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"".:;";:' ;:"\',1:"" '" ':,',;:':,:,1< ,:,' '.
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o ato que renova a concessão oUtorgada ãFun
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edadeCampogràndeijse de RadiodiflJsão. Ltda.
pàra exploratserViço de radi()difusão sono~a ,em
onda média. naCi'dadedeCa'mpoGrandà,Esta.~
dó de Mato Grosso do Sul. ~.~ .

• : ' 1f. : . i,:,::.:, ", ~ ,.' . ' ', .:" :' . ':

~r;~51~~3.__,~comi~ã,0 .deCiê~cia" tl
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ato que renova'aco~cessã()oütorgada'à SOcràdade
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diodifusão sonb'-aemoridá'média.nâ cidade de Si
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:, , ,: ,,' :' "", """,' ',: !, '. ' :', .' • ',", ".,",' ''-,1' ·i,'~. ' , I,'
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,,' ".·i.II1·"',,, ", "'''', ' ""',.",,,, "'", ". I'i
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~ :.: ''1'''' 'j " '... : -l~I' :,: ".' , " ", '. :', ." ' ':' ,'" ':':, '.', .
de São PaUlo,Estadoéle.São Paulo...:.. ;· ...;........:·

N° 753t2oo3-da'9omissãodeciênciae
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'"I,., '''>:'' ::,'1 ",«:" 1
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NO 57/2OO3.~. do .~r.,S~verin.o. Cavalcanti 
Contra a .' apreciaçã() ',cónclusÍIJà~ da •Comissão' de
Constituição. Justiça e RedaÇão le ela Comissão de '
Educação e Cultura do: Projeto de, Lei n~.379/20Ó3 ...
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N° 59/2003 - do Sr. Salvador Zimbaldi 
Contra a apreciação conclusiva da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação sobre o Pro-
jeto de Lei n° 379/03. 49934

W 60/2003 - do Sr. Jair Bolsonaro - Con
tra a apreciação conclusiva das Comissões de
Educação e Cultura - CEC e de Constituição e
Justiça e de Redação - CCJR, sobre o PL nO
379, de 2003, que "Institui o Dia Nacional do
Orgulho Gay e da Consciência Homossexual". ..... 49934

N° 64/2003 - do Sr. Vieira Reis - Requer, na
forma do art. 58, §1 ° c/c §2° do art132, do Regi
mento Interno e art.58, §2°, I, da Constttuição Fede
ral, que o Projeto de Lei nO 379/2003, de autoria da
nobre Deputada Laura Carneiro, com apreciação
conclusiva. da matéria da Comissão de·Constituição
e Justi.ça e de Redação e da Comissão de Educa
ção e Cultura, tempestivamente, seja apreciado pelo
Plenário. 49934

N° 68/2003 - do Sr. Gonzaga Patriota 
Recurso contra decisão do Presidente da Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação
acerca da tramitação do PL n° 7080 / 02. 49936

SESSÃO SOLENfDE 24-9-2003
IV -Homenagem

Homenagem ao ano do cinqüentenário de
falecimento do Presidente da República Getúlio
Dornelles Vargas.......................................... ......... 49937

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Convi
te ao Sr. Oscar Birlem, Prefeito Municipal de Ca
pão da Canoa, Estado do Rio Grande do Sul; aos
Deputados Pompeo de Mattos, Nelson Marque
zelli e Neiva Moreira para composição da Mesa
Diretora dos trabalhos. Homenagem ao ano do
cinqüentenário .dE:i falecimento do Presidente da
República Getúlio Dornelles Vargas 49937

POMPEO DE MATTOS (PDT - RS),
OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS), JÚLIO
REDECKER (PSDB RS), NELSON
MARQUEZELLI (PTB - SP), JAIRO CARNEIRO
(PFL - BA), LUIS CARLOS HEINZE (PP - RS),
MIGUEL DE SOUZA (Bloco/PL - RO), CLÁUDIO
MAGRÃO (PPS - SP), ALCEU COLLARES (PDT
- RS), JANDIRA FEGHALI (PCdoB -RJ. Discur
so retirado pela oradora para revisão.), ALDO
REBELO (PCdoB - SP)- Homenagem ao ano
do cinqüentenário· de falecimento do Presidente
da República Getúlio Dornelles Vargas................. 49939

PRESIDENTE (Pompeo de Mattos) - Agra
decimento aos Parlamentares e convidados pre
sentes. Desafios da Câmara dos Deputados para
recuperação do poder aquisitivo do salário míni
mo e preservação de direitos· dos trabalhadores
brasileiros no processo de reforma da Consolida
ção das Leis do Trabalho. Anúncio da apresenta-

um:;;;;_!", ;;;a, .,;;az:;'A;;;;

ção de projeto de resolução destinado ao resgate
da obra do Presidente Getúlio Vargas. Lança
mento de memoriais dos Presidentes Getúlio
Vargas e João Goulart, no Município de São Bor-
ja, Estado do Rio Grande do Sul.. 49952

V - Encerramento

2 - ATA DA 2008 SESSÃO DA CÃMARA
DOS DEPUTADOS, ORDINÁRIA, DA 18

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 528

LEGISLATURA, EM 24 DE SETEMBRO DE
2003.

1- Abertura da sessão.

11 - Leitura e assinatura da ata da ses-
são anterior.

111 - Leitura do expediente.

SESSÃO ORDINÁRIA DE 24-09-2003

IV - Pequeno Expediente

GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE) - Razões
subjacentes no artigo AAmérica não vai esperar, de
autoria de Robert Zoellick, publicado no jornal britâ~

nico Financíal Times.· Conveniência de maior aten-
ção dos Estados Unidos da América às causas de
terminantes da ruína do Irnpério Romano................ 49953

JOÃO CORREIA (PMDB- AG) - Solidarie
dade ao jornalista Leonardo Coutinho, autor da
matéria O crime da motoserra, publicada na re
vista Veja, sobre o aumento do desmatamento no
Estado do Acre em 2002. 49954

CARLOS SANTANA (PT- RJ) - Contrarie
dade à implantação, pela Concessionária Nova
Dutra S/A, de posto de pedágio na BR - 465, tre
cho Via Dutra-Avenida Brasil. Repúdio a grito de
guerra adotado pelo Batalhão de Operações
Especiais da Polícia Militar durante treinamento
no Parque Guinle, Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro. 49955

JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB - ES) - Visita
do Ministro dos Transportes, Anderson Adauto,
ao Estado do Espírito Santo. Regozijo com a libe
ração de recursos para o término de obras rodo-
viárias em Municípios capixabas... 49956

PATRUS ANANIAS (PT - MG) - Artigo Eles
mataram, publicado pela revista Época, sobre a vio
lência no País. Conclamação ao Congresso Nacio
nal e à sociedade brasileira para debate e aprova-
ção do Estatuto do Desarmamento. 49956

ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE) 
Importância das pequenas e microempresas
para o desenvolvimento econômico do País. Con-
tribuição do PSDB para. o desenvolvimento des-
sas empresas, no debate da proposta de reforma
tributária........ ·· .... ·..........·.. ··· ..........·· .. ·.. ··· ......·...... · 49957
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49974

49972

49972

49974

49972

49972

49970

49971

49970

JOÃOB~TISTA(PFL - SP)-Apresertação '.. ~~RI~ DO ROSÁRIO (PT- RS) - Elogio à
de projeto de lei sobre proibição de cobra~çade ta- política', Elxterna. brasil~ira. Caráter.' hist6rico' .do
rifas bancárias de aposentados epensionistas.... ~.... 49957 discurso proferido pelo Presidel'lte Luiz Inácio

CONFÚCIO MOURA (PMDB-RO);'" Ne- Lula da Silva na O~ganizaçãodasNações Uni-
cessidadede maio~ participação do Sebrae no das ; ; ~ :...................49969
processo dedesehvolv,imento socioeconômico EDUARDOV~VERDE(PT-RO) -:Ocor-
do Estado de Rond~ia. ;'ou...:................................ 49958 rência de éasosd&"to~ura no País. Assassinato

GER~LD0R'ESENDE (PPS -MS) - do COmerciante Cha~Ki~Chang.elTlipreSídio do
Transcurso do Dia Nacional de Lutados Portado- Estado. do RiodeJaneiro.Apresentação de pro-
res de N~cessídadesEspeciais.. t-Aaior empenho jeto de lei par~ redefinição da legislação brasilei-
na aplicação das leis emdefesa dos deficientes ra sobre crime de tortura : : ..
físicos... Expectat~a de liberação de·· ~ecursos. do, .' PAULO" FEIJÓ: (PSDB~' RJ) .- Conveniêl'l-
l\1inistério da Saúde para oljospital Univiersitá~jo cia da instalação de'n.()va retiraria de petr61eo no i

deDou~~dos, Estado Cfo Mato Grosso do Sul. 49959 EstadoCfo Rio deJaneiro.•.;;.: : :.;•.' ::..

~EL,~~RE~ (PF,t. - ~G) - 90~trarieda- PROFESSOR!, .. 1~~~U~N .'T~IXEIR~
de,ao ~statut(),d~ Des~rrento. e.rtlg?sob~e o (PRONA -: SP);...Prorrogaçao;:tpelo~lnlstro clã
ass~s~l~atodet~~,IS!~chlle~o: po~ ~nor Infrator I'l? Educação, Cristo~a~Buarquà, i•• do prazo'parare-
MuOlclplodo.~uaruja,Estado.de,.SaoPaulo, publl- cebimento defprojetoseducacionais.';..!..(;.:.!:: ..:;...
cado pelo j()rnalO Estado de5.Paulo. Defesa de " ." '.' "," .• '..... ,) .
alteração no. EStatuto 'da criança e do Adolescente ~DELO~~IEI~~ .(P~D~.7.' SC), ... 1':l'lú~ci?

. .' ··,···.··_i'i' . '. 'i ,.' ." •• ~J.' de apresentaçaollHeprojeto,ide lel.sobre,al,lnstltul-
para cont~nça.o da escalada d.a vlolencla. 49960 - d D' 'd .R'.. 1,l:'"f' . o,,, P '." "" .""'. ..' ·.'i!.:.• ·

SIM~OSESsiM (PP~RJ) _ Transcurso do çao o la a. ~for~a,.~otestarte ~ ~.~: ..
Dia do Id&sO:Aprovação;'peloSerll!do Federal, C.AR~OS)SOU~(S.I,o:o~L-~~) -
d
· E ."'d' '. '1\ ",r,:' , .' '.' , InconstitucIonalidade. da eXlgencla de estatura

.
o stcaAt..uR~oL;O·.. ,.;os'.','.:Nd.°A'.sDoE·.'·.·R·... ·(·P·:F~·L..·......R··J..)..~· ..p·.·.· ....:..:.....~.. 49961 mínimaparâ

i
pa.rt.icipa.ção.em.., concur.so público. . - - reclpitaçao, .. . ......., . . , ,ele,'",

d'.. . .. i,'ect·.'.. , '.. :I;.b·."!:'.. '.~.. ' ·.·.·d··d·.·· . ' "..' •. do da PoliCia MI.•llt.ar n.o Est.a.do d.oA,.m..azon.• a.. s ..a prosp I~a I eraçao, por me .1 aprovlSona, I.' ,. .• ..··:~I::: ' '; •.
cultivo ecoffiE:lrcializaçãode organismos,genetica- . .v,~D~ CRUSIUS.,~PSDB!-.RS) ~ ~?t~rla
mentemodifi&ldos.lnsUflCiê~ia dosdados disponí- O~ Mllh.?es. ~o PT~ publ,lcad~ ~()Jorna~ ~~~e, e~
veis sobre:a:':biossegurança(e :,oi~acto ambiental DIa; ~unclod~~resentaçao:i de,.:'proj;eto:~e. lei
da prodUção' d~'transgê'nicOs. Irriportânciada dis- prOibitivo da cnaçao de fundopa~ldáno; orlupdo
cussão dote~ ~rriârrlb~onácion'al. ;...:.................. 49963 das nomeações de carát~r! poHticoi~ partidário;....

CAflUTOMERSS (pt:- Se) '..~ Compromisso .. zico BRONZE~DOl(P,1j,-~CJ-;Críticas.à
do Governo. E:uizlnácio .LlJla'dS. Silva cOm' o cOfTlba- matéria O crime da .l1lot0!Jse~a,·publicada: ~a re-
te à fomeie âexClusão' social. Bolsões ;de pobreza vista Veja, sobre o aJrnentodô desmata~ento no
no Municípioeata~inerlSe de Joinville, Estado. de Estado do ~cre ~ ::.:.:, ~ ;: : .
Santa Catari~a.c;onStrução de rTlÓradiaspopuláres ORLANDO F~AZZINI(p.;r ,i. SP.'Di~~ur~o
nacomunidadedeRiodoFerro, no Muryiclpio. ......... 49963 retirado pelooradciripararevisão;)- Manifestação

ROBERTOGOUVE'~i(P1; - SP)-Aprova- dos Presidentes dol,Brasile'daFrança~do Secre-
ção, pela COrni'ssãOde'!~cd~omia,.lndústria e Co- tário - Geral da.ONU,.Kofi~~~,co~tra:,autiliza-
mércio, do pa~ece~doDeputadoAlceste Almeida ção de forças bélicas. para:"resolução,i de ,conflitos.
ao Projeto,~erLeiL~~'22,de'2003, de autoria do Participação err:'encont~oido,Parlamento Lati~o:-
orador, sobre:exclüS'ãoda.leibrasileira de paten- Americano para discússãbsobrê"ai'dl~,ida social,
tes dos medic~~entos' para pr~,!~nção e trata- particular~ente so~r?polí~icas,:ca~~~rá~ás., I~~res-
mento da'Sí~~ro~e:~a Irnu,~odeti6iênciaAdquiri- se dos p~alses pa~~lpa~t~s~~a"p,~!,post~d~ or~dor
da. Declaraçoesdo Sr; Paulo Roberto Teixeira, do de adoça0 de·.penasei~dld~alter~atlv!is,tendo
Programa: da 'Organização,'Mundial de; Saúde de em. vista a falêncía dosisterna'Pris.ioral,lbrasileiro.
Combate àAIDS~sobre anecêssidadê de flexibi- Perspectiva de resultados positivos da 'sugestão do
Iização do :J\?ordo1;RIPSr i'Artigo '.' Droga anti - orador na redução doar~rnento; ..... :.,.~;; ..;..:..;;.....
AIDSsócr.~ga:a"1196'na!J{frica,publicado no jor- . LEONARDO\(ILE~'!' (~P _!GO) -Consi-
nal Folhaéle~~f)aulo ~ ~ ~................. 49964 derações acercados'efeitos'dapr~posta gover-

MAUR()BENE\tIDES(PMDB - CE) - Ne- namental de reforl1latributá~ia'!sob~e osétor
cessidadedeliberação dá, recursos orçamentári- agropecuário nacional. ~ : ;~ I;.. ;.. ; .'.; .

', .. , .1. ., ... ' 'PI .'. • '.. ':. . .
o~,pelo Go~!~mo ~e~eral, d~sti~!ados à recupera- GUILHERME MENEZES'(~1]-B~) -Con-
çao do Ae~.opo~o!d~ Juazeiro ;~o Norte, Estado gratulação aoMi~istroda Educação, Cristo~am
do Ceará (;; ; ; ::.'.• ;;...................... 49969 Buàrque, pelo empenho na e~radicação do anal-
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fabetismo. Estudo do Banco Mundial sobre os re
flexos da distribuição de renda no sistema educa
cional. Resultados negativos da educação brasi
leira na r:>esquisa Alfabetização para o Mundo de
Amanhã, realizada pela Organização das Na
ções Unidas para a Educação, Ciência e Cultura
e pela Organização para a Cooperação e Desen
volvimento Econômico. Realização de investi
mentos na educação como forma de promoção
do desenvolvimento econômico e social. 49975

REINALDO BETÃO (Bloco/PL - RJ) 
Apresentação de requerimento de informação
acerca do fechamento do escritório do Instituto
Brasileiro de Turismo - EMBRATUR no. Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 49976

PASTOR REINALDO (PTB - RS) - Reali
zação da 11 8 Feira Nacional do Milho 
FENAMILHO, em Santo Ângelo, Estado do Rio
Grande do Sul. Anúncio de apresentação, na Co
missão de Defesa do Consumidor, Meio Ambien
te e Minorias, de requerimento de convocação do
Sr. Eduardo Almeida, ex - Presidente da Funda
ção. Nacional do .Índio - FUNAI, para prestar es
clarecimentos à Casa sobre declarações acerca
da existência de máfia no órgão governamental.
Necessidade. de garantia, no Estatuto do Desar
mamento, do direito de defesa, pelo cidadão, do
seu patrimônio e da sua integridade. Contrarieda
de à adoção da lista única fechada na reforma
política brasileira. 49976

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL -PE) - Po
tencialidade da Região Nordeste para desenvol-
vimento de matriz energética alternativa com a
utilização de gás naturaL....................................... 49977

ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP) - Reper-
cussão do pronunciamento do Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva na 588 Assembléia Geral da
ONU. Importância do fortalecimento do multilate-
ralismo nas relações internacionais. Defesa da
inclusão do Brasil como membro permanente dó
Conselho de Segurança da ONU. Mobilização in
ternacional para o combate à miséria e à fome..... 49978

NELSbN BORNIER (PMDB - RJ) - Altas
taxas de juros praticadas no País. Efeitos do au
mento nas tarifas púl:Jlicas no empobrecimento
da população..... 49978

SANDES JÚNIOR (PP - GO) - Apoio às
posições assumidas. pelo Presidente do Brasil,
Luiz Inácio Lula daSilva, e pelo Secretário - Ge
rai da Organização das Nações Unidas, Kofi
Annan, a favor do multilateralismo nas relações
entre as grandes potências mundiais. 49978

ELlSEU PADILHA (PMDB - RS) - Consi
derações acerca da apreciação, pela Casa, do

Projeto de Lei nO 1.555, de 2003, referente ao
Estatuto do Desarmamento. 49980

MURILO ZAUITH (PFL - MS) - Apoio à li-
beração do plantio e da comercialização de pro-
dutos geneticamente modificados. 49981

FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ) 
Assunção, pelo Brasil, de postura mais afirmativa
no cenário internacional. 49982

V - Grande Expediente

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE - Pela
ordem) - Relato de audiência pública com o Minis
tro dos Transportes, Anderson Adauto, na Comissão
de Fiscalização Financeira e Controle da Casa. ....... 49982

LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR) - De-
fesa de projeto de lei, de autoria do orador, sobre
reestruturação do Sistema Tributário Nacional. 49983

VICENTINHO (PT - SP. Pela ordem.) 
Presença no plenário de delegação de trabalha
dores do Município de Diadema, Estado de São
Paulo. 49987

CORIOLANO SALES (PFL - BA. Pela or
dem.) - Aprovação do Estatuto do Idoso pelo Se
nado Federal. Conveniência de aprovação, pela
Casa, de proposição de autoria do orador conces-
siva de renda mínima às pessoas idosas. 49987

WAGNER LAGO (PP - MA. Pela ordem.
Discurso retirado pelo orador para revisão.) 
Histórico da Superintendência de Desenvolvi
mento do Nordeste. Aplausos ao Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva pela recriação da SUDENE.. 49988

MARCELO GUIMARÃES FILHO (PFL - BA.
Pela ordem.) - Recuperação do setor industrial no
Estado da Bahia. Potenciais prejuízos da reforma
tributária à economia baiana. 49988

ZELlNDA NOVAES (PFL -- BA. Pela or-
dem.) - Crescimento do desemprego no País..... 49989

DIMAS RAMALHO (PPS - SP) - Caráter
polêmico da prospectiva liberação, por medida
provisória, do cultivo e comercialização de orga
nismos geneticamente mqqificados. Inconveniên
cia da análise do tema sob prisma ideológico. Po
tencial contribuição da biotecnologia para a pro
dução agropecuária e•• a. preservação ecológica.
Defesa da realização de estudos de impacto am
bientai e de biossegurança dos transgênicos.
Importância do respeito. à· ética no desenvolvi
mento científico. Papel do Poder Judiciário e do
Ministério Público na resolução das controvérsias
futuras acerca do tema. 49989

VI- Ordem do Dia

Apresentação de proposições: BETa
ALBUQUERQUE E OUTROS, JOÃO BATISTA,
CARLOS NADER, LEÔNIDAS CRISTINa,
RONALDO VASCONCELLOS, JOSÉ CHAVES,
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REINALDO.BETÃO,NICELOBÃO.JOSÉ·I\lO COSTA'FERREIRJ\(PSC-~A)-Aprova-
SARTORI,.DR..:HELENO, CARLOS. SOUZA, ção, pelo SenadoFederal, do EstatútÓdo Idos03... 50035
PAES LANDIM, EDUARDO GOMES, GIACOBO; BERN.. ~RDO...~R.. IST.. ON(PM.DB. 7' RJ.)-::R.'~_
DA. HÉLIO, 1;: MÁRIO ,HERINGER. ANTONIO r- d 'f]" C f - . M •. I d S .'
CA,.R.L.OS, p..ÁNN.U.N.. Z.IO.· E.D..UA.. RD0..:.•.P.A.ES.,·alzaçao at on erencla. unrclpa .e aude. do Rio de Jàheiro; C'rise;na sàUde pública dó Mu-
M~NINHA; BÁB~,JOÃO ALFREQO. GEÁALDO nicípiO.E.sf...o&.'.'os.'. do. :.G.ov... e.···'·m,.... o. dó.E...st.·.ado ju.n.to.•.1ao
ÁÊSENDE. EDUARDO VÂLVERDE, RONALDO ." . . I: '. :.. ....,.
V..ASCONCELLOS, .JOSÉ.il,b~RL.OS •.•.~LEtUI~. ' BNDESpar.á~o~clusã~I~,das obras do. metrôi,~~
'~'.,NESSA ·..G.. RAZZIO.T.I.N.J.l.VlnORlo..•. M.E.. 010:[1, Zona Sul da cldade ; ~ ';.;. 50035
,OREIRA .. FRANCO; GII!BERTO KASSAB. . , FERNANf)OFER~Ô (~r~ PE)-~it6:'·do

'. ELORl~IEIR,6.,MACH,6.DO, IRISSIMÕES,IeiIão de Unhas.detrélrismissão de energia elétri-
KATIAA,BREU. BA,RBOSANETO E OU1;ROS, carealiz~do peloMinistéíiode~inaS' eEnergia
NEUCIMAR,FR~GA, ..CEZAR .SCHIRMER, em conju~t? cOrneTPresase~tatãi~e p~~y,é1das ..:. 50036
CEZ}\R li!SCHIRMERIEOU,.'ROS.VV,6.LTERNILSONMOUR~O(P1; :',AC) -Efi~ácia
PINHEI~O,:FERN~NDO~tBEIRA, CO~b~BO, das medidas governarnentaisdestinadasao CO?-
PAULOgIMENTA , : :................... 49993 trole idospreços &ós m~dicamentós ; :~. 50037

'{li - COmunicações Parlamentares FFiA~CISê()~~PI?(PpLRS) - Manifes-
(~ão houve oradores inscritos.) ;...... 49996 tação deJ:pesarpelô'falecimEi~to~oeng'enheiro

;11 .....' .,UI "'. .., agrônomo Delvino Magro. Concessão da Meda-
p'RESIDENl"E(ln()cêncio Oliveira) -Deter- .... '. "".1< " '., ., ,'" '.' ."

minação de nov() registro depres~nçasno painel lha ASSIS Brasil ao engenheiro agrônomo Carlos
1eletrônicopara !asess~o eXtrao~din'âriéla ser rea_ Simm.d0tviu,nicípiode ~htônjo Prádo, Estado' do

Iizada'iasEiglJir.C~nvocàção dos. Deputados' ao 49996 Rio G~~~~~~~~I·F~~~i'.(~;6~~;~L·~·~§)·~·~~: 50037 I'
plenário , :UO ;.... i. .., 'ri "i ., •. " ..\ d',. ,,. .i.",

. VIII _ Encerramento pel dos. represe~ta~te~. comerCIaiS na epon?mia
3:' ;,.,ÀTA·'DA 201~i SESSÃO '. DA CÃMARA naciona!.'i'Enca':'linha~entodel indicação •... ao. 'Mi-

DOS .,i, ··.DEPUTADOS;':,,' .EXTRAORDiNÁRIA, nistro'do: Deseri"ólvirnento,lndústriae .Comércio
VESPERTlNO;,DA1.·...·.SESSÃO ,LEGISLATIVA Exterior, LulzFernaWo,Furlan, para criação;deU-
ÓRDINÁRIA,DA5~ LEGISLATURA, EM.24D'E nha C1ec~éd~? dãstl"nada'àaquisiçâo de~~ículos
SETEMBRO DE 2003•.., pelacategona.·· .... ·~~ .. ·.. ~..·....··~·· ....·..·:··..:..·t·..•·•....• 50038

I": AbE!l1lJmdasEissão DR. HEtENO:',(BP:-:R.Ú --:'. peitoda:privati~
'. 'éi .;:11' ....•...... ·.... i· '. '.... . . . .." zaçãoda Companhia EstadlialdeGáscloRiol:de
11 ;,.,iLeitura,eassinatura da ata da sessão Jáneiro. ExpânsãodàrededêgâácanalÍzac:lcjl;no

anterior . fi, ' "., '." .•.. '." ,..• , ""',.'.' li,

m"';.íL.eituradoêxpediente Estado.~r~sEmtação deproposição';;'~""'''''1'':'' 50038

SESSÃO EXTRAORDINÁÀIADE 24-9:2003 . f'ÀN~Lbo F~RI~DE)S+(PTB- SP):-
'}i'il ,..... . .i! .;., Aprovação;lipelo SehàdoFederal,doEstatutodo

CÉSAR BAf.JDEIR,6.(PFL- MA. Pelaor- Idoso : :.: ; ~ ;..:.•. ~........ 50039
dem.)-RegjstrO',c1~ pre'sença ~o orádor na ses- LUCIANAGENRO (PT~ RS):-Contrarie-
são anterior.....;.L.....;L....:..:.....:.......................... 50033 dáde,.à ediÇã():deniedida:p~ó,Yisória. sobre,libera-

éRESIDÉNTE(I~Ocênéio 'oliveira) - Escla- ção do pla~tioda s~jatransgê~ica,R()~ndup, Re-,
recimentoaoPlenáriÔ.sobre o registro c1epre- ady, da mUltinacional Monsanto,para::'a safra
sença; ~ :;'L.:..;.: ~ :.................. 50033 2003/2004 ···•· .'.,·..····F;i: ;.~.: (.:~::~ ::;.: 50039

IY - Bre~esCo~unic~ções . .PAULOROCH~(~!i :",p~) ~I,\ções. ~o Go.~
pAULO: MAGALHÃES (PFL :... BA)- Acerto vemo brasileiro para!colTlbate'a AIOS. Participa-

da recn.;à.9.ão.·d.. d'sU... ·.·.p.'.i.e... r•i.."... te.n.....'.d.ê.n.. ela de Desenvolvi- ção do PresidenteLuiz,lhá~iopJlada Silva:,~: do
;1.1 N" 'd' .,,' . '," ,. '. ,. 50033 Ministro da Saúde, Humô1ertoCósta. e dO Diretor,mento uO or este ; ..

'. ALC~I.rC()LLARES(PDT _ RS)-QJestio- cfoProgra01a Nacional 'de' Doenças Sexualmente'
nart:'e~to ace,rcada,,:'celeridadenatramitação de Transmitidas.~làxandreGranjeiro.emreunião
projeto '. de .Ieis()bre"substituição do registro do para d~bate dohema ~ , ; ,: :..:...... 50040
voto .. irl'lpresso.·peló:votodigital. com assinatura JOSUEElENGTSON(PTB.-PA)-Nec.~s-
efigital;Oportunadecisão da Presidência da Casa sidade de, regularrientação:.inter~aêional:.p~ra
de envio' dEunatériaà Co01issão de Ciência e prevenção dos riscos repres~ntad6spel6lixo as-
Tecnologia; Comunicação ie Informática.~ para pacial. ~ ~ ; : ~ :...... 50041
emissão de. plueCer, sobre a proposição. DúvidaS SELMA SCHONS(Pf:'" PRr;.. Excelêp~ia
le~l:1ntadas poriu organizações especializàdas do . desempenho da Contro,ladoria - Geral!ida
acerca do gráu de confiabilidade do voto virtual. .. 50034 União. Criação, pelo Ministério dá: Previdência

:-1

! i ,I : 111111 1'111:: ,.,



49788 Quinta-feira 25 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

Social, de forças - tarefas para investigação de
fraudes no sistema previdenciário. 50041

JOÃO CORREIA (PMDB - AC) - Conside
rações acerca da matéria O crime da motosser
ra, de autoria do jornalista Leonardo Coutinho,
publicado na revista Veja. 50042

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con-
vocação dos Deputados ao plenário para início
da Ordem do Dia. 50042

PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem.) 
Solicitação aos Deputados de comparecimento
ao plenário para início da Ordem do Dia...... ......... 50043

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Deter
minação do encerramento dos trabalhos das Co
missões da Casa e de convocação dos Srs. Depu-
tados ao plenário para início da Ordem do Dia........ 50043

ZEZÉU RIBEIRO (PT - BA) - Possibilidade
de enfraquecimento da nova Superintendência
de Desenvolvimento do Nordeste pela distribui
ção dos recursos do Fundo de Desenvolvimento
Regional. ;.................. 50043

FERNANDO DE FABINHO (PFL - BA) 
Insuficiência dos recursos orçamentários destina
dos ao Programa Nacional de Alimentação Esco
lar. Empenho na criação da Universidade Federal
de Feira de Santana. 50043

SIMPLíCIO MÁRIO (PT - PI) - Efeitos da
baixa qualidade da programação televisiva brasi
leira na recente suspensão do Programa Domin
go Legal, de responsabilidade do apresentador
Gugu Liberato, veiculado pelo Sistema Brasileiro
de Televisão. Conveniência da obrigatoriedade
da transm.issão de programas educativos pelas
concessionárias de serviço público. 50045

FÁTIMA BEZERRA (PT - RN) - Visita de
Ministros de Estado ao Rio Grande do Norte. ....... 50046

ADÃO PRETTO (PT - RS) - Expectativa
de edição de medida provisória referente à Ii
heração da produção e comercialização de
transgênicosno País. 50046

DEVANIR RIBEIRO (PT - SP) - Convite aos
Deputados para participação no ato de criação da
Frente Parlamentar do Transporte Público. ,............. 50046

ROBÉRIO NUNES (PFL - BA) - Crise no
abastecimento de água no Município de Rio do
Pires, Estado da Bahia. 50046

SANDRA ROSADO (PMDB - RN)- Ne
cessidade de destinação, pelo Governo Federal,
de maiores recursos para o custeio da Universi
dade Federal do Rio Grande do Norte, da Escola
Superior de Agricultura de Mossoró e da Univer-
sidade do Estado do Rio Grande do Norte............ 50046

ZONTA (PP - SC) - Solicitação ao Conse-
lho Monetário Nacional de prorrogação dos finan
ciamentos destinados à suinocultura..................... 50048

MAURíCIO HANDS (PT - PE) - Realiza
ção, pela Comissão Especial destinada ao deba
te do projeto de lei complementar sobre a recria
ção da Superintendência de Desenvolvimento do
Nordeste, de audiência pública na Assembléia
Legislativa do Estado de Pernambuco. 50048

ANTONIO CAMBRAIA (PSDB - CE) 
Contrariedade à aprovação da proposta de refor
ma tributária. Tratamento fiscal discriminatório
dispensado pela União a Estados e Municípios.
Perspectiva de agravamento das desigualdades
regionais com o fim dos incentivos fiscais. Repú-
dio à elevação da carga tributária.......................... 50048

VIEIRA REIS (PMDB -' RJ) - Transcurso
do 1130 aniversário de emancipação político 
administrativa do Município de São Gonçalo,
Estado do Rio de Janeiro. 50049

GIACOBO (Bloco/PL - PR) - Apresenta-
ção de proposição. 50049

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG) -
Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Apli-
cada sobre a situação da economia brasileira. ..... 50049

JAIME MARTINS (Bloco/PL - MG) - Su
cesso do Programa Bolsa - Escola, instituído
pelo Governo Federal. Papel da educação na
promoção da justiça social. 50050

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
vocação dos Parlamentares ao plenário para iní
cio da Ordem do Dia. Determinação de encerra-
mento dos trabalhos nas Comissões..................... 50051

EDUARDO VALVERDE (PT - RO) - Defe
sa de aprovação da proposta de reforma tributá
ria. Tramitação na Casa de projeto de lei de auto
ria do orador modificativo da legislação sobre o
crime de tortura. 50051

MURILO ZAUITH (PFL - MS) - Contrarie
dade à forma de tratamento da questão dos
transgênicos pelo Governo Federal. Maior apoio
à pesquisa sobre os organismos geneticamente
modificados. 50052

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
SP. Pela ordem.) - Apresentação de projeto de lei
sobre alteração do funcionamento das agências
reguladoras de serviços públicos. 50052

CHICO ALENCAR (PT - RJ) - Justificação
do posicionamento do orador contrário à pros
pectivaliberação, por medida provisória, do culti
vo e da comercialização de organismos genetica-
mente modificados. 50053
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PRESIDENTE' (Inocêncio Oliveira)- Reite
ração. da convocação .dos ••. Parlamentares. ao ple-
nário par~ i~icio da OrdemdODia...•!--u ..

~,4.f\J~TO(PDT-'ES) -Corveriênciade
amPliação do debate acerca dosor.~'anisrl10sge-
neticamente modificados : :: : ;..

H'

ZICO B~ONZE~DO(Pl;- AC)- Elogio ao
PrefeitodeAssi~. ~r~sil, Estad()ldo.Ac~e •. pela
condução do"processo defiliação\ideVereadores
do Município; Participação, por. aut?rtdades do
Pode'r Executivo do Estado, do Encontro daJu
~entuéfe,·.realizado.nO~lIditório~êfeu'Ramos da
Casa. Natureza tendenci()sa .'.derl1atéria~eicUla
da na revista '. Veja sob're a. práticá:de. queimadas
nas floreátásdã Estéldô'do Atrê.~;:: ;.

i:i::-: <:.,,;,: ,:,,:{,: ';-::";, ,-\,:,,";>:'

'. B~B~(pr-p".~e'aor~em') ;- ~presenta
Ção de. 'p~djetode.leisobrei~stituiçãode 2004
como.o Aro da,6.Uditoria'e'da,: fv10~ató~ia da Dívi
da·•.Extern~·~rasileira.,.Necessidade de ampliação
do debate sobre o temau..u..uu'..;....u.•uu:;;...uu....

J()1b·.GRe-ND~OW:ry..;~S)- Defesa de
criação da,Urwersidade Feder~I •. da GrardeDoura
dos: Cu~ri~~~tos aoPrOf.,Luiz !:-nt0tiioJÍ.lvares
Gonçalves pelarassunção do cargo ide'Reitor da
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul........

";':, :': ''',':.. :, ':, : ':; :,'" " '_ '!i:,:','·,', :i:: , >. :~

ADELOAi. V,IEI~"(P,fv1DB.7SC, ••. Pela. or
dem.) ''-c,oryoca~o.abplepário dos Srs. Depu-
tados do. pfy1ÔBparainfciodà Ordemdo,Dia .

PR()~ESSOR(UIZíNHO (1'1; '- SP. Pela or
dem.)-Solicitação a()sDeputados da base go
vernista dec0n1pa~~cin1entoao ,plenário para
apreciaç~? d~<:>~~~~d§9~~ :; ..

K~TI~,6.BREy,(PFL- TO)- Elaboração
de$projetod~ lei sobre .tipificação como crime
agreSSÕe~d?rré~ti~.sc8~tfaan1ulher ; .

BAB~(e;Ji- PA);- c:0ntradição do Governo
petista n?io~anteàliberação do. cultivo e comer
cialização,de.orga.pisrnosge~eticamente ,. modifi
cados. C'onivêpêi8:do'MinistrodaAgricultura, Pe
cuária'e.~~~~e~.illlento! R~beJ1o Rodrigues, com
os intere's~es'degrâ~'d~i prodlJforesrurais e. de
multina~ionélis.,· d~tentoras\de. patentes·..de trans
gê~icos. il~'sufi~iêp~iadosidad~~disponiveis so
bre a biossegurançél re'6', illlpacto ambiental da
trapsgeni~;~OI!d~rie~ad~ !à~inistra do Meio
,A.mbiente,Mad~aSilva.eaoNOvimento dos Tra
balhadores:!Rurais SémTerranà luta contra os
transgênicOs / .

. .... IVAN:VALEN!E (P"Tj -.SP) - Arneaça, pela
empresaiVo1kswagendo:i Brasil, de quebra de

"" ........ ··.. '·"11- '.'.': ',. ··'il.'., ',',::,'1"" '.",:!,:

acordo como.Governo brasilei~o' sobre manuten-
'li" .• '" ",I"," ." ...

ção de elTlpregosi ao ensejo da: redução do IPI
sobre osàotomóveis. ~ ..

50053

50053

50054

50054

50055

50055

50055

50055

50056

50056

PRESIDENTE .. (Ipocêncio' Oliveira) - Con
vocação dos Parlamentares ao pleri'ário para. inf-
cio da Ordem do··Dia..;.:..l.:..: J; ,L L.

JO~O:'~LFRED()i(PT7' CE) :-.•··Encontro
dos núcleos,.~grário, do meioambiepte e dasaú
de do Partido dos Trabalhadoresede membros,
da Comissão \ de .Defesa. do Consumidor,::, fv1eio,
Ambiente e Minorias cOrno PresideptedaRe'pú
blica emexe~rciO,Josél~lepcar.pa.~a deb~te da
questão dos tra~~?ênicos~.; ; ." .

PERP8'UA' ~LMEID,A..·.(PCdoB ••• - .,·AC)';;·'
Cumprimentosà'\ re~ist~/S7"0É pela publicação
da repo~agemFliqueza ~meaÇlida,sobre ospre
juizos causad~saoPars pelabiopirataria.. lpvera
cidadedematériélpublicadapela~exista', Veja,
acerca doaumerito do desmatamento no Estado
do Acre .L' :....! :~ ;; .

FÁTIf~AB·EZERRA(P,._ RN)- Elogioélo
posicionan1ento, do Goy~rpo. brasileiro, em.recen
te reunião'dà OrganizaÇão Mundial do Cornércio
em Cancún,f\Aéxico, em defesa dos países'tlm
desenvolvimento.. Ameaça à expo/1açãoda pesca

.do can1arão, ,'tendo em .'. yista .... aH:ocorrêp~ia,de
pressão ·das associaçõe~.' tia pescadoresde.ca
marão dos .. Esta~()s •••. Unido~ ." da Nnéricél" para
abertura de .processo àntidumpingêôntra:o.s par-
sesexpo.rtadoresdo cru!~tâbe~ : ~•... : ;; .

ANDRÉ 'oÊP~LJL.A(PF;=L- PE) -Ur~ê~cia
na indenização. ao~ ani~tlados polfticos. "'~"".""'"
. PAULO BALTA#A(PSB~ RJ) - ,6.poioao
Estatuto do Idoso. Reportage[lpublicadano jor
nal. o Globo sob~.ejo taturamentodo, tfáfico de
drogas no Rio de, Janéi~o, Estado. do Rio dé Ja-
neiro ; .

NELSONfv1~RQlJEZELLI(PJB - SP)-
Crescimento do c~oper~tiy,i~"Uo ~oPâis ; ;.

DR. PIN0TT' ••• (Pfv1ÔB''- .SPf- Prejuizos
para empresas prestad#raslde,seryiçosi cOma
sistemática de. cobrança ,do •piS proposta na ire-
forma tributária ~ ; : !...." .: .

LUIZ BITIENCOÚRT (PMDB j'GO) -: Des
caso. com.os portadores de d()êpças tenais ~rôni
cas no País. Excelênciadoss$rviços prestados
pela. Santa Casada Mi~.eri~rdiade.Goiânia;
Estado de Goiás.. Anúncio de encontro do orador

." ~ ,f· 'c. "II;i:,:.,! '.,' i """1 "'-' ':,li' ,

com o Ministro daSaude,HumbertoCosta;para
.; ".,:-'. .' ,','-':"!i,!,',y'i.',,/ti.• ,'I;~," ':!i ',!

debate do,tratamento.de.doentes renais ..
!'i" '>:: ' •. ,1:'°';' '::1:: ",.! Y'>:'" 'i

JOÃO TOT~(PP ..~C) .~.Excelênciado tra
balho re~lizado· pela SêcretariaMlmicipalde

i . .' ....."... .', ~. • i ,.

Educaçã~ de RIO B~~nco,Es,t~do do~cf~' '•. :.......,'

JOAQUIM FR~NCISCO(P!à- PE)
Transcurs'o do' 32°ani\,ersá~io daPfese~çada
Sociedade São Vicente dePaülonoBrasir;.~........

50056

50057

50058

50063

50064

50065

50066

50067

50068

50068

50069

i li I •. : li i li ihll il I 1!!!llddl I' I I11 !
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JOSÉ JANENE (PP - PR) - Necessidade
de reestruturação do setor elétrico brasileiro.
Congratulações à Ministra de Minas e Energia,
Dilma Rousseff, e à Presidência do BNDES pelas
medidas adotadas em prol do setor. 50070

COLBERT MARTINS (PPS - BA) - Neces-
sidade de maior' redução das taxas de juros vi-
gentes no País. 50072

REINALDO BETÃO (Bloco/PL - RJ) - Pre
cariedade das rodovias brasileiras. Desvio na
aplicação de recursos provenientes do IPVA e da
CPMF. Necessidade de restabelecimento das
condições de tráfego da BR - 101. 50072

CARLOS MOTA (Bloco/PL - MG) - Rego-
zijo com os indicadores socioeconômicos do Mu-
nicípio de Itabirito, Estado de Minas Gerais. ......... 50073

V- Ordem do Dia

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Dis
cussão, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nO 41 - C, de 2003, que
altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras
providências........ 50078

Votação de requerimento para retirada da
proposta de pauta. 50078

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados EDUARDO
VALVERDE (PT - RO), ONYX LORENZONI (PFL
- RS). 50078

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado RODRIGO MAIA
(PFL - RJ). .. 50079

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Rejei-
ção do requerimento. 50080

RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.) -
Solicitação de verificação de votação. 50080

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Defe-
rimento da solicitação do Deputado Rodrigo
Maia....................................................................... 50080

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
MARCELO ORTIZ (PV - SP), ELIMAR MÁXIMO
DAMASCENO (PRONA - SP), DR. HÉLIO (PDT
- SP), GERALDO RESENDE (PPS - MS),
ALMIR MOURA (Bloco/PL - RJ), CELSO
RUSSOMANNO (PP - SP), ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO (PSDB - SP), JOSUÉ BENGTSON
(PTB - PA), OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PR),
RODRIGO MAIA (PFL - RJ), GILMAR
MACHADO (PT - MG), PROFESSOR LUIZINHO
(PT - SP), RODRIGO MAIA (PFL - RJ), DA.
RIBAMAR ALVES (PSB - MA), PERPÉTUA
ALMEIDA (PCdoB - AC). 50080

ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. Pela
ordem.) - Elogio ao Ministro das Relações Exte-

riores, Celso Amorim, pela postura adotada em
reunião da Organização Mundial do Comércio.
Fortalecimento da política externa brasileira no
Governo Fernando Henrique Cardoso. Críticas
ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva por erro
de português em pronunciamento na Organiza-
ção das Nações Unidas · ..

CLAUDIO CAJADO (PFL - BA. Pela or
dem.) - Realização de encontro de Prefeitos de
Capitais para discussão das tarifas do transporte
coletivo, em Salvador, Estado da Bahia. Anúncio
da realização de reunião nas dependências da
Casa para debate do tema ..

ROMEL ANIZIO (PP - MG. Pela ordem.) 
Manifestação de pesar pelo falecimento do ex 
Prefeito Acácio Alves Cintra Sobrinho, do Municí-
pio de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Encerramento da votação .

Rejeição do requerimento .

Declaração de prejudicialidade de requeri
mentospara adiamento da discussão da matéria.

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado RICARDO BARROS (PP
- PR) .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota
ção de requerimento para discussão da matéria
por grupo de artigos ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados FERNANDO
GABEIRA (PT - RJ), SIMÃO SESSIM (PP- RJ).

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados JOÃO FONTES
(PT - SE), RODRIGO MAIA (PFL '- RJ) .

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado ANTÔNIO
CARLOS MAGALHÃES NETO (PFL - BA) .

. Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado MÚCIO SÁ (PTB - RN)...

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

Usaram da palavra para discussão da ma
téria os Srs. Deputados BABÁ (PT - PA), JOÃO
FONTES (PT - SE), ONYX LORENZONI (PFL 
RS), HENRIQUE FONTANA (PT - RS), LUIZ
CARLOS HAULY (PSDB - PR), ARLINDO
CHINAGLlA (PT - SP) ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota
ção de requerimento para encerramento da dis-
cussão da matéria. .. .

Votação de requerimento para votação no
minal do requerimento de encerramento da dis-

50081

50082

50082

50082

50083

50087

50087

50087

50087

50087

50088

50088

50088

50088

50092
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50104

50103

50096

50104

50103

50104

50102

50103

50102

50102

50102

50102

50101

50097

50097

50097

50097

para os Estados brasileir~'e para' a retornada do
desenvolvimento no País ; ;;............ 50096

~'PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Anú~- .
ciode C3ncaminhamento, ao MipistériodasiRela-
ções Exteriores de:rn~ão aprC3serytada por/Sras..
Deputadas contra aséntença :~emorte imposta à
cidadã nigerians'Amina G1wál. :;!.. ;; ..

'.' .Ii' .', t",·! ',' ': .. ',:-,oii:ll, :',".: ,,!.I, :':'" .,',

SELMASCHONS(PT:;~I?R;:Pelaordern·)
M,oção de repúdio do.Côngresso.Nacionalà:con
danação àfhlo~e por1riblll,tl .. islâmico da.cidadã
nigeriéina,(n1ina Lawal;[)i'spO~ição 'do Governo
Luiz Inácio"'L:ufa'da Silva de oferecimento de 'asilo
. I'fi' .... .' C" d'" 'd" :'Iil. '. ..... ., ..po Icoa conena a : :.;; : :..' :.

PRES'IDENTE. (João '. Paulo Cunha) '-
Encerramento da~otação ;~..: .

~pro*a~o ciôrequerime~to ..

.Enêeh'àmento da discussão ." .. ,.'
PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-

ção de ....requerirnento.·d~.adia'!!ento,!da votáção
da màtéri~.po~~5SC3SSÕes..:..... ;:...~......'........;...,.....

Usâralllda palaVra pela ,ordem; para regis
tro de~ot6: os SrS': Deputados" OR~NDO
FANTAZZINI(PT - SP). ~UGUSTO 'NARDES
(PP _1RS)., ..:; .'; :L.: J ' ..

ROBERTO FREIAE,(PPS ";" PE; Pela 'or
dem.)- Endos.so do PPSàmoçãodeiÍ'epúdiodo
CongressoNacional àsenten'ça de execução da
cidadã nigeriana Amina tâwâl ~ ; .

PRESIDENTE. (João PaUlo,Cu~ha) ..;.. Soli
dariedade·.à .moção. de repdélio' à·execução 'de
Amina Lawal: : : ; · ;; ..

. . PRESIDENTE (João Paulo punha) - Vota·
ção derequerimento d~,\,erificaçãoda votação do
requerimento 'de adiame~toda \'9tação da matéria
pOr 5 sessões, co~ dispêhsadoiínterstício.r ..........

Usouda palavra para ~nc~~inhámento,da
votação o Sr. beputado~FÍN~DO:FJ\RIA DE SÁ
(PTB - SP) .' .';i F.;~ ;~ •. ;;; , .

Usou da palavra pelaôrde~; para ,registro
de voto, o Sr. Deputá'do,RUBINELtI '(PT"';; SP),'.;..

Usou dá palavrapára ~ncall'linhcimentoda
votação o Sr. Deputado' ANTONIO 'CARLOS
MAGALHÃES NETO(PFL'~ 8.6.».: u; ..

: Usou da palavra pela ordem o.Sr.Deputa-
do RONALDO DIMAS(PSDB~TO) : .

,;1.:: "" '.1, ... :':'-!::", ,!'.,··',.(i, ':.' ' !
Usou. da palavra pela ordem, para registro

de \,loto. o Sr. Dêputado L~O.ALCÂNTARA

(PSDB ~CE) <l ..

Usou.·d~ palavra, paraorientaçã6 da res·
pectiva bancada o Sr. DeputadoJ'oS~ CARLOS
ALELUIA (PFL - BA). ; :~ : .

: '_, ,I."

PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Rejei-
ção do requerimento ;; ; : ,' ..

50095

50095 .

50095

50095

50094

50094

50094

50094

50093

50093

50093

50092

50092

50092

50095.

I, i ,I, li' I, lfil., ,

cussão da matéria, co.~dispensa do interstício
regimental.de lliTlahora.:.: ; ; ..

. 'Usouda pala",ra pela ordem o: Sr. Deputa-
do ROBERTO FREIRE (PPS";: PE} : .

.... '.' .;;,1 . ..
Usou da palavra para encaminhamento da

votação o Sr. Depu!adoJOÃOFONTES (PT-
SE) ;: , u .

PRESIDENTE~(João PauloCunha) -Dever
daPresidênCia<dé'garamia do contraditório no
encarTlinhame~to devotação darTlatéria ..

Usaram'ClapaIJ\,rapela órdem::bs Srs. De·
putados JOAOFONTES (PT - SE): NELSON
MARQUEZELU. (PTS - SP) L .

e" Usoudapalallrapara.encaminhamento da
votação o Sr. Deputado MORONI TORGAN(PFL
-CE) ..... ·.ij·'.. •- '''~,''.I.'' .,••,., ',. ~ ~ ',~"'''' .

JOS~ CARLOS AtELUIA(PFL :'". BA) 
ReclarTlação contra aredução do volume do som
em plenário J'••:; ,.'...: ~ .

PR~SIDENrE(João Paul? 6u~ha) - Res-
posta a.·.. o Deputado José CarlosAlelu.ia ..

......' . ......• ' .•.. ' • , ..•1; '"
PRESIDE~1E(JoãoPaulo Cunha) -Rejei-

ção doreq'~erimehto : .

PRE~íÔENTE .'. (João Paulo.Cunha) - Vota
ção de requerimento de encerramento da discus·

',I,:""j,'I. /:", ':"",', I

são da matéria:' ; ; .";.~ ;; ·· .. ···· ..

Usarârndapala~rapara endarninhamento
da votação,ôs~rs.Deputados BABA:(PT - PA).
LUIZS~RG!9.(P~.-~~) , ~ ..

Usou. da p~lavrai para orientação da res
pectiva ban?adao Sll'Deputado' RODRIGO MAIA
(PFL-- Fij)':.:; , , :.: .. :.; : .

PRE§lpENl"E (João Paulo Cunha) - Apro-
vação do,r~~ueri~ento : ~ .

, R.0.6... RIG.. o..• ':M.'.. AIA...' (PFL. - RJ ) .-.'. Pedido de
':1' ','''o .', .,) ',-llt ,'-i: ',t,;

verificação de votação: : .

; PRE~19E~E .(João Paulo Cunha) - Deferi-
mento da solicitação'dd:DeputadoRodrigo Maia .....

: ' '>." ,;:' ~'i ,:,':':; ,i "'" i' ,:,: " "jI~ '... ": _ :~"" ,':',:'. " :,:.

Usa~arn da .palavra para orientaÇão das
respectivas'.! bancadas'~ os' Srs. . Deputados
RODRIGO'MAIA;(PFLlRJ). ELlM~R MAXIMO
DAMASCENdi(PRONA' .:- .SP)~ '.. pASTOR
AMARILDÓ,(~SC~·TO),DR.H~L10(PDT;-SP).
EDUARDO;:C~~POS,(PSB-PE),. ROBERTO
FREIRE (PPS:I~"PE);M~RCELO.ORTIZ (PV
SP). L1NCOLN]:PORTE~ (Bloco/PL·. - MG).
NILTON B~IANO (PF.~ES). ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO',(PSDB·7SP). JOSU~i,BENGTSON
(PTB -PA);OSMÂR SER~GLlO(PMDB'"" PR),
LUIZS~RGIO:iri(p:r - 'RJ). PROFESSOR
LUIZINHO(P1I",:,SP) : ..

:rA~cisIOzIMMERMANN (PT - RS ...
Pela ordem)"": Import'ância da reforma tributária
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PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota- JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT - SP -
ção do requerimento de adiamento da votação Pela ordem) - Contradita à questão de ordem
da matéria por 5 sessões. 50104 suscitada pelo Deputado José Carlos Aleluia....... 50110

JOSUÉ BENGTSON (PTB - 1*) - Questão Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
de ordem sobre votação de matéria já rejeitada. ........ 50104 do JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL- BA).............. 50110

PRESIDENTE (João Paulo Cunhâ) - Res- PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Aco-
posta ao Deputado Josué Bengtson. 50104 Ihimento da questão de ordem levantada pelo

Usaram da palavra para encaminhamento Deputado José Carlos Aleluia e da contradita· do
da votação os Srs. Deputados ARNALDO FARIA Deputado José Eduardo Cardozo, para posterior
DE SÁ(PTB - SP), RODRIGO MAIA (PFL - RJ). 50104 decisão. 50110

Usou da palavra para orientação da res- PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-
pectiva bancada o Sr. Deputado JOSÉ CARLOS ção de requerimento para votação de artigo por
ALELUIA (PFL - BA). 50106 artigo da Proposta de Emenda à Constituição n°

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ Rejei- 41 - C, de 2003 ,............ 50110

ção do requerimento de adiamento da votação JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA -
por 5 sessões. 50106 Como Líder) - Avanço da Oposição no primeiro

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ Reti- turno da votação da reforma tributária. Despropó-
rada, pelo PRONA, de requerimento para adia- sito da interpretação restritiva dada ao destaque

apresentado pelo PFL, por técnico da Assessoria
mento da votação por 3 sessões.......... 50106 do Partido dos Trabalhadores. Contrariedade à

Usou da palavra para encaminhamento da pretendida cobrança de ICMS sobre transação
votação o Sr. Deputado LUIZ CARLOS HAULY imobiliária, por ensejo da aprovação da proposta
(PSDB:... PR). 50106 governamental de reforma tributária. Crescimento

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Pror- do índice de desemprego no País, segundo pes-
rogação da sessão por uma hora..... 50107 quisa publicada pelo IBGE. Unanimidade do posi

cionamento de tributaristas e economistas entre-
Usaram da palavra para encaminhamento vistados por emissoras de televisão, contrário à

da votação os Srs. Deputados PAULO RUBEM
SANTIAGO (PT - PE), ANTÔNIO CARLOS reforma tributária. 50111

MAGALHÃES NETO (PFL - BA), ARLINDO Usou dapalavra pela ordem o Sr. Deputado
CHINAGLlA (PT - SP)........................................... 50107 ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB - SP). .... 50112

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota- Usou da palavra para orientação da res-
ção de requerimento para votação, artigo por ar- pectiva bancada o Sr. Deputado JOSÉ CARLOS
tigo, da Proposta de Emenda à Constituição n° ALELUIA (PFL - BA). 50112
41 - C, de 2003. 50108 PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Rejei-

Usou da palavra para encaminhamento da ção do requerimento. .. 50112

votação o Sr. Deputado JOÃO FONTES (PT - JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA) - Pe-
SE). 50108 dido de verificação de votação. 50112

MARCELO ORTIZ (PV - SP) - Questão de PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Defe-
ordem sobre a inexistência de pedido de declara· rimento do pedido do Deputado José Carlos Ale-
ção, pela Presidência, do posicionamento dos luia. 50112
Deputados inscritos para encaminhamento da

50109 Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
votação da matéria. do JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA). 50112

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res-
t O t d M I Ort' 50109 Usaram da palavra para orientação daspos a ao epu a o arce OIZ .

respectivas bancadas os Srs. Deputados
Usou da palavra para encaminhamento da VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB - AM), DR.

votação o Sr. Deputado MORONI TORGAN (PFL HÉLIO (PDT - SP), ISAíAS SILVESTRE (PSB ....
- CE) c.................... 50109 MG), MIGUEL DE SOUZA (Bloco/PL - RO),

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA) - ROBERTO FREIRE (PPS - PE), CELSO
Questão de ordem sobre tempestividade da RUSSOMANNO (PP - SP), ANTONIO CARLOS
apresentação de destaques, tendo em vista a PANNUNZIO (PSDB SP), NELSON
inexistência do anúncio de início do processo de MARQUEZELLI (PTB SP), OSMAR
votação. Solicitação à Presidência de deferimen- SERRAGLlO (PMDB - PR),LUIZ SÉRGIO (PT -
to de pedido de substituição de destaque. 50110 RJ), PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP),
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M~RCELOORTIZ (P'Ii .. SP),ELI~tR ~l\Xlfo.10

D·A..'.,.'·.. M".•..•A.•,.",SCE.,N.,O. (.PR.O.. ,N.,.·.l~.. - ..s.P) " l.,\.~,,:,'.•.' :.:.:u '_· .....J:'~. ... ' , '" " 'o" ',;', ,,-', 'k-, '.', ','", ':' ,:'i:!~>'-". ,'i "',: ,':" -,;'

..ORLANDO DES ONSI (PT ":RS. Pelaor-
dem.) -c;onyeniência,da aproyâção da. proposta
de; r,~fo~rrJa:~tributária., caráte~.i;co~traditó~io. dos
argu'mentos'da Oposição contra a reforma:\.~.......

.. ..•• ,;li'. • ...•..' •. .." .-,; •.•• ·'lil i .•••••
Usou.da palav~a pelaorde~, para registro

de ••·,voto, ·.a.·..Sra:iii!( Deputada .. 'iMARIÂNGELA
DU~RTE (PT- SP).,i :? ~.u .

Usou da palavra pela ordem o ,Sr. Deputa-

doPROF.ESS,O.R Lu.iz,IN.H..0 (Pli -,.'.SP).; ..
• . ...;j. ••.. •. .

•Usou da pal~vra pelao~~e~, para regis
tro de '{oto,oSr.:Deputado,tLMIR .. MOURA
(Bloc0{PL -.RJ) : , .

. PRESIDENTE (Inocêrcio Oliveira) .:.. Rejei-
ção.d.o. requerimento ; :u ..

._._ •• '1; :..•.••...•. , .

.' Usou d~palayra pela.o~de~aSra. Deputa-
da YEDACR~SIU~.~(PSDB_RS); ..

Usa~a.",! da palkv~ pela ordem, para registro
de "Oto,os'.Srs.DeputâdosLUSI~NA GENRO (PT
- RS), P,\~L()DELGtDO(P!7~G) ..

Usou dapalavf~'pela ordem o Sr. Deputa-
do ROBERTOFREIRE(PPS":' PE) ; ..

'.'., .... ""'! ',-'"
PRESIDEN1E!(JoãoPaulo Cunha) - Res-

posta àque~tã()·. â.e. brde~. f()rrnulada pelo Depu
tado Jo.se Cârlos,6.lel~ia,iseCun~ado pelo Depu-
tado Antonio Carlds Pannunziô .

. '<':;;' ~ 1;':'_: .. ,',,', 'Ir,: '::.':;,1
Usoudapala..,ra ipelaÔrdemoSr. Deputa-

do ROB.E~T.O FRE.18E. (PPs.':.J PE) : ..
:, :':t' :J':';,';:'·::'1ik::'ir ,,"'::.,:"·L:, o" ',,'

JOSÉ.S,4.RLOS~LELU,IA(PFL - BA. Pela
ordem.)-~r~sertaçã~'; áCorrtissão de Constitui
ção e Ju~~~.d~.\R~d~ção, de] recurso, com: efeito
suspensi..,o, da decisã9; da, Presidência acerca da
questão de ordem fonnulada pelo orador .

;;','!i,:i:i:\,;::,X: '<H!:~::': •... ; 'U::":':.; .,'" ,:, "
PRESIDENTE! (João Paulo. Cunha) - Ind.e-

,,",> " "'I·. ,,, ,,'. -. ,
ferimentodo~edi~()de efeito. suspensivo por fal-
ta do apoiamento regimentaL ..; ..

il:li':':r:!:,.,.,:\:':,,' :;::',':, ':r i":: ,i

EncalTlinhalTlen!o à.Co.missão de Constitui-
ção e Justiç~iede!"RedaçãC?do r.ecurso apresen-
tado pelo D~put~doJOSé Ca~lo~ Aleluia .

PRESI[?~N;JiE(JoãoPauloCunha) - Vota
ção, em segundo',!turro;da ;F~roposta de Emenda
à Constituição nO'41', de 2003, ressalvados os
destaques ~ : : ~.; .

Usara~ ,da i palavra para orientação .das res
pectivas bancadas; oslj Srs;1 DepUtados SARNEY
FILHO (p~iLIMA)jD.6.NIELiALMEIDA (PCdoB 
B,\), DR. ~Él.16'(PDi·J. SP);lpAULd BALTAZAR
(PSB- •RJ),! ROBERTO FREIRE (PPS - PE),
L1NCOLN •POR,.ELA;il8IocoIPL - MG),CELSO
RUSSOMANNe>..(PP';';·SP),IALBERTO GOLDMAN
(PSDB J$P),i:JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA),

50112

50113

50113

50113

50113

50113

50118

50118

50118

50118

50119

50119

50119

50119

50119

PASTORAMARILDO . (PSC -TO); ENÉAS
(PRONA -SFi)'! ROBERTO BRANT (PFL - MG)..

'.');.< '".,.-.,,' ,(:,.,-,';';', .. <'-:. o,: ",.",Tr.:',"-,:,' .', .,' .mi
, . Usou da palav.ré:\ pelaorderTro Sr. Dep~ta-

do JU11~ JUNIO~.(PSDB:-BJ\)' :..;. ..

Usaram·dt;i. p~layra .parai.orientaçãodé:\s
respectivas 1: bancadas:ih •• o.s·: Srs;·:•• Deputados
EUNfclO OU,!EIR,\. (PMDB-'CE);" NELSON
PELLEGRINO"';{P'f' -B~)•. ·· ALDO REBELO
(PCdoB -SP).;i.;.., i .•..L , .

.. Usaram a,a palavra p~laordern .os S~~ De
putadosJ~TAH'(LJUNI()R\(PSDB' '-i . BoN,
ROBERTO FREIRE (PPS- PE).l : ;; ..' .

. ". • 'li",. .••.. .,.. ,<. ". ,"
Ju-rAH~ JUNIOR (PSDB": BA.Como. Líder)

- Razões'. dol~oto co~~áriodoF~rtido daSocial
Democ~cia Brasileirac!à proposta:"gov~lTlarnental
de reforma tributária;;.; ;; ; \.;:;.;;' ;~;;;; .

.' PRESIDENTE (JoãÓPaulo Cunha)- ,",nún
cio de éncerramento' da sessão.• Convocação de

" " .~., o" ': :11::' ; ',' ; :'; , ' ,'o ; Ir ; :i'; "

sessão extraordi...na~ia pa~~ hoje, às 2r~10mi~......
VI;"" Encerramento.< '" •.•.•. .••.....•.

t'Ji,;:i1,1 ',',', '" ",:, ,\:,I.ir,,', ,r,'

4 -ATADAi~02~SESSÃOD~. CÂMARA
DOS .... DEPUTADOS; ... "..•... '. EXTRAORDINÁRIA,
NOJURNA,DÁ',:t 1B SESSÃOLEGISLATIVA
ORDINÁRIA,cDA!;5~LEGISLATURA,.EM24!DE
SETEMBRO DE2003..•.;..'

I - AbêrtUra dase$são
." I" .. "•... ....... y .•... ". .'

11 - •. Leitura eassinátura da ata da ses$ão
antérior

m-;!:Leihíl'ado ,expêdi~nte
SESSÃO .EXT~OR6INÁRIA DE

24-09-2003 •. . ..'. o'i

ON~X;' LORENZONLi!(PFL- tAS'..Pelaor
delTl.) - _Sblicit~ção, pelo PFL, de leitu~a! da ata
da sessao '.anterlor ..

PRESIDENtE(JoãoPt;iulo Cunha) - •De-'
terminaçãó de leitura da ata da sessão anterior....

Solicitação aos iDeputados de registro' de
presença para,cominuidade da votação da Propos
ta de Emenda à Constituição .~.~ ~~ ... .c, d~ 2003,
sobre a reforma do Sistema TriblJ.tário Nacional. :....

IV-Ôrde~doDi~t .' ...••. ,

PRESIDENTE(Joã() Paulo. 9u~ha) ":Conti
nuação dai \I~tação;. e~ 'segu~doturno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nO 41 - C, de
2003, que alte~a!o i Sistema Tributário Nacional e
dá outras ~rovidê~cias ;. ; .

ONYX lORENZONI(PfL- RS. Pela or
dem.) - S()licita~ó à 'Presidência de informação
ao .. Plenário sobre os requerimentos. de de'staque
para votação ~.~~ep~ra?() ; ;".

PRESIDEN1E(~Oão'.Paulo Cunha) TRes-
posta ao Deputado'O~YX Lorenzoni. ' ..

50128

50129

50130

50130

50130

50130

50141

50141

50141

50141

50145

50146

j: i. ,;1 "Hffifl
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YEDA CRUSIUS (PSDB- RS. Pela ordem.) - RENATO CASAGRANDE (PSB - ES), NELSON
Registro de voto proferido em sessões anteriores. .... 50146 PROENÇA (PPS - RS), NEUCIMAR FRAGA

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota- (Bloco/PL - ES), PEDRO HENRY (PP - MT),
ção de requerimento para retirada da matéria de ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB - SP),
pauta...................................................................... 50147 JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA),JOSÉ

USOll da palavra para encaminhamento da ROBERTO ARRUDA (PFL - DF),EUNíCIO
votação o Sr. Deputado FERNANDO FERRO OLIVEIRA (PMDB - CE), PAULO ROCHA (PT,

PA), BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS),
(PT - PE)............................................................... 50147 MARCELO ORTIZ (PV - SP), AMAURI

Usou da palavra pela ordem, para registro ROBLEDO GASQUES (PRONA, SP). 50163
de voto proferido em sessão anterior, o Sr. Depu-

. - JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA -
tado JOSE THOMAZ NONO (PFL - AL). 50147 )

Como Líder - Críticas à proposta de reforma tri
Usou da palavra para encaminhamento da vo- butária. 50164

tação o Sr. Deputado RODRIGO MAIA (PFL- RJ).... 50147
Usou da palavra para orientação da res-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- pectivabancada o Sr. Deputado PASTOR
do MORONI TORGAN (PFL - CE)........................ 50148 AMARILDO (PSC - TO). 50165

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Rejeí- PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con-
ção do requerimento. 50148 50165vocação dos Deputados ao plenário .

MORONI TORGAN (PFL - CE) - Solicita- Usou da palavra pela ordem, para registro
ção de verificação de votação. 50148 de voto, o Sr. Deputado RONALDO

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Defe- VASCONCELLOS (PTB - MG). 50165
rimento do pedido do Deputado Moroni Torgan. ... 50148 PASTOR AMARILDO (PSC _ TO. Pela or-

Usaram da palavra para orientação das dem.) - Empenho do Deputado Renato Cozzoli-
respectivas bancadas os Srs. Deputados no na ampliação da bancada do PSC na Casa.
MARCELO ORTIZ (PV - SP), ELlMAR MÁXIMO Manifestação de boas - vindas aos novos inte-
DAMASCENO (PRONf'- - SP), INÁCIO ARRUDA grantes do partido ,................ 50165
(PCdoS - CE), DR. HELIO (PDT - SP), RENATO
CASAGRANDE (pSB - ES), LEÔNIDAS PROFESSOR LUIZINHO (PT -SP. Pela or-
CRISTINO (PPS - CE), ALMIR MOURA (Blo- dem.) - Solicitação aos Deputados da base go-
co/PL - RJ), SANDES JÚNIOR (PP _ GO), vernista de permanência no plenário. 50165
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB - SP), BISPO RODRIGUES (Bloco/PL- RJ. Pela
JOSUÉ .BENGTSON (PTB - PA), MORONI ordem.) - Repercussão do discurso proferido
TORGAN (PFL -CE), OSMAR SERRAGLlO pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva na
(PMDB - PR), PAULO ROCHA (PT - PA), Assembléia - Geral da ONU. Satisfação com o
PROFESSOR LUIZINHO (PT -SP) ,................ 50148 ingresso do Deputado Pedro Irujo no PL. · 50166

ROBERTO FREIRE (pPS - PE) - Recla- BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS. Pela
mação sobre abertura do painel eletrônico antes ordem.) - Participação do PSB nabase aliada do
do encerramento da orientação de bancada. ........ 50148 Governo. Desempenho do Ministro da Ciência e

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Acolhi- Tecnologia, Roberto Ama.ral. 50166

mento da reclamação do Deputado Roberto Reire... 50149 MAURíCIO RANDS (PT - PE. Pela ordem.)
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- - Perseguição política empreendida a dirigentes

do PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP). 50149 sindicais pelo Prefeito Paulo Afonso Velozo Cin-
NILSON MOURÃO (PT _ AC. Pela ordem.) tra, do Município de São Bento do Una, Estado

_ Improcedência de artigo publicado pela revista de Pernambuco...................... 50167
Veja sobre aumehto do desmatamento no Estado PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con-
do Acre. 50149 vocação dos Parlamentares ao plenário... 50168

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Rejei- Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
ção do requerimento.............................................. 50149 do EDUARDO VALVERDE (PT - RO). 50168

Votação da Proposta de Emenda à Consti- REINALDO BETÃO (Bloco/P~ - RJ. Pela
tuição nO 41 - C, de2DD3, em segundo turno, ordem.) - Precariedade do trecho fluminense da
ressalvados os destaques. 50154 BR - 101.................... 50168

Usou da palavra para orientação da res- SERAFIM VENZON (PSDB - SC. Pela or-
pectiva bancada o Sr. Deputado INÁCIO dem.) -Impossibilidade de pequenos e microem-
ARRUDA (PCdoB - CE), OH. HÉLIO (PDT - SP), presários de contratação de serviços de saúde
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voltados à '!ledicina do trabafho.~usênciade

provisão, pefolNSS, de tratamento p~ra reabilita-
ção~de trabalhad~res afastados..~ ~ .

.. ":·JOÃOBATIS'-A(PFL~Sp.Pela o~de~.j
Desempenho dos meios de comunicaçãO' daCâ
mara. dos Deputados. Necessidade de investi
mentos na modernização dos. equipamen'tos de
::U'I' "~r" _'. ' ~,., '';:'' .', ':'( '. :', . - :::- ',o " :: _, _ " ". :, ',;

,radlodlfusao.da Casa ~ ~ .

} NILTON.BAI~NO(PP-ES. Pela orde.".)
Discordânci~da~~xcessivamo~Hidadepolítica no
País. Conveniência dàâpreciação imediata dás.. . ,."~ ..... . . .., . " .' ",
próposiçõesrelativasà refo~l1'la política .

ALDO REBELO(PCd~8 - SP. Pela ordem.)
- Solicitação aos ,Deputados da base aliada 'do
Governo de permanência no plenário para con-
clu~ãodaOr~emdo Dia;~ ', .. ~: ; : .

'., .. JEFFERSO~PAMPOS(PMDB -SP. Pela
ordem.) :"'Horne~agérn!i~osprofi~sionais da, i'!l
prensa: Importância dÓ il,iagronegóciopara gera-

" " ,'0',:': "I,,',' :-,,,; ,,·J'II ,,,'<", ,:,', ' ".

ção··de novo~el1'lpregos;'~ugestõel) .ao. Governo
Federal pa(á desen\/olvimerito da átividade........ ~.

:::. :, " :Ii,,: <', ", ',1:: '!r!~, 111::" 11, i~ :', ,,;:]: : ' ,..'. i -"'';' <1-' , '. _'" "

PRESID~~E . (João .Paulo Cunha) -
Encerr...amento cfa\)'otação. ";;';;":"'~"';.'''';'''''''';''''.'

"""'.", 'It','·, :'
.(\J5r()vaçãoda Proposta' dei El1'l8nda à Consti-

tUiçã0rO~1,'::r-C,de ~ôo~~'~!~~eg~~do;;t~~~o.,.: ...:"..
\,(otaçãode req~eril1'le~to deveflflcaçao de

votaçã~, com,dispEinsadô illter~Hcio,regi."ental,
do requerimê~!.o de 'VOtaçãoi~mglobodosdesta-
ques simpi~s : :.. :: : : ..

" ", ", ~- , ." "',' • - : , ' , , ':, .;{:' -.'. .', ~ I'

Usou ,da. pala,~,ra, J'araenca'I'i~hamento da
votação. o Sr; :DeputadoEDUARDO' VALVERDE
(PT - RO);;.; : : ; .

Usoudapala~ra ~elaordern" para registro
de votó,oSr.,DeputadoEDUÁRDO GOMES
(PSDB -TO):.:: :.~ ~~~; , .

Uso.·.u..... d.a p..ala..'.J..a..·.pat.aen.cciín..in.hamen.to.da
I' 1f!j'" " ., " '"' ,', ~, ,_ _ .

votação oSr.,Deputado,ON'Q<,' LORENZONI
(PFL - RS)..~.~: :~.'.~: ~.~.; ;.r;~·~·~ ~ ..

,'" ,,' ' ... "....." 1,,< .., . .
PRESIDEr-JTE(João Paulo Cunha);.. Rejei-

ção do requeri~~to.., : ~ ~ ..
Votaçãôdereqúerimento' para votação em

globo dos destaques simples; : .

Usou, da. palavra ipela ordem,. para registro
de voto, o Sr. DepuúidoJOSÉTHOMAZ NONÓ
(PFL-~L); , .

U~~r~rn da palavra para enca'~inhamento
da votaçâo.os Srs. Deputados BABÁ(PT - PA),
GILMAR'~A9H~D()(~T':" MG}.. ;"j••• : ..

. Uso&~'da palavra :~el~ .'orde~ o S~. Deputa
doÁNTONIO .CARLOS MAGALHÃES NETO

- ': ,: '1:,1'.' ,,'" ,;,i:; ,:' ":; ': :I r ~I, ::i I : !(PFL- BA); ,.,~ , .
'", "." '" •.. ' i.',,'.'" ,

PRE~IDEf'JTtE (João Paul~.1 Cunha) - Apro-
vação do requerimellto.. :.; '; ,;~ ; .

50169

S0169

S0169

S0170

S0172

S0172

S0172

S0178

S0178

S0178

S0178

S0179

S0179

S0179

50179

S0180

S0180

~otação e rejeição em...•.. globo dos desta-
ques sImples ;; ; .

!Y:"i. ",'

PRESIDENTE(Joãopâulo Cunha) -Reque-
rimento dei destaque paravotação em separado do
a~. 1SS,inci~oUI, co~mante daredação do vencido
da PropoSta de Emenda';à Conmituiçã~ n; 41- C;
de 2003, com vista à sua'supressã6 L ..

, ,':.,:: ri" - :'" 'o.-,.;:r ' ./:~; ",.:,,' , ",i> '.: : '"~o "

Usou da para~ra pela, ordem' para regis-
tro de~oto; o Sr.. Deputadô/~L~IR ~OUR~
(Bloco/PL-.RJ) OH , ; •• ~ ;!.

Usararn da pala~ra para ,encarninhament~
da votação os Srs. Deputados ARN~LDOFARI!, .
DE SÁ (ATB~SP},ON~X LORENZONI (PFL ~
RS),rVIRGfLIO ·.GUIMÀRÃES (P! - ~G),

RODRIGO~~I~.(PFL~l~j)'; ·.. ······~·· •.':· ...·····.i::··..·
SesN~FILHO<P~- ~~. Corno.Uder) 

Intento do Partido Verde de. apresentação de ação
direta. de .incon.stituclonalidad~ ~o Sup~emo .'Tribunal
Federal' c~ntrá': a. edição de 'll1Eldida prôVisÓria refe~
rente à liberaçãodaproduçãô'ec0l1'leiciàlizaçãode
transgênicoSno Estado do.Rio GraDdeidoSul. .....:..

Usara~ da palavra' para /orientáção das
respectivas ;:i:! bancadas'1ios i.:

iSrsl"', \' Deputados
SARNE't1kFILHO (P"y,;:" ~A),AMAURI 'ROBLEDO
G~SQU~S <PRON~-SP),!ilq~NIEL ~LMEIDA
(PCdoB j,- BN;; P~STOR~tII!~RILDOJ:.(PSC'i':"
TO), DfL HÉLIO li (PDT":'·d~SP)".",EDUARDO
C~MPOS (PSB "7:,; PE); NE~SONP~OENÇA
(PPS -RS), REI~~LDOBETÃO (Blo~o/PL.'::'

RJ),CELSO'RÚSSO~~NNO';(~p!,;".!SP),
ANTONIOGARLOSME~DESiTHAME(PSDB;..

SP),. JOSUEi' BENGTSON" (P,TB __Jil'p~), .JOSÉ
CARLOS .. AtEI.:U1A ili(PFL~!,! BA):~!:, EUNfclO
Ol.IYEIR~ (PMDBLCE);LUIZS~RGIO(PT"';
RJ), BETO ALBUQUERQUE(~S8-RS) ·: .

Usou~a. palav~a" pela ·ordem,.para'registro
de voto; o Sr. Deputado' JOVAIR"ARANTES'
(PTB - GO).·.;:::.; .....l..·;;·;;.·:..;.. ;:;~:;;:·.';:;lf·l ..~:::: ......

. '. ..... ""I..... .i i'.,'. I

FRANCISCO TURR,A. (PP.-RS. P~laordem.)
-Crítica à manifestaçãod~DéPUtado.S~íne~IFilho
relativa à apresentaçãode ação direta de inconstitu
cionalidade no Supremo Tri.bunal:FedEirallcontra a
edição de médida provisóriareferente~ liberaÇão dai
produção ecomerciâJizaçãô de:!tra~sgêniCos no I

Emado do Rio Grande do SiJl :., ;; ; ..

Us?u. d~' ~aiâvra pela ()rdêht,parajusiifica
tiva de v~to,oSr.Deputado NILTONC~PI~BA,
(PTB - RO) : ~ :~ ..•.~ :.•. f., ..

S,6.RNEY FILHO (PM- MA:pel~ordem.)
Réplica aopronu'nciamento doi'oeputadoiFnaricis-
co Turra :.. ,.,..~;.;., ;'.. ; !; .

Usaram da palavra pêlaotdern,para registro
de voto, 08. Srs. DepUtados AUGUSTO NARDES
cPP - RS), ALMIR MOÚRA (BloeolPL- RJ) ..

S0180

S0180

S0181

S0181

S0183

S018S

S018S

5018S.

S018S

S0186

S0186

11,[,,,&fl II I i
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DANIEL ALMEIDA (PedoB - BA. Pela ordem.
Discurso retirado pelo orador para revisão.) - Con
gratulação ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
pelo encaminhamento ao Congresso Nacional de
proposta para alteração do funcionamento das agên
cias reguladoras de serviços públicos. Aprovação,
pela Comissão de Defesa do Consumiqor, Meio
Ambiente e Minorias, de requerimento de realização
de audiência pública para debate do sistema de
transporte público. Lançamento da Frente Parlamen-
tar em Defesa do Transporte Público .

ANGELA GUADAGNIN (PT - SP. Pela ordem.)
- Regozijo com a aprovação do Estatuto do Idoso
pelo Senado Federal. Assinatura, pelo Ministro da
Previdência Social, Ricardo Berzoini, de decreto para
garantia do direito à aposentadoria especial. .

CELSO RUSSOMANNO (PP - SP. Pela or
dem.) - Convocação dos Deputados do Partido
Progressista ao plenário ..

EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Pela or
dem.) - Convocação dos Deputados do PMDB
ao plenário .

NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP. Pela or
dem.) - Convocação dos Deputados do PTB ao ple-
nário .

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela or
dem.) - Convocação dos Deputados da base go-
vernista ao plenário .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOSÉ THOMAZ NONÔ
(PFL-AL) .

LUCI CHOINACKI (PT - SC. Pela ordem.) 
Matéria Campo minado: ruralista é preso sob acu
sação de dar cabte, publicada pelo jornal Folha de
S.Paulo, sobre a prisão do ex - Presidente do Sin
dicato dos Produtores Rurais Narciso Rocha Clara
Contrariedade à liberação do plantio e comerciali-
zação de produtos transgênicos .

VIGNAnl (PT - SC. Pela ordem.) - Agradeci
mento aos Deputados pela colaboração prestada à
18 Semana Nacional da Juventude. Importância do
debate sobre implantação de políticas públicas para
a juventude .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do MORONI TORGAN (PFL - CE). .

LAURA CARNEIRO (PFL RJ. Pela or-
dem.) - Denúncia de corte no orçamento da área
de saúde do Estado do Rio de 4aneiro para in
vestimento em programas de interesse eleitoral
da Governadora Rosinha Matheus .

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados ARY VANAZZI· (PT - RS), SÀNDES JÚNIOR
(PP - GO), POMPEO DE MAnOS (PDT - RS)......

50186

50186

50186

50186

50186

50187

50187

50187

50187

50188

50188

50189

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

Manutenção do dispositivo destacado ..

Requerimento de destaque para votação em
separado do art. 91, do Ato das Disposições Cons
titucionais Transitórias, constante da redação do
vencido da Proposta de Emenda à Constituição nO
41 - C, de 2003, visando a sua supressão .

PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem.) 
Solicitação aos Deputados de permanência no
plenário .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do MORONI TORGAN (PFL - CE) .

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado JOÃO FONTES (PT - SE)..

Usaram da palavra para encaminhamen
toda votação os Srs. Deputados JOSÉ
THOMAZ NONÔ (PFL - AL), VIRGíLIO
GUIMARÃES (PT - MG), ANTÔNIO CARLOS
MAGALHÃES NETO (PFL - BA) .

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados PASTOR
AMARILDO (PSC - TO), DANIEL ALMEIDA
(PCdoB - BA), MARCELO ORTIZ (PV - SP),
ENÉAS (PRONA - SP), DA. HÉLIO (PDT - SP),
EDUARDO CAMPOS (PSB - PE), COLBERT
MARTINS (PPS - BA), L1NCOLN PORTELA (Blo
co/PL - MG), PEDRO HENRY (PP - MT),
ALBERTO GOLDMAN (PSDB ~ SP), ROBERTO
JEFFERSON (PT8 - RJ), RODRIGO MAIA (PFL ~

RJ), EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE), LUIZ
SÉRGIO (PT - RJ), ALDO REBELO (PCdoB - SP).

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP) ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Ba
lanço dos trabalhos legislativos da Câmara dos
Deputados, com menção específica aos proces
sos de apreciação das reformas estruturais; De
sempenho do Deputado Aldo Rebelo como Líder
do Governo na Casa .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado WILSON SANTOS
(PSDB-MT) .

CABO JÚLIO (pSC :... MG. Pela ordem.) 
Congratulação ao Presidente João Paulo Cunha
pela condução dos trabalhos legislativos ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do RONALDO DIMAS (pSDB - TO) ..

FERNANDO LOPES (PMDB - RJ. Pela or
dem.) - Contestação ao pronunciamento da De
putada Laura Carneiro sobre procedimentos ado
tados pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro.

50190

50190

50195

50196

50196

50196

50197.

50199

50201

50201.

50202

50202

50202

50203
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. . Usarélm da palavra pelaorde~osSrs. De
putadoslN~CIO ARRU~A. (PCdoBtCE)'I~~N
R,(l.NZOLlN(PP - SC): ; :~ .

, . 4'UR~C,(l.RNEIRO (PFL - RJk- Prot~sto
contra·o. c.orte. de recursos .orçalTlentários .• desti
nados ao setor de saúde pública do Estado do
Rio de Janeiro .

UsolJda palavra pelaordelll o Sr. Deputa-
do ALDO..REBELO (PCdoS - SP).: ; ..

PRESIDEN!E ..' (João Paulo Cunha) -
Encer.ra.. me.n.t.oda.v.'otaça.-o · .

,1::":,;,;,,;':' " ,""

.•• ~aryuteryçãoj'dotextodestacado .

Dispensada II,a yotaçãoda redação final,
noster~osdoinciso Ifdo§ 2° do art. 195 doRe-
gimento"!l~terno ;' ..

EricalTlinhamento da matéria ao Senado
Federal.~ ~ .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do ALCESr.E~LMEiDA(P~DB-' RR) ..

PRESIDEf'frE (João Paulo 'Cunha) - Vota
ção' derequerirnentode urgê~cia para aprecia
ção do~r~jeto' de Lei ~.~. 1.858; de 2003, que dis
põesobreoOuadro de\Pessoal daAgência Naci
onal det~uâs -,~N,(l. e"dá outras providências....

Usaram da •palavra pela ordem os Srs. De
putad()s.i,(l.RNALDOF~RI,(l. .DE ,SÁ (PTB - SP),
GONZAG~!:PATR~OT~ (PSB - "PE),JOSE
CARLOS 'ALELUIA (PFL - BA) ..

í'!,I,\i .:',j" ,'/ :'k;:,::"i1il

PRESIDEN!E (Joãe)Paulo Cunha) - Apro-
vaçãodo requerirTlento ; : .

PRESIDENTE (João Paulo. Cunha) - Votação
e .apro~ação:de" \'requerilllento de urgência ... para
apreciaÇão do Projeto de LeLno 3.469, de 2000, do
Senado FederaJ, que acresce~ta artigos t à Lei n°
9.503, .dei23;de~telllbrode,1997, que institui o
Código. de ITrânsito Bràsileiro. para estabelecimento
de. rnec::anisrrl6spara veiculação de mensagens
educativaS i,dêtrânsito, n'asmodalidades de propa
ganda .qu~.espElCffica,em caráter. suplementar às
campanhas pre~istas ~os arts. 75 e n ..

PRESIDENTE (João Pa~lo Cunha) - Vota
ção e aproitaçãó.dé,reque~mento de urgência para
apreciaçã6'll'do Projeto. de.•. Lei. nO 1.238, de 2003,
que modif~a os: arts. 29.1, !emseu parágrafo. único,
306 e 308; e revOga o art. 292 do Código Nacional
de Trânsito ;; ; ; .

1,'1:[::' !I:ii,{ -,

PRESIPEN!E(JoãoPaulo Cunha)- Votação
e aprovação ide iTeqúerimento de urgência para
apreciaÇãodo'Projeto de Lei n° 735, de 2003. que

:i::, I,,' !

!:',: !,

I II ' I Ú ItIh

50203

50204

50204

50205

50205

50210·

50210

50210

50210

50210

50211

50211

50211

alte~a a Lei o,r 9.503, de 23 de seternb~o de 1997,
que.,instituioCódigo deTrânsito Brasileiro .

. 'PRESIDEN!E (João PauloCu~ha) __ Con
su~a", às Uderanças sob~e existência de acordo
acerCa de requerilllento pâ~a apreciação de projeto
de lei referente. àostrabalhado~às da. pesca, coor
denado pelaF~emePa~~rTle~tarl da Pesca.....:.......:.

i; Usou dapalà~ra!pâla 'orJem o Sr. Deputado
ANTONIO CARLOS),PANNUNZIO(PSDB - SP).....

. V - Encerra.rtento

S"'- A,.~~·lDôPREs'OENTE
alExbneiar.:··.·Belemita Pi~heiro dos .San

tos~ Gusta~~ de~ouza Leão Go~es Pedrosa..... ;.

b) Dlspe~sa~: Marcelo A~gusto da Silva
Costa, MadaFerreira Di Santosl..: L

< •.•..•.. : ...•. ,n,,< .J,. .
c),.o~narlsern ef.eito.nomeação:··Claudia

Gomesdé ~I~ida; :, ; : .

d) No"mear:~..enJdito'Dias de Oliyeira, Gla
uco da Mota::LeitãoíSil"iaHelen~Ped~,' ~erezini,
Vanessa;Kristina Santos Melo: :.L .

~-: . ,

e) .Desigllar pt.)r aêesso:~driallaCoelho
Uessugue Antun,AntoÍlioCarlosSilva Sant.os,

',' "" " iil' "I' ,'- .• '" ':' "O",," .'''' '.-':' ,.,; ,," ':N"

CliIson .. JeaJ'ldeSouza~:Darirede Melo Oliveira,
Renata Sk~l N~cfur~~~télna:,. Rodri~o,RoriiWa
cedo, Teres!llha de LI~leux·Frallco. Mlra.nda.. '1.:....

,,~i\'"'' ','l' 'i'::', -•. ,,," ,',,;,"'_ '.,0 ':';'1,11,- -.' ..11",":" -l' , "'!"I
f) Designar: Maura Lopes Frota, Norman

Luiz. MatheUsdâiiiRócha,Rdserna~de Oliveira
Souza Lima e SÔhia~ariada SiI\la!l~raújo,Ros
sani Mendonça Prado: ""esley"vàsci'oncelosGo-

mes eFranc:iscod~~~SU~'j~!~nMII~a~~:lho. "~"";'

CO~'S~.Õ~~i'i'l
6 - PARECERES, "'Pr~jetos de Lei nOs 388

-8/99,2.17:0 - S/~9, 5.91~-S/01, 7;038 -A/02,
7.198 - A/O~. 90... ~~3e91O, -~03; .Projetos
de Decreto;LegislatiVon~s:25a.-~03.· 289 
A/03, 292-A/03,300";'A/o3,3964IW03,398 
f.{03, 39.9 -Af03,402 __ Al03,~03"'ilV03, 407-

~.',....0.3.409 -. AI.,.,.','0..3,410 .... Ne.'p.,.3.... '.'. 4.11. '. -,\Jj.;0.. 3,41 ..2. 
»:103, 413 -: A103, 467"i:,JV03,2.9~l- ~03,
3(~38 - A/03;3.075 -AlOS,3.077-,~03,3.078
-A/03, 3.080 - Af03, 3:082 ~Al03;3.1 ~1 - A/03.
3.146 - A/03, 3.173 __ Al03,3.189-M03, 3.192
-'Af03, 3.212 - Al03,·!3.220-A/03!~ 3.251 -
Nói ;. : :~;~ L : , ..

7-MESA .
8 - LfOERESEVICE-LJDERES
9 - DEPUTADOS EM EXERCJCIO
10 - COMISSOES

50212

50212

50212

50217

50217

50217

50218

50218

50218

50219
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Ata da 1998 Sessão, Solene, Matutina,
em 24 de setembro de 2003

Presidência dos Srs Inocêncio Oliveira, 10 Vice - Presidente Pompeo de Mattos;
§ 2 0 do artigo 18 do Regimento Interno

I - ABERTURA DA SESSÃO
( Às 9 horas e 48 minutos)

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - De
claro aberta a sessão.

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

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

11 - LEITURA DA ATA

o SR. NELSON MARQUEZELLI, servindo
como 20 Secretário, procede à leitura da ata da
sessão antecedente, a qual é, sem observações,
aprovada.

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

O SR. POMPEO DE MArros, servindo como
10 Secretário, procede à leitura do seguinte

11I - EXPEDIENTE

Ofício n° 749/2003 - COJEF

Brasília, 6 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente

Encaminho a Vossa Excelência material infor
mativo referente ao Juizado Especial Federal Itine-

rante Fluvial - A Justiça Sobre as Águas e a Carti
lha do Juizado Especial Federal Virtual - para que o
trabalho desenvolvido pelo Tribunal Regional Fede
ral da 1a Região na construção e aperfeiçoamento
dos Juizados

Especiais Federais possa ser conhecido e di
vulgado.

O projeto Juizado Especial Federal Itineran
te Fluvial - A Justiça Sobre as Águas - possui
amplo alcance social, uma vez que permite à po
pulação ribeirinha do norte do País acesso à
Justiça.

De outro lado, a implantação do Juizado
Especial Federal Virtual possibilitou condições
para que a justiça seja prestada de forma célere
nos pequenos conflitos de grande importância so
cial, colocados sob jurisdição dos Juizados Espe
ciais Federais.

Assim, tenho a honra de convidar Vossa
Excelência para se juntar ao Tribunal Regional
Federal da 1a Região nes.sa cruzada pela cons
trução da cidadania e pelo acesso à Justiça em
nosso País.

Ao ensejo, renovo a V. ~ protestos de eleva
do apreço e distinta consideração. - Desembargador
Federal Catão Alves, Presidente.

Encaminhem-se os cartazes à Dire
toria-Gerai, para as providências que jul
gar cabíveis. Quanto ao material informa
tivo, encaminhe-se, juntamente com có
pia do presente Ofício, às Lideranças
Partidárias. Oficie-se e, após, Publi
que-se.

Em 24-9-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.
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Tn'bunal Regional Fedtral da Primeira Região

COMPOSlçlo DO TRIBUNAL

PRESIDENTE: DESEMBARGADOR FEDERAL CATÃôAlYES

VICE,PRESIDENTE: DESEMBAAGADOflFWERAL CARLOS FERNANDO MATHIAS

CORREGEDOR-GERAL: DESEMBARGADOR fEDERAL ALofslO PAlMEIRÁ llM"

DIRETOR'GERAL: ALCIOÊS DINIZ DA SILVA

JurZADOVIRfTUAl:
JUSTltA REAL

~

JÔIZADOS ESPECIAIS Ft:DERAI5

AJUSTiÇA OE TODOS
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DESEMBARGADOR

DESEMBARGADOR

DESEMBARGADOR

DESEMBARGADOR

DESEMBARGADOR
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DESEMBARGADORA

DESEMBARGADOR

DESEMBARGADOR

DESEMIÍARGACORA

OESEM BARGÂDORÂ

FEDERAL PI AlITO RIBEIRO

FEDERAL TOÜRINHONETO

fEDERAL EUSTÁQUIO SILVEIRÂ

FEDERAL ASSUstTE MAGALHÃES

fEOERAL JIRAIR ARAM MEGUERfAN

FEorRAL OUNDOMENEZES

Fr.DERAl MÁRIO CESARRIBEIRO

FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL

FEDERAL· CÃNDIDORIBEIRO

fEDERAL HILTON QUEIROZ

~~~[RAl CARios M6REIRA ALVES

f'EDERALI'TAlo MENDES
!'

FEDERAl. CARLOSéOLAVO

FEDERAL JOSÉA~'LcÂR MACHADO

FEDERAL ANT6NloEzEllUfEL

FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO

FEDERAL· LUIZ GONV,GA EÍARBOSA MOREIRA
6'

FEDERAL JoÃo BATISTA MOREIRA

fEDERAL SOUZA PRUDErlTE

FEDERAL SELENE CE ALMEIDA

fEDERAL FAGUNllES DE DEUS

FEDERALANTÓNIOSÁVIO DE OUVEIRA CHAVES

FEDERAL. MARIA ISABEL Gmom RODRIGUES

FEDERAL MARIA DO CARMO CAROOSO
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pois Il{ll~ t1elJla~l~a qualquer desenvolvimento de pro
gramas IIlfOrmalleos, oastando aqueles já trazidos nos
"Ilarclhos adquiridos. Apesar de elleerrar o mérito da
eliminação do papel. consiste em simples transferência
de dados. (Iue c:olltiJluarão<1 ser processados da mesma
fl!rma - ou seja. o servcntuário da Justiça fica respoll
savcl pnr todas as atividades: o que muda é que, em
vcz dc fazê-lo eom eaneta c clipes. fará com tcclado e
I/WII,W'.

J{, a virtualização - "ato de fazer as vezes do
(~utHJ, em virtude ou em atividade" - implica nüo só a
slmplescliminação do papel. mas lima verd:ldeira re
volução informática. consistcnte na atrihuiçüo ao com
pUlador de funções repetitivas atualmente executadas
pelos servidores; a máquina faz as vezes do homem nas
atividades automáticas, deixando au !;Cr humano ape
nas as atividades criativas e mais e1aooradas.

,.---Jt. '"
~

JUIZADO VIRTUAL:

JUSTiÇA RE.AL

1 O QUE. É O JUIZADO VIRTUA.L?

O JEF Virtual é um sistema de informática que
visa 11 eliminação de qualquer movimentaçãu física de
processos no âmbito do Juizado Especial Federal, com
conseqüente reduçã[~ do sClViço hurocrático e maior
celeridade 110 tnimitc procl:ssual.

2 DIGITALIZAÇÃO E VIRTUALIZAÇÃO:

DOIS CONCE.ITOS DIVERSOS

"Virtual adj m+f (llll ,'irlHlIle): 2 Que equivale
a outro, pm1cndo fazer as vezes deste, em virtude ou
atividade (MicltaeJi.~. Moderno Dicionário da' üngua
Portuguesa)'",

A diferença etimolôgicaelllre os termos "digital"
e "virtual" deixa patente uma realidade decisiva: nem
tudo (I que é digital é virtual.

A digitalização é simples processo de transferên
di! de iUlagC'lH'ou dadtJ:\ para o meio magnético - para
o wmputadof. Tal processo é relativamente simples.

3 FUNCIONAMENTO DO JUIZADO

VIRTUAL

.,

• ..". " ". . A. pet.iÇãO. inicial e 0.5 document.os.. ' . trazidos pela parte são escanea-
. . '.j .y,:. dos c gravados no banco de dados,

".' eom a devolução dos originais. Se
a parte não trouxer a petição ini
ciaI, essa será atermada, sendo

também gravada no banco de dados. As partes são
cadastradas e o atermador "autua" o proeesso com
número gerado pelo sistema, nele juntando a petição
inicial c os documentos escancados. o processo é
distribuído e o atermador agenda a data e o horário
da audiência de conciliação (o próprio computador
busca para o servidor a próxima data de aUdiência). Se
necessário. será agendada a perícia. A citação e as inti
mações são feitas via e-mait. Aeontestação é recebida
através do e-proc (Sistema de Transmissão Eletrônica
de Atos Processuais da Justiça federal da Primeira
Região).

Toi:là a movimentação é feita eletronicamente,
inclusive o trâmite entre os departamentos do Juizado
Especial Federal.
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Para dncínllCnlUSc.llIC ncccssitcm dc Hssi~iIIuru~ U
sistcn!:I \.."(111(;1 1."t1111 11 captura c!cuilnica dc a!t~inaluras.

quescní feit;1 lltmvés de canelas eletninicas.Para as
:lssin:IIUr:I.S dc juíics.nsislema pussui um c"dllstm dc
llssin;llufôls gmvadlls cUllIscnhllseri(llUgrolfadas. sendo
IIcecssárin UPCOlIS o juiz digil:lr 1I.sua senha para que o
dncumcntn cm queslâll seja lIssinadll.

4 VANTAGENS DO JutZADO VIRTUAL

•

" •.. '. . .••.•. t:IJ~IIN'\C,'\lll"II'"\I":I".liKl(lSIIlSlhll.'III1lCn •

.~~. 1.. =,::::_. ·... IC.IS.•. lr:.lzidU.~ .. S;.·IlI:c:scanC:llllI.S .c)llI~lall~ls
. ~. •. :IIIS alllllS, I: o proCC!t'iC1 da dlgltah7.açao
. ,. in"uindlll1l1 uso racional du papel.

i\lll,.\~,.\u:~lmIM,ülc:.\ ..I'.:W SIS"I"UI.\. ('11m iI nll'
mc"'.;àu Únic:lpilra !lida!>. as. instâncias. é f:1l:iliwdu CI
pruCCS-"l I\e cllnsultas dc trmnit:Il;:ill,

'\SSI!'t\ll'Il.\ III(;U.\I. P:lra docu
mentos (IUI: nCI.'Cssilem .dc assi
n:ltU~;I .• ~) sistema disponibiliza
;'. càrtura c1clrôniclI de assina
Inras. II"e é re:dizada atmvés de

canclils c1clrjll1i~:u,.

M.\K('A~'.\(I:~t';í'CI~ü ....n 11.: ,\I,ííitc"N('I.\l;. O próprio

CA:;>

I..... NC,·AM.:NTCI Ill:: .'ASj.:S. A fase processual. hoje
lançada em sistema à parte. púcle !iCrregistrada ma
nUillmenteno prúpriosislcnm; além disso. nos proce
dimentos padronizados. o coinputador poderá fazê·lo
de fomla automática, após reconbecer a situação do
prol'CS.~O,

I\SSINAntltA IIICiITAI. l'KII'IllC;IlA."AIlÁ. P'dra as as·
sinalurasde juízes. úsistema pos.~ui umcadaslro de
:lssimllufilS grav:ldilscom senhas criptografadas; sendo
assim. o juiz irá lIpcnas digitar sua senhapllfa que o
dllcumenlll.emquestãuscja assinadu. Dessa forma.
pode·se assinar vários proccs.~os ao mesmlltcmpo, au
mentando-se a celeridade da prestação jurisdicionaL. ' . , .'

Vt:KI.1CAÇÃO Illi I'K.:V.:NÇÃOAuTUMÁTICA ruo SlllTI::
MA. <? sislema verifica se ocorreu aprefixaçaode com·
petência decorrente da conex.iu ou continência.

Th.unfAc,·ÃII ~IKTU.\I.. O Juizadu Virtual permite
lIcunlrule de toda atramilação doprocesscJ, cncami·
~hando,ro~ exemplu. para a caixa.de l!,-ml/i1s du ser
vidur respOI!sável por citaç(lcs e inlimaçcies os docu
mentos para enviu - àliviando.sohrcmaneird o trdbalho
do sclurdepulilicaç:io c terminandu l'om oCémsalivo
trabalhodemovimentaçãu de volumosos autos de um

C~0'

li'l wiiifii"

computador indica a próxima data disponível para· a
audiêllcia,

C(IN.U'ÇÃ\I. AUTOMÁTICA IIEIIOC,:VI\fEN'fOS •.. 41.1tAVts
11,\ "M.:NC,'IACl.:M 111:: IlAljOS". Uma vez cadaslrados, junto
ao número do processo. os dados das partes. qualquer
docunlcntu (mandado. decisão. despacho) será .. auto·
maticamente montado pelo computador. com os dados
específicos dc C:adaespécie. nt.cdiante o simples lança
mentcl do número do processo.

I'd~KI·'\C,'Ão. '\lrro~.\1lc4 lI.: 1'.:KinAs.Além de bus
caraprúxim:I dala disponive\ para a Tca\izal;ão da perí
cia.Clcompulador identifica a especialidade da perícia
e os horários disponíveis.

CON'f.:S","c,'Ão, rI:.TICIUNAMI::Nlll.INll'IAI.•: INl'IIIENTAL
VI,\ .:-I'IUlC:. Os advog~dos não precisamcomparece~ ao
serviço deprotocolod,? Judiciário., Suas peças proces.
suais e dOCumentos anexos podem ser enviados através
da inlerllet.'

CrrAçÁll, IN"'IMA~ÃlI, ClFiclIlS ETC.POI! E-MAU.. O iéu .
é citadoalravésde e·mai/; também por e-mail.ocorrem
as inlimaçúes: n enviode ofíc.ios c outros atos que, pela
forma tradicional, exigiriam o uso de oficial de jusliça
ou lÍcrviços dos-Correios,

!iCtor para oulro. .

COl'lSULT~VJA I~EIINI:.T.Atravês dosite do Tribunal.
Regional Federa.I daPrinteira Região (www.trfl.gov.br).
as pariestêm acesso ao andamento do processo. Des
sa furma. é disponibilizada aos jurisdicionados toda
a trall'qüilidade.l1>modidade, segurança e. tecnologia
que a internet pode oferecer;

PUIIUC\IlAn.: ""XIMA. Através da internet. o pro
cesso pode ser eonsultadoem qualquer parte do pIa·
neta, garantindo assim a publicidade dos aios judiciais
em tempo real.

SWUItANÇ,\IlClS IIAoils ... liAS INmK~IAç{lES. Cada
. documenlo cadastrado possui. um código identificador
único, garantindo, àssim, osdados existentes e as novas
informações.

AKMAZ.:NAMEmOIlE IIAIIOS. O Juizado Virtual p0s

sui um banco de dados. realista, baseado em projeções
de crescimenlo do número de feilos. de mudo a supor·
tal' os dadu!> a serem armàzenados.

VI::UlC.lll,,1l1:: IIE nl'lCIlAçÁu t: TItANsn:lltNI.1A IMJS DA

IIOS. Uma das principais criticas ao Poder Judiciârio
se faz c.:omrclação à lentidão dassoluçõcs: o Juizado
Virtual fói concebido para eliminar ao máJI:imo a moro-

.<:,:.6.;)
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sidade. respondendo em tempo háhil às necessidades
dos servidores c dos jurisdicionados.

M,\ItIR SEC;liR,\Nt;,\ UINTIU Pt:RIl,\S n.:
AFros. () Juizado Virtual possui Ulll

l:'ompleto sistema de hackllfJ (cópias
de segu rança). visando à recupenlção
de qualquer informação que possa ser
perdida. Com essa rotina de scgunmça,

termina o penoso trabalho de recônstrução de au\{)s
pcrdidos ou cxtraviados.

REIlI't;',\O 110 SERVlI,'Il RC'"0l'R,\Hl'0. Com o adven
to do Juizado Virtual. serviços repetitivos e cansati
vos - como, por exemplo, numeração de páginas dos
autos - foram suprimidns. pois todo esse trabalho é
realizado pelo computador. Além disso, toda a movi
mentação do processo ê feita eletronicamente. inclusi
ve o trfuuile entre os departamentos do Juizado.

S\I\II'I.II,·IIl,\UE Im lunlNAS. Com a redução do servi
ço burocrático c repetitivo. as rotinas tornam-se mais
simples e ágeis.

MU.IIIlR AI'ROVUTAMENTO 110 n;I\II'O I'ARA os SICKVI
~·os TII'ICAMEISTE Jl'RíIlICOS. Com li advento das melho
rias proporcionada~pelo Juiz:ldo Virtual, o tempo hoje

Qb

vês do uso de senhas com níveis diferenciados para o
acesso ao sistema c de códigos identificadores únicos
para t1111:umentos. visando à comparação da autentici
dade das informaçôes em trânsito. Além disso, conta
com a utilizaçüu de prngrama de criptografia, que tor
na incomprecnsíveis para aqueles que desconhecem o
código de segurança todas as comunicaçôes e datlos
digitados. o que vem a garantir a inviolabilidade da
rede.

7 PERFIL SOCIOECONÔMICO DO

JURISDICIONADO

o .JEF Virtual enleta e organiza informaçôes
sOcloeconômicas dos j urisdicionados, tai~ COIllO: rcnda
famili"r do autor. número de integrantes do grupo fa
miliar. se já conhecia a Justiça Federal, se é a primeira
vez que entra com uma ação na Justiça Federal etc.

O ohjetivu dessa pesquisa é identificar o perfil
do jurisdicionado <Iue se acorre aos Juizados Especiais
Federais, podendo-se. assim. planejar o futuro dos Jui
zados; além de esclarecer, de uma vez por todas. quais
das aç6es illlentadas perante os JEFsreprcscntam
mera migração de feitos. que de toda forma seriam

c1b

perdido em serviços burocráticos pode ser utilizado no
desenvolvimento de atividades tipicamente jurídicas.
tais como elaboração de minutas de senlençaS e deci
sócs c iltcrnmçôcs de pedidos. contribuindo-se assim
para o aumento da qualidade da prestação jurisdicio
nal.

5 O QUE É O E-PROC?

o e-prtK: (Sistema de Transmissão Eletrônica
de Atos Processuais da Justiça Federal da Primeira
Rcgião) é um sistema de pctil:'ionamento eletrônico,
que tem () objetivo de permitir aos advog:ldos é seus
credenci:ldos o encaminhamelllo de petiçôes à Justiça
Federal da Primeira Região pela internet.

Dessa forma. o advogado tem uma melhor utili
zação de seu tempo. pois não precisa mais se deslocar
ao protocolo do Judiciário para dar entrada em suas
peças processuais.

6 O QUE GARANTE A SEGURANÇA DO

JUIZADO VIRTUAL?

A segurança do Juizado Virtual é garantida atra-

C.4:)

interpostos na Justiça comum, e qual percentual retrata
a demanda reprimida daqueles cidadãos que sempre
estiveram à margem do sistema tradicional.

8 O PAPEL SOCIAL DOS

JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

NA PRIMEIRA REGtÃO

•

O Tribunal Regional Federal
'li··· da Primeira Região tem sob

............ sua jurisdição lo! (quatorze)
. .. rI unidades da fedcração, quais se-

.• .. • jam: Acre, Amapá. Amaronas,
. ~.'i ,_. Bahia. Distrito Federal. Goiás,

. .. Maranhão, Mato GrossO, Minas
Gerais, Pará, Piauí, Rondônia,

Roraima e Tocantins. Assim, dos 8.200.000 (oito mí
lhões e duzentos mil) metros quadrados do território
nacional. a Primeira Região engloba uma área total
de 6.800.(JOO (seis milhôes e oitocentos mil) metros
quadrados - ou seja, mais de 82% (oitenta e dois por
cento) de todo o território brasileiro.

Considerando-se as características das unidades
federativas acima apontadas, conclui-se que a Primeira

db
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RcgíilOlcOl snhsuarcsponsahilid'ldc'l m'lior parle da
POPUhlÇiuI carelll~ d(1 Ufélsil.

'I<lis f<l.loS accntuam.a imptlrlãnciêl dos Juizados
J-:sPCdólis I'"cdcmis IJ:lI)~i,ilcira RCl:i.ill. pois cles ré
Im'scnlam nada. n"lis u.()(IUL' .1. L'xprcssão ullesf(lr~1)

k~islati~o p.lm IC~i1r a Justiça i1quch:s ddadil.l)S que j~

",ais livcnlm li oPllrtUllid.ldc de defenuer seus direilos
cm Juizo.

91MPORTÃNCIA DO JUIZADO VIRTUAL

PARA. " PiÚMEIR" REGIÃO

A princip;1I razãn p:ml que. o lribunal .• Regional
Feder,1I d:1 Prirm:inl Região lenh:loptado Pc':' "ínulI
Iiz:,çiin éa carência de pi.:ssllal de scusJuizadl'sEs
pedais. pois ~ cerlll quc.qmllllo menor o número de
servidores. maior II índice deaulmnatiz;lçiill neL~s.~ÍIrio

p:lta.suhsliluir. o Indialbo por eles reaJiz;IlJi), c nmillr a
necessidadede (,ue7genle r'lçautrabalho dc gcnlc c
málluina faça n trabalhll de m;íquina~.

Além di,~so, a~ peculiaridades geográlk;ls e so
cioeénnilmicm.da Regíil() ;Iliadas 11 baixa média de ins
trução daspcs.~ias1\I,hjurisdiçãudo Tribuna' Regional
federal d;l Primcinl ,Regi:ilidcOlandam alto nível de

C~~

c1ah(,ração .. de. programas.c de .• cquipanlcnlos para
controle c proccs.~amento dos reilos, noladamenlenas
fases de aternmção everificaç.io de pendências. tais
como a prevenção ou a coisa julgad<l.

Ase.slal ísl icas mosuani que o~Juizaüos Espc:ciais
Fedemis da PrimeiraRegiá?já COnlamL'llmaccrvo de
106.9()S (ccnlll e .!il:is mil novecentos c cincu) processos
emlramilação: no pril\leir? ano de funci0llamenlo,
respunderam pur 621,,,< (scsSi:ntae dois.purcenlo) da
distribuição lias cJasscscíveis (als"tlés ordinárias. açõcs
divcrsas. L·<Ir.l<lS cíveis. 'Iç!ies c()letiv.~s c açiics sumáricls).
Em se malltend<i essa tendência. em breve os Juizados
da. PrimciraRegiáo ...lcançatãl~~u!lljmitesoperacio
mlis. imneriaise humanos. -: mio ohstanteo esforço de
seus juizes .eservido~es. cujo Irahalhl) exausti~o trans
par~ce.nas 36.?32 (ttinlae scis'llil. novecentos e trinta
é. duas).senten..'lI~ pr()ferida~~témaiode~le~no ..•• '

O Juizado\lirtual é.aapOst~d()l'ribullal Regional
Fcdcnll da Primeira Régião pa"íI'Prollo~donar co~
diçilCs' par:tquc scusJuizados.Es~ci~!scontinuem
a.. prestar .justiçacéle~e de. qualidade...llos peq~enos

connilosdcgrandc importãncia social· colocados. sOb
sua jurisdição.
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APRESENTAÇÃO

Setembro de 2003

o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por meio da Coordenadoria dos
Juizados Especiais Federais da Primeira Região, traz a lume uma obra contendo informa

ções sobre a necessidade e a utilidade dos juizados federais itinerantes fluviais, a serem
realizados nos estados da Região Norte do país, com a finalidade de oferecer prestação
jurisdicional a essa população, numa verdadeira democratização· da justiça Federal.

Para isso o Tribunal Regional Federal da Primeira Região tem envidado esforços para

aquisição de uma unidade fluvial, com toda a estrutura necessária para o atendimento das
populações ribeirinhas do norte do país, tendo sido realizada uma primeira experiência
no estado do Amapá, viabilizada por meio da celebração de um convênio com o Tribunal

de Justiça daquele estado, que permite o uso da embarcação do juizado estadual para
realização do juizado federal itinerante fluvial.

Com as informações sobre a Região Norte e seus rios navegáveis, retiradas da rede
mundial de computadores. mais especificamente dos sites do Ministério dos Transportes

e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. pode-se observar a imensidão
da rede fluvial daquela região, uma riqueza que deve ser utilizada pelo Poder judiciário
para levar a justiça às mais longínquas comunidades, possibilitando o pleno exercício da

cidadania.

Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais da Primeira Região
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JUIZADO FEDERAL ITlNERf'NTE FLUYIAL NA BACIA AMAZONICA
, ' 'I

i;: . " .,'(.,":,:"" , ,;~,,', " :, . ','.> , ", ,,;',

O TJ1bu~.aIRegjo~aIFedera'·da·PJ1r:r;tei!f-Região.em cumpriTel)toà Lei ·'0.259. de
12 de julho de 2001 .• i~stalou. nas caPitais dos:Estados Fede~d~s (..f\mapá.• -tmazonas,
Rondônia, ROfêlil11a. Paiá, TocarTtins, Mato Grosso, Goiás. MjnasGe~ais. Bahia;, Distmo
Feder:a1; Maranhão, Piauf e Acre) sujeitos à sua jurisdição. os juizados Espedais',Federais
{~:i\(eis e E:riminais.

'; .O pr:op6sito da lei:e doco~stituinte (EmendaCol"lstitucional22,de 18 de rna~çoide
1999)foi sil11plificar o eXame de~processosdê meniorexpressão eC0l)ôrnica. facilitando o
acesso à Ju~iça e o ressarcimento do jur;isdicionado pobre nos processos judiciais contra

l'
i'

-

il I: I i I I1 ,nn"
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a União, autarquias. fundações e empresas públicas federais. uma vez que a solução de tais

litígios pode-se dar de forma célere, informal; em processo sumário oral.

o intento foi democratizar o acesso à Justiça Federal, mediante procedimento que

visa atender enorme demanda reprimida de pessoas que não têm acesso à prestação ju

risdicional porJatores de custos. honorários, morosídade e distância.
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lerminais Hidroviérios da Regilo Norte

Vell.o

~-......_.::::::.......,.... YilO Belo 40
Sa~ti_I",Q T~I,,_"

~\"\
I BOL.iV,A

/

PERÚ

As questões do acesso diferenciado à Justiça pelas diversas classes. a função social

do processo, a racionalização dos serviços cartorários (para diminuir seu imoacto sobre

a crise social do Estado). a transformação do processo pa.ra torná-lo mais econômico à

sociedade. a avaliação do papel do Judiciário em contexto de alta litigiosidade contida são

agora objeto de discussão entre os juízes federaiS.

Com a disposição de democratizar ao máximo o acesso à Justiça Federal, o Tribunal

Regional Federal da Primeira Região almeja pôr em atividade uma unidade fluvial para

atendimento às populações ribeirinhas da Região Norte do país (estados do Acre, Ama

zonas, Rondônia, Roraima. Pará e Amapá). através da bacia amazônica.

As peculiaridades da região amazônica. diferente de todas as demais regiões do país,
fazem dela um mundo à parte.

A malha hidroviária da bacia amazônica é a maior do mundo e sua importância é

vital para a sobreVivência da população que nela habita. A bacia compreende as hidrovias
do Madeira. Solimães, Tapajós e Teles Pires. Tem uma extensão de 19.023.5 km. dos quais

I8.300 km são navegáveis.
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Cerca de 50% de todas as hidroyias b~i1eiras estão localizadas na região arnazõn,ica.
Além doSolimõeslAmazonas. rios considerados como via de porte.marftimo, navegável

I- .,:.:,:' , ,.:0.: _.;"",_':r,:i c, ,'>" ", '~,' ,,", ,',:,;, '':), o" ':"',i ";', :.:í : >i;;';·;;./ ,:)

du~nte todop ano. por naviosoceârllcos desde a suafoz.até.lquitos,'no.Pel"U..ap~esenta
air:'da. em sua bacia; colTlo 'principais él.f1uentes: o Madeira' que.i~t~g~ando-se àl"Y)a1~a
rodo,-:iãriaerT) Por:to \{eltio,é cOIl1Ponerlte de urpdoseixos do trarlspo~edecargas das
Regiõ~s. Ce~tro-Oest~ e Sudeste' pa~~' Marlaus: oNeg~o. em cujas 'm1argeJ;ls. eStá. localizada
a cidade de'.Manaus; o Branco,aflúentedo Negro; o Puruse Juruá;

, .... .... ,.' ... ,.

Os tra~sportes r'Odov,iárjos sãO"p~oblelTláticos. em razão das gra~des distâncias e
rodoyias insyficiertes e· malco·nser;vadas.~lém· disso. no período das chúvas. as estradas
ficam intransitáveiS. ...

Veji:unos alguns dos rios navegáveis da bacia amazõnica.

ACRE

Rio Acre

O rio ~cre nasce em cotas da ordem de 300m. Seuatto curso. até a localidade de
Se~ingal ~araguaçu, atua como di'1sa en,treiBrasil ePeru e deste ponto até Br:asiléia. entre
Brasil e Bollvia. A partir daí; adentra em território brasileiro. pe~correrdo lTlais de 1.190
Km, desde suas nascentes até a desembocadura. na margem direita do Purus. na cidade
de Boca do Acre.

o vale do~o Acre é bastantepovoado. As principais cidades instaladas abeira do rio
são: Cojiba. Brasiléia. Xapuri. Rio Branco. Porto Acre. Fforiano Peixoto e Boca do Acre.

Durante as cheias, o rio Acreê navegável até as cidacles de Brasiléia (lado brasileiro)
e Cojiba (lado boliviano). O período de águas altasprolonga-se de janeiro a maio. aproxi
madamente. e o de águas baixas é mais acentuado em dezembro.

De Boca do Acre (foz) até Rio Branco, apresenta-se um estirão navegável de 311 Km,
com.0.80 m de profundidade mínima em 900~ do tempo.

EntreRio Branco e Brasiléia.as profundidades;são n'lais reduzidas, possibilitando a
navegação apenas durante a época das cheias. São 635 K!;r,) de percurso. c0";l acentuada
sinuosidade e larguras inferiores a 100 m. O trecho ajusar:lte de Rio Branco até a foz em
Boca do Acre éconsiderado a continuação da hidro\lia do rio Purus. para acesso à capital
do estado do Acre: A navegação é franca para e";lbarcações de gr:andeporte. nos perfo;.
dos de chuvas e reduzida para aquelas de médio'e pequeno porte. nas estiagens.

Rio Er'IVira

810 km navegáveis.

Rio Tàràuacã

570 krrinavegáveis.
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AMAPÁ

. Rio Jari

~ nayegável' até a cachoeir'3 de Santo~temio. no Km 110. t;.s. p~ofundidades dis
poni~eissãbdé 4 rn nascheias,.e de 2,40 rl1'~as estiage~s. Da foz{der'10r)guba. (Mo~te
Ddurado), '0 rio foi dragado•para permitir o ~fego de naviosde. 12.000tpb~ porinteresse

~';i .,:.,,"'. ',- ,'.'--'. " __ ;j-- "0 '}." ' "i(:" ,.;. ',:---ii~',_:;', _ _~_'__ :'-"_' _,f'--.,". __ ':: " ':, ,:;

do antigo projeto Jari: Monte Dou,?dotern ce~cade •. 16.000 habêtantes.
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Nasce no lago Lauri ou Lauricocha (em quíchua. cocha. 'Iago'), nos Andes do Peru. a
pouco mais de 10° de latitude Sul. Corre primeiramente na direção geral sul-norte. como
um rio de montanha, com forte gradiente e vertentes muito altas. A partir do Pongo de
Manseriche, seu curso se inverte detinitivamentepara a direção oeste-leste, até a foz,
no Atlântico. Corre, então, quase sempre. a menos de 59 de latitude meridional. Nesse
trecho. correspondente à maior parte do curso. o Amazonas tem declive muito fraco e
divaga seu leito numa várzea, limItada pelas escarpas de um baixo tabuleiro sedimentar.
No· Brasil, o rio Amazonas desce de 65 m de altitude. em Benjamin ConstantlAM. ao
oceano. após um percurso de mais de 3.000 Km. Tem, portanto, um gradiente médio de
20 mm/Km.

Desde a embocadura até a cidade de Iquitos, numa distância de 3.700 Km, o rio
Amazonas é regularmente navegado por navios de alto-mar (da Booth Line). sem qual
quer perigo. visto que, em seu talvegue, as profundidades só se tomam inferiores a 20 m
nas vizinhanças da fronteira peruano-brasileira. Em Óbidos, a profundidade máxima de sua

secção tem mais de 50 m.

o rio Amazonas recebe grande número de afluentes. Da margem direita os mais
importantes são: Huallaga, Ucayali (no Peru); Javari, Juruá, Purus. Madeir-a. Tapajós e Xingu
(no Brasil). Pela margem esquerda: Pastaza. Napo (no Peru); Iça. Japurá. Negro, T rombec

tas. Paru e Jari (no Brasil),

Em sua foz, o Amazonas se divide em dois braços: O braço norte é o mais largo e
corresponde ao verdadeiro estuário: o braço sul é conhecido pelos nomes de rio Pará e
baía de Marajá. Na realidade. esta é uma saída falsa, à qual o no Amazonas se liga através
de uma série de canais naturais (os furos de Breves), dos quais o mais importante é o furo
de Tajapuru. As principais ilhas formadas pelo Amazonas são: Marajó. Caviana. Mexiana
e Grande de Gurupá. Fora da embocadura. a maior ilha é a de Tupinambarana. junto à
confluência do Madeira

o médio. como o baixo Amazonas, não corre exatamente no eixo da bacia se
dimentar: está ligeiramente deslocado para o norte. Isto faz com que os tributários da
margem direita sejam mais longos (o Juruá. o Purus e o Madeira têm mais de 3.000 Km)
e mais navegáveis. enquanto os da esquerda são mais curtos e encachoeirados. O baixo
platô de sedimentos terciários do Amazonas é mais largo no interior e se estreita perto
do Atlântico.

Rio Iça

Nasce nos contrafortes andinos do Equador, em cotas elevadas. com 1.645 Km de
extensão. Após a junção dos seus principais formadores, ínicia seu percurso sob· o nome
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de Putumayo, °qual conserva até penetrar em território brasileiro. onde muda para o de
Iça. Corre, praticamente. em direção geral sudeste, saindo do território equatoriano para
atuar como divisa entre a Colômbia e o Peru. percorre terras colombianas e transpõe a
divisa do Brasil no Km 3I0, aproximadamente.

A foz do rio Iça, no Amazonas, localiza-se nas proximidades da cidade de Sahto
Antônio do Iça. com uma desembocadura de cerca de 700 m de largura. A altitude, neste
ponto, é da ordem de S5 m. A declividade geral do rio. no trecho brasileiro, é de cerca
de 6.5 cm/Km.

Na maior parte de seu percurso, o rio apresenta características de rio de planície.
muito serpenteado e com larguras variáveis.

Na parte baixa do rio. há numerosos lagos nas margens. alimentados pelas enchen~

teso Nas épocas de estiagem. passa a ser alimentado por estes lagos, melhorando as con
dições de escoamento do rio e de navegabilidade no trecho.

Rio Japurã

Nasce em altitudes bastante elevadas. ao sul da Colômbia. Sua extensão é estimada
em 2.100 Km. sendo 1.367 Km em território colombiano (onde. é conhecido pelo nome
de Caquetá) e 733 'Km no Bras'. Tem sua foz em delta, com oito ramificações.

A bacia hidrográfica do Japurá tem a forma de uma faixa alongada que se estreita na
foz e se alarga nas nascentes. A largura máxima da faixa é de cerca de 300 Km e o com
primento é de 1.600 Km. O tipo de rede de drenagem é paralelo ao da grande maioria
dos rios. correndo no sentido da declividade geral da baôa, fazendo ângulos não muito
acentuados com o rio principal.

Após o trecho de corredeiras, na Colômbia. o rio japurá adentra em território brasi
leiro, já no seu baixo curso, com características de rio de planície. Apresenta-se largo. porém
pouco profundo, com inúmeras ilhas dentro de seu leito. É margeado por grande número
de lagoas. que absorvem parte das águas de enchentes, devolvendo-as nas vazantes.

O trecho de 721 Km, da sua foz até a Vila Bittencourt. apresenta o canal navegável
tortuoso, exigindo complicadas Manobras. mesmo para as embarcações de pequeno caIa
do que navegam no rio a maio: parte do ano. A declividade estimada é de 7,5 cm/Km.

O período de águas altas ocorre entre março e julho, possibilitando calado de até
3 m. Na época das águas baixas. de julho a fevereiro, o calado se reduz para 1.20 m.

Rio javari

Nasce em cotas de ordeM de 400 m na serra da Contamana. Toda sua extensão,
cerca de 1.180 Km, serve de divisa entre o Brasil e o Peru. Corre. inicialmente, sob a
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de~0l"ninação deriojaquirana, erndireçãon0rdeste, até a confluência co~o~o Bara, a
pa~irde orlde recebe o n~rnedéJa~",'l'p6s ~e ponto, tOma a direção geral norte. até
as proximidades do povoado de Envirã,onde muda o,rumopar;a o~ordeste, descreve,.,-

,.." .' '.' ,I: ...•.. '.' '<:4,... ': ..•.. '... ' '.~t'.', Y', '., " ... ,.. " .....•"

do um grande arco. para des~guar~b Solimões. j~ntoàddade 'ôe i\talaiado Norte. Seu
cUr"S0.é extre"]arne~te ~inuoso.e suadese~bocadura se dá po~ três braços. fo~ados por
duasil~as~den0ritinadasde/srâ~~iaePetrópolis. O rio javari atravessa uma região inóspita,
com escassa população.ribeirinha I,'

c' O'alto java~ rlãoé.na"egá~~ldev.idoà acentuada dedi~dadê existente. O baixo Javarí
aPr:ese?ta~se~o~ car;acter,ísticilS;deriode planície, corn ul)1,estirãonayegavel de 51 OKm~
estendendo-s7d~ .deSemb~cadJrado Ja~ari até a Barra dojJa~ari-MilÍm.coin.i~tensa sinu~'
osidadee,obstr:uçãO do leito nos/ocais Orlde há desl'T;lor:onamÉmtodas barrancas.

A barra~o ~ioJavari. srtuadàno ponto dé encohtro de terre?osperjericentes a três
países (Brasil. Peru e Colômbia). éconsthuida por três' canais. qu~ poder:n servir à nave-
gaçãointerior. j ,

A navegação no rio javari é efetuada porpeqlJenos barcos, que fazem o intercâmbio
,," "'.. ••••. . .+,.'.. ",'. ..., . , " '. /' ~" '!,i . . "

den'lercadorias da região. Devido às suas co~diçõesfisicas,somente barcos de pequeno
ca/àdopodem trafegar no rio. .

Rio Juruá

l\f1ue~te da margem .direita do' rio Amazonas. .com cerca de, 3.350,km de exte~são

(foz-nasceQte), o rio Juruá tem. e~fe~ereiço/abri,lseupe~ododeáguas altas e emjulho~
setembro o periodode águas bàixas. sel"ldo também o mais sinuoso dos rios da Amazô..:
nia

~integraçãodosmu?icípiose localidades situados nas~argens do ribJuruá às cida·
des de ~aiorpo~e.umavez que a rTlaiorianão dispõedeoutro~eio deacessol~az-se
pelo rio aúnica via de .interligação. pela qual são abastecidos e escoam suas produções
quando há excedente. '

Rio Madeira '

Tem cerca>dé 1.450 km; sendo navegável o trecho FoZ/Porto Velho (1.060 km).

O~()Madêira. url1dos'~ai~ín1portantes da~egiãol liga a cidade de Porto Velho(RO
às capitais Belél"n(PA e M~ausl~M.possuindoimp0rtânda;conô",ica emr~ão;do g~n
de volume de cargas que São ti-ansportadas em seu leito e pelo potendal hidrelétrico.

~ale ressaltar. tambén:" que.o rio. Madeir,aéresponsável pelos maiores atrativos
naturaísnas proximidades da caPital do estado de Rondônia. destacando-se a riqueZa'da
faunà e flora características da região amazônica.

II II i " i i, IiMI'1 i
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Rio Negro

Em cotas aproximadas de \.660 m num dos contrafortes do Planalto Colombiano. o
rio Negro nasce, sob a denominação de Guainia, na serra do Junai. A extensão total de seu
curso é de cerca de 1.700 Km. dos quais, aproximadamente, 1.200 Km correm em territó
rio. brasileiro.

A bacia do rio Negro tem forma bastante irregular, com uma ramificação para sudeste
(no sentido do seu afluente Branco).

Dentro do território brasileiro, pode-se dividir o percurso do rio Negro em trechos
diferenciados de navegação devido às suas características flslcas. O primeiro deles. da foz.
no Amazonas, até as proximidades da cidade de Airão. conta com 249 Km de extensão.
Neste trecho, o rio varia muito de largura. iniciando com 2 Km aproximadamente na cidade
de Manaus. para alargar até 24 Km junto ao arquipélago dos Anavilhanas (é o maior arqui
pélago do mundo). voltando a estreitar-se. atingindo valores da ordem de 3 Km. no fim do
trecho. Apresenta inúmeras ilhas nesta parte. havendo também várias passagens possíveis
para a navegação.

o trecho seguinte, compreendido entre a cidade de Airão e a barra do rio Branco.
conta com 100 Km. aproximadamente. O rio corre num leito mais regular e não apresenta
problemas de navegabilidade par-a práticos experimentados.

O terceiro trecho estende-se entre a barra do rio Branco e a Vila Tapuruquara.
com cerca de 452 Km de extensão. A largura do rio é também irregular. havendo gl"ande
variação de profundidades. A montante. de Tupuruquaraínicia-se o trecho do rio que se
caracteriza por apresentar corredeiras e cachoeiras.

Rio Purus

Nasce no Peru, na Serra da Contamana, com aproximadamente 500 m de altitude
e percorre cerca de 3.300 km até a foz. Com características de rio de baixada. possui um
percurso bastante sinuoso e curjas bem fechadas.

Sua importância está principalmente no abastecimento de sua região de influênCIa.
Com produtos pmvenientes ce Belém e Manaus, abastece algumas cidades do médio e
baixo Amazonas.

Rio Solimões

O trecho do rio Amazonas compreendido entre as bocas dos rios javari e Negro é
conhecido pela denominação de Solimões.

Apresenta uma extensão ce 1.620 Km, entre os municípios de Manaus e Tabatinga.

A ligação entre os portos de Manaus e Tabatinga se faz, no período de águas altas
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(~e~~r;eiroa jurho),com 8m de calado reduzindo-se, na estiagem Gulhoáoutubro). a
. calado inferiora 4 m.

~cjdades de/Coari e 1efé possuem' instalações portuárias. Estes dois portos do rio
SolirnÕes~ê.r;r. seus acessos e~ rernansos( ou lagos, f0rlllados;de braços ,do ~io.;Soli mões.
cOm/caiado. er:p águas mfnimas inferior a 4. m. Durante o penodo critico de estiàgelll.>este
calado ~:io uttrjapassa 3' m.

Ri()U~âcu
•

O'rio~rucu éum'ãfluente do Rio Solirnõesque desel11boca"no lago de CoaH1De
Coari aPorto.Urucu. a.distância é de;i470 krn!. O acesso ao r;io Un..icu se faz pelo lago de

. . ." ...,. ..' ". . ;'.. ...• 'I' . "
Coad,?um pe~curso de 60 krr1' No lago n:io há restrição à nayegação. o trecho seguil)te,
de 26 ~. c.onstrtui a região do "chav~cal".o~dea· navegação é problemática, pela den
sidade de~oncossubmersos e pela vegetação aquática. embora sejam .boas asprofundi
dades. No rio Urucu pfopriamente dito. as profundidades não são favor-á,!eis e. em águas
baixas, a navegação é interrompida. " \ .

Rio'Téfé

O rio Tefê corre'paralelo ao ~o Urucu e deselllbocanolagode Tefé.É mais ex
tenso queo Urucu. tem maior voluTe d'água e constitui alternativa para acesso â região
petrolífera do Urucu. Tem sido usado no escoall)ento de petróleo. em balsas de 600 t

A navegação nesses rios reveste-se de caráter pioneiro eé deinteresse para o abas-
tecimentoe escoamento'dopetróleo.e gás da. região petrolífera do ·Urucu.

RioUatumã

É navegáyel enl 295 Km.até a usina hidrelét{ica de Balbina.As profundidades são
boas. superiores a 2.1 Om em águas médias e altas (fevereiro a agosto). t:- cachoeira Mo
rena, Km 260, é transponfvelnesse perlodo.

PARÁ

Hidrovia de Marajá (plal'!ejada)

Ahidr()yia do Mar;ajóco~sistebasicarryente na implantação de uma via na~egá~elque

cruze a ilha de Marajó; éta baía do Marajó ao braço sul dorio f'mazonas. propkia~do unla
ligação nlais direta entre Belénle Macapá e facilrtando o transporte e a<comunicaçãona
parte central da ilha. Para isto:o projeto prevê a interligação, por um canal de 32 krn, dos
rios Atua eAnajás.

A hidro~ia será útil não s6 para a navegação corryercial corT)o também para projetos
futuros de irrigação. agr.icultura. pisCicultura. abastecimento de água. desenvolvimento do
turismo etc.
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Rios f'10ju e~cará

... 0 ~io MÔjUp~~ite o tráfego.de ..e~barcaçõesde3 rn de·.calado até.\{i1a·Soledadei
PA km f60.e de 2fmaté Sahta MarialPA,km 247.

....., ",," '." .' .. .'.' ''c••e,.; .':" .,', , ,

o.riOf\càrá~;"âoTesrTl0p01edÔpO/Moju e permite navegação até a cidade dê .
Acará. nó km90. onde há travessia de balsa.

Em ambos os 'rios há· inflGência d~maré. que aumehtaas P170fundidades disponíveis.

Ascid~des de Moju (46.000 hab.) ê,t>.cal"á (51.000 f1ab.) são asrn,ais importantes da
região:

Rio€apirn
'\;,-

O rioCap'i~. afluente do no Guarná.,é na~egáv,eldesdesuafoz. situada ;un}oà cida
de de São DOmi?gos do Capim (24.000hab.) até a foz do rioPuritirá, situada a montante
da cidade de Santana.

OrioCapirn,~o estado doPará, vemse~d() utilizadocorn() via navegável pâra trans-
porte de minéri6s e outras ca~as. aparti~ da década de 60.:·· .. .

Uma série de eS:Jdos e levantamentos tem sido realizados, heStes últImos 25 anos.
pOI7 empresas interessadas no transportetluvíaLdos minérios da regiãoatrâVessada pelo

; ......,.,... :,':;~, )::-:':__ ,.,-... ,,::, ',' ',:,', .'-"""~,,~.::'->' '_ .. \': .. ,,'..:i;':':>:
~o.po~organisrros govemarrentaisde ince"tívosà navegação. pelos próprios·!lJsuários do
rio~. até. comotrabalhos aéadêmicos. . .

O rio Càpim nas::e noscontrafortes daSerra dos Coroados.nosudestedo estado
do Pará. Suaextef1sãc total é da ()rde l11 de600kry1.dosquais c7rcade 470kl"n estão
naplanlcieal11azoriica. abaixo dos p~meirosaflor~~en.tos de rocha: Neste trecho. o rio
apresehta meandros. com fortes. curVás. e· as demais caraetetísticas típicas de um rio de
planlcie.

Abada hidrográfica do rio .Capi l11, cOm. urna área. de cerca de 40.000 krn2•• tem a
fOrma de um retãngu!o àlongado e rede de. drenagem irregular. devido à pouca declivi
dade da região.

Rio Guamá
'~ . , .....,. '".'

O rio Guâr,náé ra~egá~el numa[extensão ap~xilllada de. 160 kr11' até a localidade de
São Miguel dOGUaJ11á rPA).onde ocoçr-eum travessão rochoso. e éc~uzado pela BR-O IO~
o. rio apresenta larguras superiores ~íkrn.,A.s··p~ofundidadessãobo~saté São Miguel do
Guamá. até o~de há in.t1uência de maré.. Costuma hav~~ o fenômeno da poro~oca.Há in
tensamoyill'lentaçã? cecornboios transportando areik. seixo. e brita para B~lém. As águas
altas ocorrem de março a agosto easmlnimas.emdezembro.

, ". , ,,\ i" ifiL I li.11
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Rio Tapajós

Extensão total: 796 !<m. Trecho navegável: Fozlltaituba 290 km. No baixo curso, a
influência da maré provoca oscilações de 0.40 m aproximadamente. O alto Tapajós, cacho
eiras. corredeiras e lajes de pedras.parcialmente expostas. além de algumas ilhas.

Rio Trombetas

o rio Trombetas apresenta excelentes condições de navegabilidade até o krn 120. em
Porto Trombetas.

A navegação pode ser feita com o apoio de cartas de navegação da DHN (Ministério
da Marinha). As profundidades. superiores a 10m, foram obtidas com a dragagem de al
guns trechos. comportando a navegação de navios marítimos de até 30.000 tpb. De Porto
Trombetas até o km 170, a navegabilídade ainda é boa. A navegação é feita até ° km260,
na cachoeira da Porteira. Nesses últimos 90 km. as profundidades são de 4 m nas cheias e
de. no mínimo, I,50 m nas estiagens.

Rio Xingu

As nascentes do Xingu estão situadas em altitudes da ordem de 600 m. na junção da
Serra do Roncador com a Serra Formosa. Sua extensão total pode ser avaliada em cerca
de 2.045 Km. sendo 1.815 Km com a aenominação Xingu.

A bacia hidrográfica do !-IO Xingu aorange uma área de aproximadamente 53 I.250
km2 e apresenta uma forma alongada com cerca de 350 Km de largura média e 1.450 Km
de comprimento. A rede de orenagem é quase paralela entre a maioria dos afluentes e
corre no sentido da declividace geral da bacia.

Em frente à cidade do PC'1:o de Mo::. situada na margem direita do rio Xlngu. distante
60 Km de sua foz. existe um ca~al natural chamado de Paraná do Aquiqui, que liga o Xingu
ao Amazonas. com o ponto ce penetração da altura da cidade de Almeirim. situada na
margem esquerda do Amazonas. A extensão deste canal é de 66 Km. aproximadamente.

RORAIMA

Rio Branco

A região de Caracarai er: Roraima. nas proximidades de Boa Vista. às margens do rio
Branco. tem potencial agricultá/el significativo. e já existem estudos para o desenvolvimento
agrícola da região, que. assim como o V2'e do Mamoré Guaporé e o vale do Madeira, de
pende. exclusivamente. de tra:""sporte seg'Jro. eficiente e de baixo custo, gerando as condl~

ções básicas para o desenvolw'lento sus::entável detoda a área de influência da hidrovia.

Hoje. a via de transporte mais adeouada para o escoamento da produção de grãos
de Caracaraí é através dahidrovia Negro-Branco. prosseguindo pelo rio Amazonas até °
terminal graneleiro de ltacoatiê.~-a. para e~barque em navios de grande porte.
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o rio Branco. antigo Parima, Paraviana ou Queceuma. assim denominado nas línguas
indígenas. é formado por dOIs afluentes muito extensos: o Uraricoera e o Tacutu. O Urari
coera, pela extensão e massa d'água. é o prolongamento natural do rio Branco e Junta-se
ao Tacutu após um percurso de cerca de 600 Km,a partir de suas nascentes no extremo
sul da Guiana. O Rio Tacutu, acima de sua confluência com o Uraricoera, faz fronteira do
Brasil com a Guiana.

Com uma extensão de 14 km e próximas da cidade de Caracaraí/RR. as corredeiras do
Bem Querer separam o curso de 543 km do rio Branco em dois estirões principais situados
a montante e a jusante das referidas corredeiras.

O alto rio percon-e 139 km desde a confluência de seus dois formadores até as
corredeiras do Bem Querer. a partir das quais o baixo rio Branco percorre os 390 km do
seu curso para alcançar as águas do rio Negro.

A região econômica afetada pela hidrovia do rio Branco restringe-se ao estado de
Roraima e abrange os municípios de Alto Alegre, Boa Vista. Bonfim. Caracarai. Mueajai.
Normandia, São João da Baliza e São Luiz.

RONDÔNIA

Rio Guaporé

O Guaporé nasce nos contrafortes meridionais da Serra dos Parecis. em altitudes de
650 m aproximadamente. Forma-se pela junção de três córregOs denominados Moleque.
Sepultura e Lagoazinha. O rio eO'Te. inicialmente. em direção norte. até ser barrado pelas
elevações da Serra de Santa Bárbara. sendo obrigado a rumar para nomeste. direção que
mantém, com algumas variações. até sua foz. no Mamoré.

A maior parte do seu percurso atua como linha divisól-ia entoe o Brasil e a Bolívia.

Sua maior importância é pmporcional- o desenvolvimento e a integração das po
pulações que habitam sua área de influência. além do que. se f01- implantada a hidrovia.

deverá baratear os custos de transporte.

O trecho navegável do rio Guaporé estende-se por celTa de 1.180 km. a saber:
FoZ/Príncipe da Bei,-a ~ 130 Km: Príncipe da Beira/Mato Grosso - 1.050 km.

O rio Guaporé tem condições favoráveis para a navegação e. !untamente com o tre
cho do Mamoré. forma uma gt-ande hidrovia de mais ou menos I.400 km. No entanto, a
navegação ainda se mantém incipiente na região por- falta de Integração moda!. Entretanto.
os portos nos municípios de Príncipe da Beira, Vila Bela da 55. TI-índade e Guajará-Mirim
proporcionarão maior desenvoivimento econômico às suas margens. inclusive por estar
próximo ao município de Cos:a Marques. A área de InfluênCia do rio Guaporé é servida
pela rodovia estaduaIAM-429. aue liga o município de Costa Marques à rodOVia federal
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pavimentada BR-364, próximo ao município de Presidente Médici. No extremo sul. em
Vista Bela da 55. Trindade, também existe acesso rodoviário interligando-a à BR-364, pró-
ximo à Vilhena.

fATORES exCLUDENTES DO ACESSO À JUSTIÇA

Os rios navegáveis da bacia amazônica são as estradas permanentes da Região Norte
que fazem a integração das comunidades com as capitais dos estados nortistas.

O compromisso do Tribunal Regional Federal da Primeira Região é ampliar o acesso
à Justiça e à igualdade material de oportunidades de acessibilidade.

Os rios navegáveis no imenso território da Primeira Região são as estradas que os
juízes federais precisarão percorrer para tornar efetiva a igualdade a todos os cidadãos
ribeirinhos de acesso à Justiça.

Quanto maior a distância entre o domicílio do jurisdicionado e ajuizado. maior o
custo de acesso à Justiça. A distância implica não apenas custos de deslocamentos. mas
também obstáculos de acesso à informação sobre a modalidade de prestação jurisdicional
que pode ser obtida

Nossos jurisdicionados que não moram nas capitais, mas em municípios longínquos
da região amazônica (Amazonas, Rondônia. Roraima. Amapá. Acre e Pará). do sertão da
Bahia. sertão de Minas Gerais. pantanal do Mato Grosso, interior de Goiás, Piauí e Mara
nhão. terão maiores custos inibidores de acesso aos nossos Juizados instalados nas capitais

de seus estados.

Para tomar acessível a JUS1iça a esse jurisdicionado, que padece de obstáculos de
ordem econômica, social e cultu~-al, é necessário fazer-se juizados itinerantes em remotos
municípios da Primeira Região. a muitos dos quais só se chega por via fluvial, como nos

estados da Região Norte.

o intento é utilizar-se um navio equipado com toda a infra-estrutura necessária
para a prestação jurisdicional na extensa bacia amazônica. A unidade flutuante precisa ser
adequada para cerca de trinta aias de permanência em atividade judicante e comportar
um número de cerca de 20 (vinte) a 30 ltrinta) pessoas. Uma unidade fluvial significa um
juizado federal itinerante perma~ente, levando consigo toda a estrutura de equipamento
e de pessoal de uma vara de juizado cível e criminal, ou seja. juiz (I). serventuários (5).
advogado da União (I). procurador do INSS ( I), defensor publico ( \), além do pessoal de
apoio, cozinha (I). segurança (2;. piloto (3). asseio e conservação (2). lavanderia (I).

A unidade fluvial com a es:rutura física de uma vara federal de juizado necessita de
sala de audiência. gabinete do juiz (uma pessoa). sala de apoio. assessoria do juiz (uma
pessoa). sala de conciliação (6 Dessoas). secretaria (6 pessoas). sala de atendimento ao



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 49825

público -balcão (IOoessoas),sala d~ate~açãode pedido (6 pessoas). sala do diretoC
de sec,.etaria (uma pessoa). ,sala do M'ristér:io Público (uma pessoa), sala da Defe"soria
Púbh~a(un;a pessoa), sala da Advocaciâ da Uniilo (uma pessoa). sala para a segurança (2
ou 3 ,pessoas). '

Alêmdo espaço de uma estrutura de va~ade juizado. a unidade flu~ialnecessita de
camarotes. cozinha. sala de refeições. pequena lavanderia. despensa de mantimentos e
uma pequena enfermaria.

Atravésd~ssé p,.ojeto, jque tem como princípio fundamentare respeito àscaracte
risticas sodoculturais e ambientais da região arT\azOnica. o Tribunal Regional Federal da
Primeira Região assume o seu compromisso com o movimento de acesso àJustiça. desen
volvendo atividade de administração da Justiça Federal aberta às comunidades nos, locais
mais 'ren;otos do, país. "

Pela presente exposição, verifica-se que secuidade umprojeto caro para atender
uma região que possui I 1.290.093 habitantes. 7% da população total do país, e com a mais
baixa densidade demográfica (2.91 habitantes por krn2). embora a Região Norte corres
ponda a 45.27% do',tenitório brasileiro.

Mesmo que se considere essa população rarefeita e mora"doem pequenos emé
dios municípios à beirados extensos rios da bacia amazônica, a PrestaÇão da atividade
jurisdicional éum dever do Estado brasileiro e direito, fundamental do cidadão. O direito

à jurisdição é a primei~ das garantias constitucionais dos direitos fundamentais, Cuida-se
de atividade soberana do Estado" e a instalaçâo de unidades'judicjárias~ãopode se~sub
metida aos mesmos! critérios que norteiam a atividade produtiva pnvada.

li. PRIMEIRA PARCERIA PARA REAUZAÇÁO DE

JUIZADO fEDERAL' ITINERANTE' fLUVIAL COM A
JusnÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

Em 26 de maio de 2003. o T ribunalRegiomilJederal daPrimeira Região celebrou
convênio cOm o Tribuna! de Justiça do Amapá para que a Justiça Federal daquele esta
do:da Federação se ut::ize também da embarcação do juizado estadual parã realizar o
juizado federalitine~ame fluvial nas comunidades ribeirinhas. que vivem no trecho do rio
Amazonas que atravessa o estado.

.... ,

Inúme~os cidadães "esidem em municípios ribeirinhos no estado. do Amapá, como
em muitíssilT)os outros:""1unicípios em todos os estados da RegiãoNorte.

A parceria que se estabeleceu com a justiçado estado do Amapá seráàlargada para
outros estados do Norte que desenvolvem a prestação jurisdicional por via fluvial.

A .proposta da Justiça Federal na 'Primeira Região éter dtsponível.i no fUturo. sua
pr6pria embarcação para percorrer, penTlanentemente, todo o território abrangido pe
los rios nàvegáveis da bacia amazônica•.estendendo para O· contexto regional o serviço
público essencial à cidadania

O projeto da Justiça Fed~ra1 no particular ,,110 é pioneiro,· pois a Previdência Social
instalou todas as facilidades de uma agênciaprevidendáriaem um barcoparaate~der as
comunidades ribeirinhas na Região Norte. o SE~ possui um barco-escola naquela região
e a Justiça Estadual do Estado. do Amapá já tem uma unidade judiciária flutuante para
atender a sua população ribeirinha.

, I'·' I i i lliili" ",LJ,n
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Q projeto do TRF - Iã Região busca atender. tanto quanto possível, todos os es
tados da Região Norte. nas causas de competência da Justiça Federal, mormente as de
natureza previdenciária.

No contexto de instalação de juizado especial federal fluvial nas hidrovias da baCia
amazônica, a idéia e o fim que se buscam é vencer a distância para levar a Justiça Federal,
que é a Justiça do Brasil, aos que estão literalmente à margem da sociedade nacional.

UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À JURISDIÇÃO E

AOS DIREITOS HUMANOS

A identificação dos obstáculos procedimentais, burocráticos e administrativos é ape
nas a primeira etapa para se buscar soluções que implementem a universalização do aces
so à Justiça. A fase seguinte é a tomada de decisão política sobre a dotação orçamentária
e execução da proposta.

Um dos fatores mais difkeis da chamada crise do Judiciário é a dificuldade de acesso
a ele.

Em termos quantitativos, não é possível afirmar que não haja procura pelo serviço
da justiça Federal no país. As estatísticas anuais dos tribunais regionais federais estão a
demonstrar lJma litigiosidade explosiva. Dados fornecidos pelo Supremo Tribunal Federal
dos feitos julgados pelas cortes regionais federais desmentem qualquer argumento de que
(a) não há produtividade e (b) os cidadãos não têm acesso à Justiça Federal.

Processos distribuídos e julgados nos anos de 19B9 a 2002 pelos'"TRFs

1989 1990 1991 1992 1993

REGIÃO

DISL JUlG. DIST. JUlG. DIST. JUlG. DIST. JULG. DIST. JULG.

la 16.437 5.731 14.119 15.101 12.551 10.602 27.104 18.666 32.073 25.78:1

2a 14.067 1.960 26.613 16.096 20.374 12.589 19.304 I 14.191 20.183 16.715

3ª 40.633 6.266 45.017 33.096 47.127 31.902 82.059 42.744 112.445 48.0%

4iI 17.177 4.215 28.490 17.661 27.027 24.76.6 37.170 29.788 46.551 33.478

5ª 5.687 4.573 7.776 7.361 7.599 5.497 29.018 19.220 45.643 38.598

TOTAl 96.021 22.765 122.017 69.335 114.678 85.356 194.655 124.609 256.895 162.670
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19961994, 1995 " 1997 1998

REGIÃO
',' ',' " " "~i . " '/ """

DIST. JULG. DIST. JULC. DIST. JUlG. DIST.
,

SULG. DIST. JULG.
.'.,,"', .. ,.' ", I

31.609 30.772 47.026 30.945
!

1· 24.125 25.232 51.659 37.004 64.343 53.72::'
I

I
,

I I I2· I 26.046 20.04;- 37.217 I 22.55i 46.973 2.5.935 .56.532 29.821 43.803 36.5:'01
, I , o' i

I I ,", "

119.81l4 ,I I I ! I
3

'
101.230 I 67.037 " 71.158 101.228 77.633 88.453 63.749 105.660 6:'.6U:"

, ,

•

," I : J
4D 59.380' 37.893 63.310 46.71(1 67.593 016.066 I 74.i76 5i.7.J:" 89.054 61.2<';- !

, I i

\

I I I
5~ 47.786 39.309 35.550 30.().4- 31.189 23.302 I 45.479 27.10b 54.420 33.902 I,.

TOTAL 266.051 188.411 286.733 195.704 293.959 203.901 316.899 215.421 357;280 253.107
,

" , ..
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,:;; ,:':.\',;'.: ~;'~l' i;' :Processo,d:iístrilJuídosie julgados'nos anôs'~de I999',a:2002:pelos 'TRf.s·t ..í~:(iii,()~,;~<, ..;~i~.
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,

1999 2000 2001 2002

REGIÃO
. ..... .... .

DIST. JULG. DI5T. JUlG. i D15T. JULG. OIST. JULG.

97.552
I

\
l' 80.131 107.667 li 110.022 Y7.321 101.075 88.918 79.90<}

,

! I2~ 55.738 ~2.788 66.858
I

44.782 56.123
I '

53.0úl 67:~19 69.34<-
I

,

.1
3~ 185.290 ;'4.139 180.225 . 166.073 • 108.070, 119;543 149.418 81.201

I I
, I I I4~ 136.834 59.760 174.176 165.038 1C1;'.360 126.::'18 1701 740 99.)"5

.... i

5~ I 68..561 45.1-17 I 62.961 ! 59.51l6 ! 48.783 51.374 57.50':1 51.572
, I

TOTAL 543.975 301.965 591.887 545.501 417.657 451.771 538.104 381.423 I
!

....
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As pesquisas de opinião, porém, sustentam que o cidadão não tem acesso à justiça
Federal.

A Professora de Ciências Políticas Maria Tereza Sadek. da Universidade de São Paulo
- USP. levanta a hipótese de que no Judiciário "há um serviço com um volume de trabalho
extraordinário: no entanto, é voltado para 'a elite. ou seja. é como se afirmasse que. na
Justiça, há poucas pessoas procurando muito e muitas procurando pouco ou nada".

Ao questionamento sobre a quem está servindo a Justiça Federal no país, há que
se encontrar resposta no valor das pretens6es que são buscadas no juízo federal, ou seja.
quem é a sua clientela mais numerosa.

Por ocasião das discussões envolvendo o projeto de criação dos jUizados especiais
federais. no âmbito do Supenor Tribunal de Justiça e do Executivo. verificou-se que 84%
(oitenta e quatro por cento) dos precatórios expedidos pela Justiça Federal para paga
Iilento pela União Federal eram inferiores a 60 (sessenta) salários mínimos. Tal percenta
gem de precatórios corresponde a 20% (vinte por cento) do total. dos precatórios a se
rem quitados pela União, o que vale dizer que 16% (dezesseis por cento) dos precatórios

expedidos correspondem a 80% (oitenta por cento) do montante devido pela pessoa de
Direito Público, por condenações judiciais.

As estatísticas refletem. na Justiça Federal. a realidade da distribuição de renda e de
interesses de setores da sociedade nacional.

No que se refere aos precatórios expedidos pelo Instituto Nacional de Seguridade
Social-INSS. 81 % (oitenta e um por cento) são relativos a valores inferiores a 60 (sessen
ta) salários mínimos. Os beneficios previdenciários, objeto de demanda na JustiçaFederal.
em 80% (ortenta por cento) dos casos. correspondem a um salário mínimo.

Os montantes expressos no valor da condenação tanto da União Federal quanto
da autarquia prevldenciâria deixam ver que a Justiça Federal não é um serviço público
essencial voltado para elite. Pelo contrário. a grande massa de sua clientela é, segundo os
números. constituída pelac\asse média e pelos pobres.

A recente instalação dos juizados especiais federais deu oportunidade a uma nova
explosão de litigiosidade, conforme fazem ver as estatísticas dos juizados em 2002. ano de
instalação.

A questão que emerge imediatamente desses dados estatísticos recentes dos juiza
dos especiais federais é qual o perfil do jurisdicionado que os está buscando.

Os dados da União Federal e do INSS concernentes aos valores dos precatórios expe
didos constituem uma amostra de que as "pequenas causas" já constituíam uma parcela mais
do que representativa das demandas na Justiça Federal. A hipótese cabível diante desse novo
quadro fático é que uma parcela dos que se mantinham excluídos do sistema judicial federal.
por não poderem arcar com honorários advocatícios e não terem assistência judiciária por
parte do Poder Público. encontrou a via de acesso à Justiça Federal pelo microssistema dos
juizados especiais federais.

São necessários estudos para se lograr conhecer melhor a condição socioecon6mica
desses novos jurisdicionados da Justiça da União, pois se acredita que seiam as vítimas da
exclusão social.
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ET princípio.épossí~,el se cogitar de" pessoasôe baixíssi~a~e?dapouC\UíSSirnaou
nenhurnaeséola~dadee qUe~jverl1abai~odal,i~ha de pob~eza.ACoosdenaçãodosJuiza
dos Especiais Federais do Tr-ib~~aI'HegionaIFedeçaldaP~i~eiraRegiãotenl per,corrido os
Estados Federooados sujeitos a sua judsdição e tem cODsta~doqueas pessoas que buscam
a fila de ater;'dimento dos juizados federais são humílimas.

Outrave.-ificação que se impÕe após uma cOmparaÇão ê~tl"eos dados estatísticos
das ci~coregiões é o grande co~traste entre, o nfx~1 de delTlanda existe~te na Quarta
Região (Rio Gra~de do SlJl. Par,aná e Sa~ta Catarina) e as demais.

UNIVERSAUZAÇÃ~DO ACESsoAJu~ISDIÇÃO E
DIFERENÇAS REGIONAIS

A a?áliseda relação custo-beneficio éimporta?te para ,a modema,cO?CepÇãO da
administ~ação da Justiça'rnas ape?aSo'c~itérioecobômico ~ão il'1)plica'que não se façam
investime~tos para urna eficieote entregada,prestação jurisdicio?aí' no âmbito dos juizados

especiaIs. Não seest~uraurna inStituiçãojudiciária corrros mesrT10s critériosC0rl1 que se
edifica ur'l estabeleci~eritoc0r11escial privado. tendo em vista 6'içeto~oJquea'die?tela
pode, ofe~ecer para O';capitalerr,pregadà.A Justiça é. entre todaS':as ihstituições, a única'
que é umJim em si mesmo,nâo se resumindo à busca de sC!luçÕes de conflitos de natu

reza econômica.

Nãó qLe~emos 'um'â' JuStiça qualquér.ou que aJustiça dos pob,.és seja uma pobre
Justiça, que não se'revista das garantias doidevido processo legal apenàs porque 'os quea
buscam n~o<têm dinheiro para pagar custas eadvógado.

Milhares de jurisdicionados não conhecem.á existê?cia, das .~ormas quelhesdizer,n
respeito e outros têm vaga idéia delas. A ignorância da lei é decorrente da desigualdade
econômica e da crescente complexidade legislativa.

Os juizados espedais federais estão buscando reuni~ vários segrrlentos de operado
res do Direito para0 trabalho de informação, orientação para a assistência judiciária que
deve ser dada a "ossa clientela Infelizmente. o númer,o de pessoas que buscam atendi
mento nos JEFs tdrna insufitiente O númer.o de colábotadorres e voluntários.

A ausência de informaçãodosque:vi~emernTeioà gra~âepobrezaeconôrDica
é o Olaior entrayede acesso à Justiça. Para aquele que sequersàbeque o orde"aTento
jurídico lhe confere direitos. os tribunais são instituições abstratas.Ter acesso à infOrmação
é tão crucial como ter um advogado. Nossa recenteexperiência,no funcionamento dos
juizados espedaisfederais.(especialmente na regiãO amazônica. e urna análise comparativa
de estatísticas el"ltreas várias regiões estão a reveiarqueimensoc0r'ltingente de novos
jurisdicionados desconhecem o seu sistema legal de proteção de direitos individuais;

;; 1,'1 . ,i i l'N1i, I,LiNi I.L
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VENCER A DISTÂNCIA

MOTIVADA PEl.A. IGNORÂNCIA

Setembro de 2003

Um dos obstáculos sociais que in

terditam o acesso à justiça é a desinfor

mação da massa da população - iso

lada em um vastíssimo território - a

respeito de seus direitos. A presunção

é que milhares de brasileiros, nossos

jurisdicionados na Primeira Região.

secuer saibam da existência de direitos

seus e da possibilidade de invocá-los

em Juízo, com gratuidade de justiça.

Moradora ribeirinha do rio Amazonas
aguarda audiência no barco Tribuna

(maio de 2003).

ADMINISTRAR A ESCASSEZ

Compete ao Estado a primordial responsabilidade de a todos assegural- a obediência

aos princípios da igualdade e do devido processo legal. A forma de atuação, nesse contex

to, deve proporcionar ao Estaaouma ação '-egulatória ou intervencionista. restringindo as

liberdades individuais e disponibliizando o acesso ao Poder judiciário, por meio de lei, em

qualquer caso. Adotando-se a classificação dos direitos humanos em gerações, observa-se

que os direitos sociais e econômicos, ou de terceira geração. realizam-se por intermédio

do Estado e esse age impulsionado pelos Cidadãos no exercício dos seus direitos políticos,

ou de segunda geração.

Énecessário que as barreiras limitadoras da atuação estatal. presentes nos países

periféricos como o nosso. sejam. como conseqüente alcance da democracia. transpostas,

assegurando, assim. a efetividade dos direitos humanos. Essa. aliás, era uma das preocu

pações do mestre Norberto Bobbio. pois. "nestes últimos anos. falou-se e continua a se

falar de direitos do homem. entre eruditos. filósofos, juristas. sOclológos e políticos, muito

mais do que se conseguiu fazer até agora para que eles sejam reconhecidos e protegidos

efetivamente. ou seja, para transformar aspirações (nobres, mas vagas), exigências Gustas,

mas débeis), em direitos propriamente ditos (isto é, no sentido em que os juristas faiam
de 'direito')".

A questão que os juízes e tribunais devem colocar a si mesmos é: a serviço de quem.

de quais interesses estão o sistema judiciário, nosso tempo, nosso labor e o dinheiro do

col'Jtribuinte?

"Investir na Justiça é essencial. Mas não menos essencial atribuir-se ao judiciário res

ponsabilidade pela racional aplicação desses recursos.

o caráter público da prestação jurisdicional indica ° atendimento ao bem geral. T 0

dos devem estar. igualmente. tutelados pela Justiça E é observância estrita do princípio da

isonomia outorgar-se proteção mais efetiva aos despossuídos, àqueles privados de condi

ÇÕês de constituir defensores eficientes e tecnicamente invencíveis." (José Renato Nalini, in

OJuiz, o Mundo Exterior e a Produção do Justiça, RT ano 83, julho de 1977, vol. 70S).

"Nenhum aspecto de nossos sistemas jurídicos modernos é imune à crítica. Cada

vez mais pergunta-se como, a que preço e em beneficio de quem estes sistemas de fato

funcionam", diz Cappelletti.
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. ,Qua~dosLJ~giul ~,~ Brasil, a.discÜssão sobreoen~oque do acesso àJü~iça,~eidaidéia
de cnação,dos júizadosespeciais'T~tiyopara quese'0eja corp espe;a~ça a \fpcação de
nosso sisterrlajUSídicodeate~derãs pe2essidades dos que. po~taQto te~po,não ti\feram

possibilidade dereiyi7dicaf seudirerto. ' .. ' , ..',..... 'f,n; ,I .. ,.....
Éverdade.' qLieexiste urrla pr~ssão sobre o judiciário pâr,aques~:encoD~çe~'pro-

, cedirrlént?s~als b~r-afos;masêop?rtu~o dizer que a via de p~~cedirrle'nt6Sr:ápidos,ede
pess~al'i.todwen?IT~f1(~relaçãO,?ãOpoderesu~r numa p~staçãbi ju!~sdici0ral de má
qualidade. "~ry?aljdade;'~ão éfaze~ uma justiça mais pobre, mas tor;r'lá';la acessível a todos,
indusi\f,eao~póbFes''',{ez:appelletti).'' ,..

~con~~ção déurn~elhpssisterrlade justiça no país há de se inidarfcorn uma
avalia.ção de como a s,ocieôàde na~ional ~stá organizada e estruturada.' . . .',

.o Estado·'teT·.de estruturar sua organização judiciária a sep.'iço docidadão.lComo
instrtuiçãoestatal o sistema judicial ,está est'7utur;ado para ateQde~ a urTlprocedime~to '
dentr;o da \fisão ., individuaiista-burguesa de.' direitos e acesSo à Justiça, istO';é,acesso ,l'Tlê~a';
mente fomíal ao Judiciário. . . ".

Énesserno~ento:dedelibêr;açãO que ép~ciso have~urna decisão 'responsável, ;'80
ponto de,vista social. sobre a administração da escassez d~~ecürsos. . . .

K' _," .

OF/GABIIIN° 663

.Brasília, 30 de julho de 2003

;~ ';' 'T;,.<. , .~~:, ,"

I} Sua Excelência o Sen,ho~

lDeputadoJoão PauloGunha
DD. Presidente da Câmara dósDeputados

Senhorgresidente,
Em atenção ao'iOtfcioSGM/Pno 1235!2003.

encamiQho a '(ossa Excelê.,ciaareláção dós no
mes dos Deputados do Partido d0 tv10virTlent() De
mocráticoBrasilei~o-PMDB.que cdr1'lporãóa Co-

r1'I.','.,i.SSãO E...S.p..... ec.". ia..I.,. deS!.in.,.....ad'.a a...pr?f:rir..•.,.p.·... a.t,.'e:c..e..~,.,à p.ro
posta de, Enlendaa !ConslltUlçaon,°'l431';;'~,de
2001. que "acrescenta§§ 1~ e. 2° /ao "art,' 204 da
Constituiçã() Federal~, (destipapdo<5% (cinco po~
ce.,to} dos ~ecursosdoOrçafTle'ntodaUnião Fede
ral;: Estados. Distrito Federal éMunicípios para cus-
teió da Assistência SociaQ. ., . ".
Titulares ' Suplentes
Cezar SchirrTle JoãoCol1'eia
Marcelo castro '. Osvaldo Reis

~" ,f: . ". -',:'. <" '" , '-;,.1' .,'Max, Rosenmann Sandra Rosádo
Paulo AfonSo

0Lltr<lssir1'l,informoa Vóssa Excelêpcia qUe a
vagá restante será preepchicfa oportuparTIente.
.~ ~tendosarrienté. - Deputado Euníc:io;Oliveira,
tíderCfo PMDB. .

F'lIblique-se.. '.}
Em 24-9-2003. - .João Paulo Cunha,

PreSid~nte.

OF/GAB/IIN° 856

BrasrJiá, 24 de setembro de 2003
I,','::

A Suá'Exêelêpcia o Senhor
Deputado João Paulo Cuptia
DD. Presidente da Câmarados Deputados'

Seryhor, Presid~rtte,
EmatE~rlçãoao ,ofício SG~~Prtf.172~2003" ep

carTlinhô ••.a,~()ssa·Excelêrt?i~ a(r~láção ,dos. pOllles
dosDeputaaosdoPfv1DBqu~ C()mporão a Comissão
Especial desti~ada.a "acolTlpanharas negociações
da área de Livre Comércio. das Americas·'.
Titulares ... " .,," Suplente
CezarSchirmer Bernardo Ariston
EdsoflEzecitilêl, MoàéiriMicheletto
Máx Rosenmann
SilasBrasilelro

11 1,1. "'lil" , I:A',diH III il! ;
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Publique-se.
Em 24-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

AP. 17.09.03
PARECERES CCJRDE PDI.s N's

258103 289/03 292/03 300/03 396/03
398/03 399/03 402103 403/03 407/03
409/03 410/03 411/03 412103 413/03
467103 2954/03 3038/03 3075/03 3017/03
3078/03 3080103 3082/03 3141/03 3146/03
3173/03 3189/03 3192/03 3212/03 3220/03
3251/03

Brasilia, 23 de setembro de 2003

Excelentissimo Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
NESTA

Senhor Presidente,
Indico, nos termos regimentais, o deputado Da

niel Almeida para integrar, como titular, a Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a "investigar a
ação criminosa das milícias privadas e dos grupos de
extermínio em toda a Região Nordeste".

Respeitosamente, - Deputado Inácio Arruda,
Líder do PcdoB.

Publique-se.
Em 24-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OE n° 397 ,.... P/2003 - CCJR

Brasília, 17 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, os Projetos de Decreto
Legislativo, conforme relação anexa, aprovados por
este Orgão Técnico, em 17 de setembro do corrente.

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

Brasília, 24 de setembro de 2003

Outrossim, informo que as vagas restantes se- Of N° 216/03
rão preenchidas oportunamente.

Atenciosamente, - Deputado Eunício Oliveira,
Líder do PMDB.

Publique-se.
Em 24-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Liderança do PTB
Of. N° 973/2003

A Sua Excelência
Deputado João Paulo Cunha
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
NESTA

Senhor Presidente

Indico a Vossa Excelência, nos termos regi
mentais, como Vice-Líder do PTB o Senhor Deputa
do Roberto Magalhães (PTB-PE), para ocupar vaga
existente.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência nossa expressão de elevado apreço. 
Deputado Roberto Jefferson, Líder do PTB.

Defiro. Publique-se.
Ao Senhor Diretor-Geral.
Em 24-9-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Nos termos regimentais indico a Vossa Exce
lência o Deputado Raul Jungmann - PPS/PEpara
integrar a vaga de titular na Comissão de Finanças
e Tributação.

Atenciosamente, - Deputado Roberto Freire,
Líder do PPS.

Defiro. Publique-se.
Em 27-9-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OELlO/PPS N° 347/03

Brasília, 24 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,
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OF; N°402~P/2003 - CCJR

Brasflia, 18 de setembro de 2003

A, Sua Excelê~ciao Se~ho~
E>eputado João Paulo Cu?ha
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhori Presidente,
EnCaminho a Vôssa. Excelência, para as provi-

dênc.ia.....s r~g.'.it;!1.,.,.enta....isfc.... abív.•...e.is; os Prooj~tos'de le.i.fl.YS
7.198/02 e 4:1455/01' apensado, apreciados por este
ÓrgãdTécnico, .,8sta datá. •... . . .... •• ..

e-prov,~ito 06nsejo para reiterar,a''!ossa ExcelêJ1Cia
protestos de el~ada estirria ..e distintaiPDJ1sideração. 
Deputado Luiz ECJuàrdo Greenhalgh, Presidente.

Publique-se~

Em 24-9-03. -João Paulo Cunha,
Presidente.

. :j

Ofício-Pres nO 575/03

Brasília, 17 de setembro de 2003

A Suá Excelência o Senhor. . . . .,,~

Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara cfo~ Deputados

; ,fi".,.',...
Senhor Presidente,

.. Em'cu~p~ime~tôaodisposto no a'rt58 do Regi
mento Interno, cOmunico a Vossa Excelê.,cia a ap~e
ciação do Projeto da lei I'l~ t038t02, por esteÓrgão
Técnico..' ..",>" .. .•

Solicito a 'tossa Excelãncia autorizar a publica
ção'do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

RéspeltôsJrnente, - DepGtacl6 Leo Alcântara,
Presidente.

Publique-se.
Em 24-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício-Pres. nO 449/CEC

Brasília, 3 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João J;>aulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Cor;nunico a '{ossa Excelência que oPROJETO

DE lEI .,?5.911-~01,do Senado Federal, que "deno
mina'Po~te Nossa Senhora do Pantanafa ponte sobre
oRio Pa~guai.situadana BR-262,inoMunicípio de Co
rumbá, Estado do Mato Grosso do sur'; bem como o Pl

nf 5.334I01,ape.,sado, inicialme~te despachados às
Cornis~para ap~eciaçãoco~luswa, .,os tennos.cIo
al1:.24,11,.do Regirnél'lto Internoida Casa;'; decaiu:'dessa
cO~ição, po~,terYrecebido. Pareceresd~ergel'ltes •J18S
Comissões de.Vi'~Ção e TransportE~sedeEduCação .e
CultUra' que .lhe1apreciararn:,0 ••. rnérito, passando ·dora
vaJ1te',a tramita~~ujeitoà apreciação do. Ple~ário, cOm
baseJ18alínea'jg7,i~ciso lI;do~efe~do art. 24. .•.•.. .'

~teJ1ÓioSarTiente, - DepUtado G~stã()Viéirâ~
Presidente. :. . .. . i' '

Gie'l1te.•Transfira-se ao Plenário ·.a':cort'l~
petê~cia para'apr;eciar:oPl ~r 5.9(11-~01J:~
seu ape':lsado, Pl!no 5.33-410H.nos,termos do
a~. 24,11, alí~ea"gr'ido ,.~ICD.. Ofici~s~ e,
após, Publique-se. ," i •

. .·•.•··.1·· '. '.. .•. ~,
Ern ·24~9-03: João Paulo' Cunha,

Presidente.

Of. Preso riCl161103
:;... .. : ,'>, . ,~

Brasília, 17 de setembro de 2003

A Suá Exéelênc:lá o Senhor
lDeputado João Paulo Cunha
DO. Presidente daCâmara dos Deputados
Nesta' "

Senho~Presidenta,

COmunico a'toSsa. Exéelência, e.~ cump~irnen
to .ao disposto noiart.. 58. do Regirrepto Inte~flo, a
apreciação, por este Órgão Técnico, doProjeto de lei
n° 388-N99 e de seus apensados, os Projetos de lei
nOs 1.679/99 e 3.560/00.

f". . Solicito a'{ossa 'Excelência autoriza~a publicação
dos referidosp~jetose do par~era elesiofe~ido.

Atenciosarnente,.-. Deputado. Sandro Mabel,
Vice~Presidenteno'exercício da Presidência.

Publique-se.
Em24~9.:.o3. - João Paulo Cunha,

Presidente.

&.P~. N° 164í03

Brasília, 17 de setembro de 2003

f:. Sua Excelê~cià. o Senhor;
Deputado João Paulo Cunha
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
COmu~ico a '{ossa Excelência, e~ cUmprimen

to ao disposto no 'art. 58 do Regimento Interno, a

I' i i'1 li II :'Im!: i
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Brasília, 17 de Setembro de 2003

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

apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei Ofício GVG 225/03
n° 2.170-A, de 1999.

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

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

Publique-se.
Em 24-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Of. Preso N° 167/03

Brasília, 17 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,
Cumpre-nos informar o nosso desligamento do

Partido Progressista (PP) e ao mesmo tempo, o in
gresso no Partido Socia.l Cristão (PSC). Diante do ex
posto, solicitamos a Vossa Excelência as medidas ne
cessárias que regularizem esse processo de mudan
ça diante desta Casa.

Atenciosamente, - Valdenor Guedes, Deputa
do Federal/AP.

Ofício GVG 212/03

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
n° 90, de 2003.

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

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

Publiqde-se.
Em 24-9-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF. Preso n° 173/03

Brasília, 17 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
n° 910, de 2003.

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

Atenciosamente, - Deputado Sandro Mabel,
VicErPresidente no exercício da Presidência.

Publique-se.
Em 24~9~03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasília, 3 de setembro de 2003

Excelentíssimo Presidente Regional do Partido
Progressista - PP
Deputado Dr. Benedito Dias
MacapálAP

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Servimo-nos do presente para comunicar a Vos

sa Excelência que, a partir destádata, estaremos dei
xando o Partido Progressista, decisão esta de caráter
irrevogável.

Diante do exposto, solicitamos que sejam toma
das as providências legais cabíveis que o caso re
quer.

Atenciosamente, - Valdenor Guedes, Deputa
do Federal.

Ofício GVG 214/03

Brasília, 3 de setembro de 2003

Excelentíssimo Juiz da 2a Zona Eleitoral do Estado
do Amapá
Dr. João Guilherme Lages Mendes
MacapálAP

Excelentíssimo Senhor Juiz,
Servimo-nos do presente para comunicar nosso

afastamento, a partir desta data, do Partido Progres
sista - PP.

Na oportunidade, aproveitamos para solicitar de
Vossa Excelência, as providências legais cabíveis
que a decisão requer.

Atenciosamente, - Valdenor Guedes, Deputa
do Federal.
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Oêfiro, Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral.
Erri24/09/2003.
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Brasília, 24 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que apresentei

ao Presidente da Comissão Executiva Municipal do
Partido da Frente Liberal - PFL e ao Excelentíssimo
Senhor Dr. Juiz Eleitoral de Arapiraca, do Estado de
Alagoas meu pedido de desligamento ao Partido da
Frente Liberal- PFL, conforme cópias anexas,como
determina os art. 21 e 22 da Lei n° 9.096/95.

Tenho a honra de informar, ainda, que solicitei fi
liaçãoao Partido Popular Socialista - PPS e que foi
deferida pelo Presidente da Executiva Estadual de
Alagoas.

Desta forma, solicito a Vossa Excelência deter
minar sejam feitas as providências necessárias.

Na oportunidade, apresento meu voto de eleva
da estima e consideração. ~ Deputado Rogério Auto
Teófilo.

Brasília, 24 de setembro de 2003

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Rogério Auto Teófilo, título de eleitor n° 767691775,
022 Zona, seção 0014, Arapiraca-AL, está filiado ao
Partido Popular Socialista - PPS, desde o dia 19 de
setembro do corrente ano. - Deputado Roberto Freire,
Presidente Nacional do PPS.

Arapiraca, 17 de setembro de 2003

limo. Sr.
Presidente da Direção Executiva Municipal de Arapi
raca
Nesta

Comunicação de desligamento de Partido
Senhor Presidente,
O eleitor abaixo Identificado e assinado, em

cumprimento ao que determina o artigo 21 da Lei N°
9.096 do 19 de setembro de 1995, comunica, que
nesta data está se desligando deste Partido Político,
conforme segue:

1. Partido da Frente Liberal - PFL

2. Município de Arapiraca
Identificação do ex-filiado:
1. Nome: Rogério Auto Teófilo
2. Titulo: 7676917/76 Zona: 022 Seção: 014
Sendo o que se apresenta para o momento, fir-

mo-me.
Atenciosamente, - Rogério Auto Teófilo.

Brasília, 16 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Senador Jorge Bornhausen
Presidente Nacional de Partido da Frente Libéral- PFL
Senado Federal-. Brasília/DF

Senhor Presidente,
Depois de pertencer, por mais de quinze anos,

ao Partido da Frente Liberal, nos quais tive a oportuni
dade de exercer três mandatos consecutivos de De
putado Estadual, junto á Assembléia Legislativa do
Estado de Alagoas, e hoje no exercício do mandato
de Deputado Federal, onde tenho participado dos
embates eleitorais, no entanto, estimulado pelo grupo
político, de que faço parte em Alagoas, representado
esse grupo por Deputados Estaduais, Prefeitos,
Vice-Prefeitos, Vereadores e lideranças políticas,
além de representantes de várias classes e entida
des. em perfeita coerência com minhas atitudes, to
mei uma decisão e estou comunicando a Vossa Exce
lência o meu desligamento dessa agremiação políti
ca, que respeito e sempre defendi, nas lutas em favor
dasociedade civil, construindo sólidas amizades.

Ao tempo em que agradeço a Vossa. Excelência
o apoio dispensado, testemunho-lhe meu elevado
apreço, permanecendo engajado no fortalecimento
do processodemocrático brasileiro.

Atenciosamente, - Rogério Auto Teófil.o.
Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Eleitoral da

22a Zona Eleitoral
Eu, RogérioAuto Teófilo, eleitorln$cri~o na ci

dade de Arapiraca, sob Título Eleitoral N°
7676917175, Seção N° 014, em atendimento ao art,
21 da Lei N° 9.096195, venho a V. Exa comunicar
meu desligamento do Partido da Frente Liberal PFL
a partir da presente data.

Sendo o que se apresenta para o momento,
firmo-me,

Arapiraca, 17 de setembro de 2003. - Rogério
Auto Teófilo.

Defiro. Publique-se. Ao Sr. Diretor-Geral
Em 24-9-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.
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Se~~o~p~~~ide~te: "
Comullico a Vossa Excelência que, nesta data,

estouso!icit~~do ~l1)iphaf,mação ao Pa~ido T~aba
Ihista Brasileiro - PTB; estando me desligando,. por-

. ,.,' .•.. '.' .~. ',n" " . .". . ,., ..,
tanto, do~ quadrosdo Pa~idodoiMovimentoDemo-
crático Brasileiro";' PMDB3', f .,.', h

11\'·: -'\;"''':~I ,>:, 'I,' ' '.-,' T' :':-<'1;, <. _ '<_o:}

I " ~o e~sej(); re~vOa ~ossa Excelênciaprotestos
de estima econsidera~ão.*Deputado Sandro Matos
Pereira; .

Brasília, 24 de setembro de 2003,

Setembro de 2003

Brasflia, 24 de setembro de 2003

ASua Excelência o SEmhor

Ê>eputadOJOãÓpaUloêu~hé! '.. '. ." .; ..
DO. Preside~te da Câmaràdos Deputados
Brasíli~-DFi .' .

~

A Sua Excelência a Senhora
E>outora Cláudia Motta
DO. Juíza da 1878 Zona Eleitoral de São J()ãodeMiriti
Edifício Anté!res' -;Yiia~ dos feres '
25.555-201 ..:.' SãoJóão de Miriti

"

Se.nhor (â)Juiz (a) Ele~oral,
ColT1u~ico. a Vossa . Excelência que'llésta

data,esiou'solicitall~oa minha filiação ao pArtido
Trabalhista Brasileir~-P1jB,.,estalldo. portanto; me
desligando do. PartiClo doMovimento Democrático
Brasileiro- PMDB. .'

Ao,'e~sejd, rello~o a ~óss8 Excelênciét:protestos
de estima'é consideraÇão. -li Deputado sandro Matos
Pereira: '

Brasflia; 24 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temel'
DO. Presidente. do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro -PMDB: .
câmara dos Députados~ Edifício~Principal,SalaT.()4
70.160-900 - Brasflia-DF '

Senhor Presidente. '
Por~otiv,ós pessoais, comunieoa Vossa Excelên

cia que, nesta data, estou solicitandoa minha filiação no
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, solicitando, portan
to, o meu desligamento dos quadroS do Partido do,Mo- '
vimento DemocráticO Brasileiro - PMDB.. "

Ao ensejo! reno",ó aVo~ Excelência protestos
de estima eoonsideração. 10eputado Sandro Matos
Pereira.

i' i ;.1 L I I. In'!; I 11,1'1..11 1'1 ; '1:'11' I i
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Brasília, 24 de setembro de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado JoãoPaulo Cunha
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que foi aceita a fi

liação do Senhor Deputado Sandro Matos Pereira
nos quadros do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB.

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

Defiro. Publique-se. Ao Sr. Diretor-Ge-
ral.

Em 24-9-2003. - João Paulo Cunha,
Presidente.

MENSAGEM N° 434, DE 2003
(Do Poder Executivo)

Aviso n° 913/2003 - Supar/C. Civil

Submete à consideração do Con
gresso Nacional o texto do Acordo de
Sede entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e a Organização do
Tratado de Cooperação Amazônica
(OlCA), celebrado em Brasília, em 13 de
dezembro de 2002.

Despacho: Às Comissões de Rela
ções Exteriores e de Defesa Nacional, Fi
nanças e Tributação e Constituição e Justiça
e Redação

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

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

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, sub
meto à elevada consideração de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto
do Acordo de Sede entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil ea Organização do Tratado de Coo
peração Amazônica (OTCA), celebrado em Brasília,
em 13 de dezembro de 2002.

Brasília, 2 de setembro de 2003. - Luis Inácio
Lula da Silva.

EM N° 210 DAI/DAM li/C PAIN-BRAS-PREG

Brasília, 30 de junho de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o texto do Acordo

de Sede entre o Governo da República Federativa do
Brasil e a Organização de Tratado de Cooperação Ama
zônica (OTCA), assinado em 13 de dezembro de 2002.

2. O Presente Acordo tem por objetivo estabele
cer um rnarco jurídico para a instalação e o funciona
mento, em Brasília. da Secretaria Permanente da
Organização do Tratado de Cooperação Amazônica.
Fundamenta-se no Tratado de Cooperação Amazôni~

ca (TCA). concluído em 3 de junho de 1978. aprovado
pelo Congresso Nacional em18 de outubro de 1980 e
promulgado em 18 de agosto de 1980, bem como no
Protocolo de Emenda ao Artigo XXII do Tratado de
Cooperação Amazônica, assinado em 14 de dezem
bro de 1998, aprovado pelo Congresso Nacional em
28 de outubro de 1999 e promulgado em 25 de setem
bro de 2002.

3. A criação da OTCA resultou de decisão toma
da pelos oito países membros do Tratado (Bolívia,
Brasil. Colômbia. Equador, Guiana, Peru, Suríname e
Venezuela). com o propósito de '10rtalecer, institucio
nalmente. o processo de cooperação desenvolvido
sob a égide do mencionado instrumento". O Protocolo
de Emenda ao Artigo XXII do TCA, concluído em
1998. entrou em vigor em 2 de agosto de 2002, data
em que a Colômbia - última das Partes do TCA a
fazê-lo -depositou junto ao Governo brasileiro o res
pectivo instrumento de ratificação.

4. Em 22 de novembro de 2002. a VII Reunião
de Ministros deRelações Exteriores dos países mem
bros do TCA aprovou o texto final do Acordo de Sede,
após negociação entre as oito Chancelarias. Esclare
ço que os custeios relativos às instalações provisóri
as da Organização Tratado de Cooperação Amazôni
ca - OTCA. em duas dependênciasdo Anexo" do Mi
nistério das Relações Exteriores do Brasil já se en
contravam devidamente alocad(ils na rubrica "Admi
nistração da Unidade", que contempla a manutenção
do Anexo supracitado, proporcionando. assim. o fun
cionamento eficiente da OTCA em nosso país.

5. Como a ratificação desse Acordo depende de
prévia autorização do Congresso Nacional, nos ter
mos do artigo 49, inciso I, da Constituição Federal.
permito-me submeter-lhe oanexoprojeto.de Mensa
gem Pre~idencial, para que Vossa Excelência, caso
esteja de acordo, encaminhe o .Acordo de Sede à
apreciação do Poder Legislativo.

Respeitosamente.



~) hberdadede comunicação e~anta
gells Ilão mer:x>s favoráveis que as' afr,ibuí
das pelo Go~erno aquàlquer organização
internacional.etri· ter.rnos de p~oridade, tar.i
fas,' sobretaxas:;~ impOstos aplicáveis às co-
rnunicações;e" '.... . .'

b) direito ;~eusar códigos ou cifras e
deenviarie' receber sua correspondência
por.m'êto de 0a'as seladas, beneficiando-se
das rri~sma:s: prerrogativas é; imunidades

, :'?"' :'-f-S, .':" ..,' ~- 1,) -~~ :., __ ~. _

concedidas a malas: de outras organtzaçoes
internaCionais.

.':ÀRTIGO IV
, ~'!~", .,:-,' ",:~i

Cotnunleaçoes

Para e()muf'licaçõ~s oficiais, a SP gozará de:
'? '

~RIIG() ,lU;
Instalações

..,o Estado~sedeg~iantirá,obset:v~dosos proce
dimentos é prazosad~iniStrativos dÁllegislação:,bra
siléiráosrneiosparai:a'~instal~ção da OTCA,tanto
com r~lação às instajaçõesprovisórias,· em conformi
dade'como estabelecido 110 capítulo Ido ~nexoA&
presenteAcordo, cOrno em relação às illstalações de
finitivas, emconfoml,ld~dê~:com o estabelecido no ca-
pítul6 "do'mesrno'ÂnexoY! . ,: .

:' "
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ACORDO DE SEDE. . . qua~todefi~itivas,descritas~ot~exo.~ do
EN-rRE q;GQXERNO D~REflÚBLJC~ . presente~Co~do, bem c0rTl0qualquef;tef;~e-

FEDERATI",A DO B~~SIL EfPRG~NIZAÇÃODO no,ee1ificJçã6, pa~esdeêdificações,~locais
TR~T~r50DE COOPE~~ÃO.~~AZêNIC~ ~ instalações Ocupkdas pelaSP; .' .'
0k~<iverno da RepÚblic~Fedefaiiva doBrasil" h) o<te~mo ,,~ede~ ~ig~ifica as i~stala-
'e:,l . .'. ':' . ,:;1, çõesdaSP,li na RepúblicaFedera.ti~,à do
'AÓrg~nização do TratadodeCb6peraçãoAnía- Brasil;)li

zônicâ,: .. .•..• . .,,' ira expressão "pes~al da SP~"signifi-
Co~siderando aHesolução ~~RE-TC~1\,iado- ca todososfJJhcioná~os daSp. . ,

~:~~;:t~:,lr::~~iãded~~k:~~~~aÂ~:~~: ,...,.... 'tR~I~911 ' .•.. ,..
(Limá, 4e.5de ~eze~brode 1995); quec~~a.i~~a:Se~ Personalidade Jurídica
cretariaPelTTlanel'lte do[ratado de Coope~çaoAma- f:. perso~alid~dáj~~fdiCada CgCA é eX~f;cida
zônica, eo~s~(je:~~ Btasília; . .' ,'.. .. ,.... por i~terrnédio,daSec~eta~iaPerrTlaneniee .c0'!1pre-

ConslClerando'ôProtocolo de Emenda ao Artigo ende'a ca'pacidade <ie adqôi~i~.di~eitds eco~trai~toô~-
XXII doTrata.do de êooperação~mazÔnica (Ca~cas, gações, .inclusive, para.celebr:l:lr Contratos e aco~dos
14de dezembrode 1998},quecria aOrganizaÇão do .com pessOas fí~ica~ e jurídicas, públicas e pri",adas,
Tratadode.CoOpe~a.çã?~~azÔ~~ca (O~Ce-); " nacionais e eStrangéiras,1 bem Como para adquirir e
:, .' Co~slde~~do: a~e~.?luçao,. ~I.':l M,RE-r,CN1, dispor; de be~~ :tá?gíy,eis~,~Ó~!eisre: i~q~~ise, .se~

.adotada dur~~tEJ a '~.. Reu~lao ..de.~IQ!St~s das R~~- prejuízo das.dlsposiçoesdeste .f\cordó, para·p~omo-
ções Exte[io~es.cto, ~~ta?o .de,CooBer~ç~o~,!,azolll-. ver e contestar ações judiciais:
ca (Ca~acas,6de abrdde2000), que aprova o Regu-
lamentbdaSecretaria" Permane~te ..da Organização
doTratado de·côopéração:r.~(r1)ãiônica;

". ,I " :,' ':": 2" ': ,< .:,' ';:,.', "::":" ..'~', ' ,', .~,~, ',_ :: ! , •

Acordam. o, segulllte: j::: .
ARTIGO',

ôêfinições

• f.os fins Cfeste~c'6fdo,aplicam-se as seguintes
. defini~ões:, "'. .

alo terrno'uGovemo" significa o Gover-
no daRepúbiica Fecteràtiva do' Br,asil; .

b)a expresSão "Est~do-sede'~ significa
a República Federativa do Brasil;

e)a •. exp~es~~~autoridades br,asilei~
ras" significa autoridades governamentais
competentes doEstado-sede; , •. . ... ,.

; d) oterrno ,"Secretaria Permanente"
(Sfl) significaio, órgão administrativo básico
da:OTCA;, ,I :, .....•.. "'; . '

~)aexP"E!sSão. "Regulamento da SP"
refere-se. ao .. il'lstnime?to apro.;,ado 1pela Re
úniãode Ministros[das Relações Exteriores
da Organi~:Ção:dó Tratado dê Cooperação
Amazô,,!ica, .realizada iem Caracas, em1abril
de 2000;

1)0 termo "Secretário-Geral" significa o
titula~ e rep~esentantelegal da SP;

l :ti', ,J :11' :

g) !faexpressãO "instalações da SP"
significa as in~al~ções,: tanto provisórias

. \ ii i'MiL
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ARllGOV
Autoridade, Leis e Regulamentos

Aplicáveis às Instalações da OrCA

1. A SP exercerá, nos termos do capítulo I do
Anexo A, a administração das instalações provisórias
da OlCA, de acordo com as leis e regulamentos do
Estado-sede, respeitadas a inviolabilidade e aimuni
dade garantidas pelo artigo VI deste Acordo.

2. A SP exercerá, nos termos do capítulo II do
Anexo A, a posse e a administração das instalações
definitivas da OlCA, de acordo com as leis e regula
mentos do Estado-sede, respeitadas a inviolabilidade
ea imunidade garantidas pelo artigo VI deste Acordo.

3.A SP terá a faculdade de estabelecer regula
mentos aplicáveis no âmbito de suas instalações,
para fins de nelas garantir as condições necessárias
para o pleno desempenho de suas funções. As autori
dades do Estado-sede serão informadas a respeito,
tão logo adotados os regulamentos previstos neste
parágrafo.

ARllGOVI

Instalações, Fundos e Outros Bens da OrCA

1. As instalações, arquivos, documentos e cor
respondência oficial da OlCA gozarão de inviolabili
dade e de imunidade à jurisdição local, salvo nos ca
sos particulares em que a OlCA renuncie expressa
mente a tais privilégios.

2. A ClCA poderá:

a) no Estado-sede, possuir e usar fun
dos, ouro ou instrumentos negociáveis de
qualquer tipo, bem como manter e operar
contas em qualquer moeda e converter
qualquer moeda que possua; e

b) transferir seus fundos, ouro ou mo
eda de um país para outro ou dentro do
Estado-sede, para qualquer indivíduo ou
entidade.

3. A OlCA, seus ativos, renda ou outros bens
estarão isentos de todos os impostos diretos no
Estado-sede; estará igualmente isenta de direitos
aduaneiros e proibições e restrições de importar ou
exportar com relação a artigos importados ou expor
tados pela OlCA para seu uso oficiaL Entretanto, ar
tigos adquiridos com tais isenções não poderão ser
cedidos nem vendidos no Estado-sede, exceto em
conformidade com as normas, procedimentos epra
zos de sua legislação vigente.

4. As disposições do parágrafo 3 acima não se
aplicam a taxas e encargos cobrados por serviços pú
blicos pagáveis pela OlCA.

ARllGO VII
Proteção das Instalações da OrCA

1. oGoverno brasileiro garantirá o uso exclusivo
das instalações da OlCA para os fins assinalados
neste Acordo.

2. As autoridades brasileiras adotarão todas as
medidas adequadas para proteger as instalações da
OlCA e garantir sua segurança.

ARllGOVlI1
Privilégios e Imunidades

O Secretário-Geral, o Diretor-Executivo, o Dire~

tor-Administrativo e o Assessor Jurídico, desde que
não tenham nacionalidade brasileira nem residam
permanentemente no Estado-sede, gozarão dos se
guintes privilégios, imunidades e facilidades concedi
das,·de acordo com o Direito Internacional:

a) inviolabilidade pessoal e imunid.ade
de jurisdição em relação a manifestações
verbais ou escritas e a todos os atos por
eles praticados em sua condição oficial; a
imunidade de jurisdição persistirá mesmo
depois do término das obrigações de repre
sentação de tais pessoas,em conformidade
com o artigo 31 e o parágrafo 2.do artigo 39
da Convenção de Viena sobre Relações Di
plomáticas de 1961;

b) visto diplomático, pelo tempo que
durar a missão, para o titular, seu cônjuge e
seus filhos menores de idade; aos filhos ma
iores de idade que cursem estudos superio
res, compartilhem a residência familiar e de
pendam economicamente do titular, assim
como aos filhos maiores de idade que so
fram de incapacidade física e/ou mental
será concedido visto de cortesia;

c) documentos oficiais de identificação
para o titular, •seu cônjuge e seus filhos me
nores de· idade; aos ·filhos maiores de idade
dependentes.economicamente do titular ou
que sofrem de· incapacidade física ou men
tal será concedida identificação correspon
dente ao visto de cortesia;

d) carteira de. habilitação para o titular
e familiares devidamente credenciados, me
diante apresentação de carteira de habilita-
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ção válida dopais deorige~,acorrpanhada

da re~pectivat~adução;, iti .' ..i'
~i, .. e)dir~itoidelivreie~trada de.bensde

uso dorréstico,' ise~t~ de,direitos aduaneiros
~. h~postos,c()~exceção dos.gastos de de
pósho ê se~,iÇ()sa9ál~gos,de9t~0 de seis
me~escoptaé:losapartl~,dadata de chega
da aoEstado-sede;Jl:

if)di~eitodei~P()hárbersde uso pes
soal, COITl 'ísepçá(),:!ide '.. direitos.aduapeirose
iITlPostos!,du~à9te·.~pe~íôdodo exercício de
suas funçõ~s,'deacordocom· a legislação
do Estado-~ed~; " .:. .'

:g)isepção de ilTlpostos'sobrea re'!1u
neração e~,iemolumentos pagos JporJseus

.' se~iç()s~SP;'i~ ",' . ,
ri, h) as ·.ITl~slT1a~irnunidades.e'fâêilida

de§;I90~c:diª~s',âos"e~y,lados' diplomáticos
"c~~~elaç~()~suasbagage9s;

'.ii) di~e~o~eirnportar um veículo auto
m()torcoucomprar ufl1 yeíóuloaÍJtorrotorna
cionaípara seu usoipêssoal; .com:as mas
mas isenções"porll1alrnepte concedidas. aos

•• ~~p~El~~ntél~tes!"d~:'f()~ga~izações internacio
naispo'~~~dol~~~e;\ '"
, •,"i) ,a~'mElsf'!léls 'facilidades de dâmbi6
éoncedidas'~os1Iintegrantes do corpo diplo-
Ó" ,,>:r,·"',I' ".,' , . .' i

rná!,ico, "élcreditado,", junto ,i ao .Go~erno. do
Estado-sede;

•kldi~~itoao uso; de placasdiplomáti
cas,elT1co~forlTlidade com as normas vi
gentesiCJo .. Estado-sede.

'. ,. ,. "'1

2. OSiderllaismerTlbrosdo pesSoal da SP, des
de que'nãó tehham"a,!nacionalidade brasileirà 'nem

. ;o- ., .. "0,,.: .. A' ."!!II :. -,-:",:::1;,,:", } .... ~:.. ,::"0.. .. "" '.:'." .:.',"" '.:> o'f

tenhalTl ,resldeQclai,perr:nanente no Estado-sede,.'.go~
zarãode: i' .' ,ri, '

a) irri~nid~cfe à jurisdição local quanto
a atos e 'irlanifestações. verbais ou escritas
durante o 'exe~íciode suas funções;

b) visto oficial pelo tempo que durara
missão. pa~ .• o, titular•.• cônjuge e. seus fUhos
rJ')enores,de idade;ilos filhos maiores de
iaade;"~uecu~sem'estud()ssupe~ores;colTl
partilherr a.residência farTliliar: e jdependsrll
ecô~omicame~tedotitular. assirJ'l como aos
filhosrnaio~slde idade que sofràm de inca
pacida~ef~~icae/ou mental será' concedido
visto decó~esia; . ., .'.

c)dodurTlElntos of.ici~is de identificação
parao.ititularl:1cônjugel e filhos menores de

idade; aos .. f.i1hos lTlaiores deidadedepen
de~teseco~0rTlica~entedo titula~ou que
sofram deii~capaCidâdefísicaoú rTlental
se~áco~cedida .identificaçãoco~.r.espónden-
teâovisto de cortesia; '. . .' .i'" .• :'

1It'Y:".>' -,"". c, :.,':1i';' ,';', ,: • ""'. j':( "~,'i, ',I

d)caJ;teira de habilitação' paraotituláfi
e familiàres devidamente credenciados, me~

.' "'·Jf., .: 'j).-"" '_:;':'~I;' ~~'~'_" -""", ,'o .','.:',!"_.,;' L '~'~'",

diante apres~m~çaod~ ca~elp de h~blhta-
ção' válida d()paísde origeRl ,. àcolTlpa~hada
da r~~pectiva tradução·r I~'i .•.....• '. '.....

i·I,·,::,:.'::lh, ';:';',',:1'; ':"'.-. ,~:r'f'li!;~»;!t ,i:."
i~l.~ireito'deilTlp()i1ar:bensde usodo~

méstico~.':de usopJe~soal,.co'1ll isenção de
direito~'adu~~ei~oseimpost()s.co~exce
çãodosgastos dedepõsitoesetyiçOsilpá
logos,ro .prazo,... deseis •. lTleses a,6)ntar"da
data dec~egad~ao E~tado-sede;:! ,... ......'

f)dse~ção deilllP()~tos:com~elaÇão
aos salários e remunerações pagos pela

OTC~; '. ".:.1,.,
g) •as mesmas facilidades de câmbio

í .•.. ,.. "". • ". ',. '. . '"
concedidas aos ·.funCionários. de .uma cate-
goriacompar.á",el~pertênêentes. a represen
tações.de organismosi internacionais no
Estado-sede";'!! .}}"i'r'i. ".'

hrdi~e~o~:deiifTlporta~,;u~veículoauto
")oto~, pu. com8ra~,ufuviêí~ulo~,aôtort,Joto~ ~a
clonalrparaseu,.• uso,.;pessoal, .no prazo de
seis J!lesesa co~ta~C1adata delch~gadaJao
Estad()-sede, com Ias .. rresrras ./sençoes
concedid~s ·..aosfu~cio~ários ?e.~ep~ese~ta
çõesdeorganismós internacionais no Esta-
do-secfe>] ."'> ':" ," ,I

"0,': , I

3. Os be~sadqúirid()s colllisenções tributMias
não poderão)'se~ cedidos OU' ",endidos. no Esta
do-sede,excet'oelnco"formidade domas normas e
prazos de sua .legislação ~ige~te. .

4. O Secretário-Ge~1 e ósdemai~membros do
pessoal da SP'jd~Sde quk:rnâo tenharn nClcibnalidade
brasileira nem ..~esidêndà perlllaneryte. po Esta
do-sede, terãOI ()tti~eitode eXpO'~a~ e/oureexportar
seus bens de Oso:dorrésti~oedeJusopessoal,inclu
sive ",eículos automotores, sem o pagarhento de direi
tos ou impost()s,de9trodopr~odetrês'lllêses a con
tarda data do té~inode::isuas funçÕes no Está-
do:sede. /il" . ..••.•...... . ..

5. As residên?ias particulares do Sec~etário-Ge
ral,do Direto~-Ex~cutiyo,do Diretor- •'i

Administrati",oe!do .f\ssessol'iJurídico gozarão
da mesma inviolabilidade e , .... I.i :

proteção que as instalações da'Sf;'; o mobiliário,
os documentos e a ' ,

I! " li liNii, I. li I li II
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correspondência gozarão igualmente de inviola
bilidade.

6. Os privilégios e imunidades serão concedidos
não em benefício dos membros do pessoal da Sp,
mas para garantir o desempenho eficaz de suas fun
ções. A OTCA poderá renunciar às imunidades con
cedidas a qualquer de seus funcionários, quando es
sas imunidades impedirem.a aplicação da justiça e
puderem ser suspensas sem prejuízo dos interesses
da OTCA. Cabe aos órgãos de deliberação coletiva
decidir sobre a suspensão das imunidades concedi
das ao Secretário-Geral. No que diz respeito aos de
mais membros do pessoal da Sp, cabe ao Secretá
rio~Geral, ad referendum do Conselho de Coopera
ção Amazônica ou, subsidiariamente, da Comissão
de Coordenação do Conselho de Cooperação Ama
zônica, a prerrogativa de suspender as imunidades.

ARTIGO IX
Representantes das Partes

Contratantes da OTCA

Os representantes das Partes Contratantes da
OTCA, credenciados para participar de reuniões no
Estado-sede, durante o período de exercício de suas
funções e no curso de suas viagens de ida ao local da
reunião e regresso, desde que não tenham nacionali
dade brasileira, gozarão dos seguintes privilégios e
imunidades:

a) inviolabilidade pessoal, imunidade
de jurisdição quanto a manifestações verba
is ou escritas e a todos os atos por eles pra
ticados em sua qualidade oficial; a imunida
de de jurisdição persistirá mesmo depois do
término das obrigações de representação
de tais pessoas;

b) inviolabilidade de todos os papéis e
documentos;

c) facilidades imigratórias, bem como
visto diplomático ou oficial, quando requeri
do, conforme o status do representante da
Parte Contratante da OTCA, desde que por
tador de passaporte diplomático ou oficial,
inclusive para seus cônjuges e filhos meno
res, de acordo com a legislação pertinente
do Estado-sede;

d) as· mesmas facilidades de câmbio
concedidas aos agentes diplomáticos de uma
categoria comparável, no exercício de mis-
sões oficiais temporárias; e .

e) as mesmas imunidades e facilidades
concedidas aos enviados diplomáticos com
relação a suasbagagens acompanhadas.

ARTIGO X
Cooperação com as Autoridades Brasileiras

A SP colaborará permanentemente com as au
toridades brasileiras, a fim de facilitar a boa adminis
tração da Justiça, assegurara observância das leis,
regulamentos de segurança e prevenção de incêndi
os e evitar todo abuso a que pudessem dar lugar os
privilégios, imunidades e facilidades enumerados
neste Acordo.

2. A SP respeitará as legislações previdenciária
e trabalhista que o Estado~sede impõe aos emprega
dores, com relação a seus empregados que sejam
nacionais ou residentes permanentes no Esta
do-sede. Os funcionários que não sejam nacionais ou
residentes permanentes do Estado.-sede .serão regi
dos exclusivamente pelas normas de pessoal da
Organização.

ARTIGO XI
Cooperação com Organismos Internacionais

A OTCA estabelecerá, de comum acordo com o
Estado-sede, as condições pelas quais peritos funcio
nários de organismos internacionais poderão vir a
cumprir missões de consultoria na Sp, por tempo de
terminado.

ARTIGO XII
Notificação

1. O Secretário-Geral notificará ao Governo os
nomes e as categorias dos membros do pessoal da
SP referidos neste Acordo, bem como qualquer alte
ração em sua situação.

2. O Secretário-Geral será substituído, em sua
ausência temporária ou permanente, pelo Dire
tor-Executivo e notificará o Governo do Estado-sede
nesses casos. Ao exercer as funções de secretá
rio-gerai, o substituto gozará dos mesmos direitos e
obrigações.

ARTIGO XIII
Entrada, Saída e Circulação no Estado-Sede

Todos os membros do. pessoal da SP, desde que
não tenham nacionalidade. brasileira nem residência
permanente no Estado-sede, bem corno seus respec
tivos cônjuges e filhos menores poderão entrar e per
manecer no território do Estado-sede, e dele sair,
pelo período de suas respectivas missões, com o vis
to apropriado, quando requerido, conforme determina
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ANEXO "A"
J:.O p,.CORDO DE SEDE ENl"RE

A REPÚBLlC~ FEDER~llV.~ D0BR~SIL
,I E NORGANIZAÇÃO1D0'"rRATADOiDE

C00PERAÇÃO AMAZ6NIC~(OTCA)
.' ;r,'il!~!!' ,··':l

:i>CAPriuLOli:
Instalaç5es[Provisórias

.' '., ...., ..~ :':, .." " "

O Estado-sed~ cederá a OTCA,para as instala~

ções provisórias desuaSp,'óuso de 320 metrosquadra- "
dos de. espaço rio Anexo lido Ministério'das Relações
ExteriOres em BrasOià,talcornonguramria planta apen
sa,e do illObiliário necesSáriO à seu funcionamento. :

~" .'.>",;;: ":V ''',' ,,, ".:'.',.:' .,,;.,:,<.,.::,: h.j,', ,.r,,;.., :::'i, ""~' • '_~

2.·0 espaço cedido para as Instalaçoes provlso-
rias será entregue em condições 'adequadas de;uso
no que(jiz respeitoà pintuic!,ao revestimento de piso,
a climatização,e aos meios de i1urrlihação e o controle
de luminosidade. ,~,!I'

,'i ,,' . " '": ' ','. , _"~o ,-' '" ., ~' ,rt', ' ,, :' !

'3..0 Estado-sede~ederáà01"CA,para as insta-
laçõesprovisórias desuaSP,.oust> de equipamento
de escntório tal como abaiXÓ disCriminado: . '.

,, "':':;~ _. '''; ", ' ,,' 'i~ :ii::;';:-'::
a). 14.Tlcroco.~putadores;
b). até;i,:~1~;'impfessc>rasi' poóendo'o nú

,merofÍllal.Cl~:u~idãd~ cedidas variarde acOr
do corri' as.pOsSibilidades econvEmiências téê-
nicas de comPârtilhal1lentó; ,'. fi i" .
': ,:..' <._'~:~!; ,',,1:1' :'.:: )"' "·f· ~::'::':~I
. c) 01 'fotoeopladora; " .

;: ':1:;·',.' ,::::," "'.',',' J'n "

d) 01tritura~ora;.,

e)01'rriaqtini'i dé.:~screve;
, C]",' ,,~,~., ,:' :'" ": ,.,,,,,r,,,,, '."', ''-' "~', ,,~, :':',

f) 01 aparelho de!acsfrpile;
g) sist~rrik telef~nico,éompostode 15'

aparelhos'e5,linhasJ uma das quais de
! "., ,.' > '" ,:,: ~. ,~": ;!;I"",;' ""

acesso direto; .1' , ,i'

4. O Estado~sede gara~tirá a, atualidade técni
ca .doequiparrientO"acima}discriminadoem gràu
compatível com'as,tar~fasi~stituci6naisda SP.

5. <5 Estado~sed~àsseguraráà~!SP,em suas ins
talações provisórias;àcessogratufto. e ilimitado à
Internet. "

6. O Estâdo..'sede~ederáà OTCA, para as insta
lâçõês proviSóriasdesua ~P, o~sO~e'materialbásico
permanent~ de escritório, .a ser discriminado no mo-

"' 'o"~ ""'" ," ':: ".:,0'" ,;; ':11 ,:'.' ",

mento daentr~ga. ......' .'.' ' '..
7. O'Estado~sedeassegurará à Sp,em suas ins

talações provisórias, a dispo~ibilidadé de tOdos os
seryiços nt:icessá'riós a seufuncionamento, .tais como

. águá, energia elétrica,limpeza~ segUrança e manu
tenção de equipa~Êmtose.rnobiliário., 1

B. O Estado~sede facultam à Sp, mediante re
querimento protocolado comrazoável anfecedênciae
observadas as prióridades:!de serviço do principal

a legislação brasi"leirape~inente. O mencionado visto
será concedido sem custos. .

'i' iI ...

:ARl"IGO. XIV·
Soluçã~ deContrd~érsi~s

. ..' .

Qualquerco~tro~érsiaentré'ÓGov,ernó do Esta~
do-sede e a OlCAsoorea aplicação ou;interpretação

! i} " :1''<,1. '!': ,'\ .' ,', 1~' ',-' _ -,
das disposições desteJ~cordo será resolvida por;,ne~

gociações diretase~t{e:as:iPa~es,deacordo com o
Direito Internacional;:lí,resSalvadasas disposições

. ' , .'i,"", .I, , ' ,~!, "I; , ',I'" _' ,.",

constitucionais vigentes no Estado-sede.
::r " -rli, : -: ":::r:'" . ~~

\~~~GOX~l
,Entrada em~~gor

:..:, ":t:',, <,.., :.. ' .,' _'!I!

Este AcordO, ou qualquer:f'ernenda ao seutexto,
entrará el1lYig6~ no d'~s~guil'ltê àquele em que o Go~
vérnobrasileiro oomunicàr, pó~ esc~to, à SP dá OTCA
que:colllpletouseus requisitos legais internos para â
entradàrem vigor.

,J .

ARTIGO XVI
~Em~ndas!"

I 'r,,'!i," "~-, _, ,i~;" ..,:';
:~ Este. Acordo pOderá ser; emendado por aco..rd.o

. ij' M·' ·4· ,', '. ''',' ' f" ',_, . ~\ ..

mutuo entre o Governo I.e a SP;}eventuaisemendas
entrarão em vigor em'êo~formidade\:omo artigo XY.
r "I' j ~ '~.~l <~'. ': "l:,:; ,':i",;~:,:. j:r

,'A.;.,.,RTI.. :,GO'X~I,." .1
: i Denúncià.,

.~ Este AeordbJ<,derá ser ~enunciadoporqual
queruma dàs Partes, a qualquer tl:~mPo, media~teno
tificação por esc'ito,queprOduzirá~seus'efeito~aPós
decorrido o prazo de seis meses a partirda data de
recebimento da referida notificação.

.. J ..
ARTIG0X\l1ll

Di~~o~içõe~.··Ânais

Estef'cordoexpirará eM caso de di~soluçãoda
SP ou de tranSferência::dê:sti~sede para território de
outro Estado. .'. . i., ". .... ....

Feito em Brasília; aos 13dias do mês de dezem
brode 2002,'erndoisexempliues originais, nos idió
mas português,':espa~hol~;inglês eholandês; sendo
todos os textos igualmentéàutênticos. '

"lr Y ,

I I 1~ ! 1
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Aviso n° - 9 51 - Supar/C. Civil.

Brasília, 12 de setembro de 2003.

A Sua. Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Viagem à Colômbia.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria· Mensagem na qual
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República c0

munica que se ausentará do País no dia 16 de setem
bro corrente, a fim de realizar visita a Cartagena, Co
lômbia, para participar das comemorações do 400 ani
versáriO de criação da Organização Internacional do
Café.

Atenciosamente,

Senhores Membros do Congresso Nacional.
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal. sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações, o ato constante
da Portaria n° 2.846, de 11 de dezembro de 2002,
que autoriza a Associação Cultural Comunitária do
Alto do Ginásio a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu
são comunitária na cidade de Sertãozinho, Estado
de São Paulo.

de 2003.Brasília. 19 de setembro

MENSAGEM N° 465, DE 2003
(Do Poder Executivo)

Submete á apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 2.846, de 11 de dezembro de 2002, que
autoriza a Associação Cultural Comunitá
ria do Alto do Ginásio a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Sertãozinho, Estado de São Paulo - TVR.
-14/2003

Despacho: Às Comissões: Ciencia e
Tecnologia, Comunicação e Informática e de
Constituição e Justiça e de Redação (ART.
54,RICD)

ocupante do prédio, a utilização de auditório adjacen
te ao espaço cedido.

9. O uso do espaço acima discriminado será ce
dido, de conformidade com a legislação brasileira
aplicável, inclusive com o termo administrativo de
cessão, para as instalações provisórias da SP, pelo
tempo que for necessário até que estejam disponíveis
as instalações definitivas.

10. O uso do equipamento e do mobiliário acima
discriminado será cedido, de conformidade com a legis
lação brasileira aplicável, inclusive com o termo admi
nistrativo de cessão, para as instalações provisórias da
Sp, enquanto se fizer necessário para os fins da OTCA,
podendo estender-se às instalações definitivas.

CAPíTULO 11
Das Instalações Definitivas

1. O Estado-sede tomará as providências legis
lativas e administrativas necessárias à transferência a
OTCA, a título gratuito e estável e no mais breve prazo
possível, de lote de terreno para as instalações defini
tivas tão logo a OTCA disponha dos recursos suficien
tes para as obras de edificação.

2. A cessão de uso doequipamento e mobiliário
de escritório a OTCA, para as instalações definitivas
de sua SP, desde que necessária para seus fins insti
tucionais e exeqüível para o Estado-sede, poderá ser
feita por prorrogação das cessões efetuadas em be
neficio das instalações proviSórias.

MENSAGEM N° 458, DE 2003
(Do Poder Executivo)

Comunica o Excelentíssimo Senhor
Presidente da República que se ausenta
rá do País no dia 16 de setembro corren
te, a fim de realizar visita a Cartagena,
Colômbia, para participar das comemora
ções do 400 aniversário de criação da
Organização Internacional do Café.

Despacho: Publique-se.

Senhores Membros da Câmara dos Deputados,
Dirijo-me a Vossas Excelências para informá-los

de que me ausentarei do País no dia 16 de setembro
corrente, a fim de participar em Cartagena, a convite do
Presidente Álvaro Uribe, daColômbia, do 40° - aniver
sário de criação da Organização Internacional do Café.

O convite formulado pelo Presidente colombiano
constitui reconhecimento da impOrtância do Brasil corno
maior produtor e exportador de café ecorresponde ao
interesse brasileiro em uma maior cooperação com a
Colômbia no trato de questões relativas ao produto.

Brasília, 12 de setembro de 2003.
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M8 n~ 17 EM
;ii~ r:J: :~~

B~sma, 30 de julho de 2003

i/ExceleQtissimo seryh()~ ·Preside~te. da. República.
". .. '1. E~l1linhoaV0Ssa.'Excelê~CiaPo~ariade ou

t<')rgade .autÓrização ~. r,espectiva docufT,le~tação pa~
que a entidade p,.ssoci~ção 8ultunral 80rriu~Mria do Alto
do Ginásio, na 'bidade de Sertãózinhô!Estado de São
Paulo, explore o se",iço denadiodifuSãocomunitária;
erll co~f0nTlidade com ocaput doart.223, da Constitui
ção esLei ~;.9.612:j(de19defe~e~ei~de.1~9?t .....

2. R~fe~dae~tldade .r,equereu aoMl~lsteno das
80l1lu~icações suâinsc~ição para p[estàr: () sef',fiço,
cuja'~ocurnentaçãod~c1Úi .~nifest13Çãoda •. aPoio' •. da
co'1lu~idade, ~uf,TIadel1l()ryst~ção.de ~epti~iidad~ da
fHosof!ad~ic~a~ão. desse. b~13«t? da.';8diod~~~o, ..de
rllanelra.a Ince~tlVar!o d~sel'lyol\lll1le~~o e a sedimenta.:
ção'dacult~r8ge'lal.da~ ..I°càiidades'postula~teS:

, •3. Corrt6~e dep~ee~de êJa. il1lpOrtân~.ia da i~idati
\I~. coma~dadapo~~~"Exc~lê~c~a,~sações pe~
l1literl1que 13sE3ntidadestrabalhemerl1 conjuntocorn a
corllunidadE3,auXilia~orlão 'só.·nô p~cesSoêducaci()
nal;sócial e cultural mas, também, se'iVem de elo à inte-

" - ," ...I, \,' 0""., ,'"',,,: ~: o,' _ --,;Ii:~','.'r·;.; ,'''_'.' - 'Fi I':I"II!','" ,':.1 ,',,', ,L' _':-'.

graçao·.de •• Ini'0rmaçoes·.·benefl~sel1li!toél()s os segUl-
m'entos,e a'tClCfos ess~~~~cle~ po~Ulacionais: .

.: ..4. Sob'reocasoern~spécie,det~nTlineianálises
técl1ica.e ju~idicada petição.13Pr,E3~erlta'aaJ,co~statan
do aI~~xi~~nciadeÓbicel~ganendrrnati~oâopleito.
oqu~!s.e ·.c()rycluLda· d()curnentaç~OJ.I'~e:Ongem;có~
substarlciada.nosautos.do: f>r<>c~sSo·~d~i~istrativo
no .• 53830.0006s~1t1999,. ·qu~ ··.• or13 .,façoi!'a90~panha'r.
cbma~irl~li?a~ed~.su~~icfi~.~o~t~b~l~o~ fi~ai~~·· .i

51g~C?~fo~rn'di3de~r11os pr,e~eltoseaucaclo
nais(i! l~gai~'i3ôUt()~gadeaut()rizaÇão,objetodo pr~
seme.p~()~~sso' pa~~at~~p~duzi~1 e~E!,itoslE!gais so
lTle~teiapósdE!liberação~oliic;o~gre~oNacional,·a
teor do§~rdÔa~.•.~2~, da~o~~ti~~iÇ~O Federal.

Respeitosamente; Miro Teixeira.

MINISTE~IODASC0,...,UNI8AÇÕE5
. GABINETE DOM'iNISTRO

: .,;,1

POIUARIA ~2.846DE 1iDEDEZÊMBRO DE 2002

O~iQist~():de Estado das. COlTlu~icações,. ~o
usode suas at~ibuições; consideranddo disposto ~os
artigos. 10 e19do Decreton~2.6~5.,da3 de ju~hode
1998, ~tendoiern [vista ollue. c()~sta do Processo
Administ~ti\l~n~531~0.00065411999,reso~e:

A~.1°.: ~&torizara. enticfade'~ssobiação Cultu
ral Comu~itá~iado~lto:do~i~ásio;'~com sede na Rua .
José Papa ~?!:'~2,Bairro Shal'l'grTlá;'nalcidade de Ser
tãozinho, Estado de São Paulo; a executar serviço de

~adiodifusãoc0'1lu~itária,pelo prazo de t[ês anos,
serJ'} direito deexclusi~idade.? .... .:1

i ~~.2°Esta auto't,ização reger,-se-á pela Léi ~~
9•.612·~ d~ 1.9 defe~~r,ei~o de.1998,I~is subseqüerytes;
seus r,egu'arne~tos e~Orl1las.COI1lPlerne~tares.. '... t~ .. 31teptidade fi~ autorizada'~ope~arico~o ..
sistema •• Irrildiante.. localizado .I'làs.cQ()rdenaaas. goo
gráfiêls Cômlatitude em 21°08:005 é'longitude em
4?59~38~vv,i!lutiliza~doáfr~qQê~cia de 10~,9~Hz.'

~~.j4~i~st~ ato.sol1lénte prodlJZiráeteitosllegais
após $élib~raÇã().do. eoftgresso .• Nacional,i'~os t~nnos
do §~do art.• 223 di3cdbstituição, deyerldc>'.aenticJade
iniciar~..ex~lJçãOdO se~iço ~oplCiZO '~e.seis n;leses a

co..~.ta.....•.•:,..i.••.••.,d........•a..••..da..t•....• a.d....•,.e...•• p.U..b...•. I..ica•.....•....d .. Ça..~o.•• ,.•d".'O8.tO...•...d..e.. de•...'ib.e.ra.,"ça..',. - 0 .•.. rt.5° Esta Portariaentl"a e~ vigo~ nadata de
suá p' blicação. -Juãrez Quàdro~N'as.éimento.

AViso~?959 -SUP~R!C: Ci~,i1.
IL.;m:J'i' . .. .. "
Brasília;,i6 de sete~brod~ 2003

,.". .".'. I'·"

~'Sua!Excelê~ciao Se~ho~
~eputa~o Gedde'.~,i~i't' Li~a ..••.• '
PrirTleIro Secr;et~~i~8.13JCâ'Wra.dos •.Deputados
P,.ssunto: RadiodifuSão:.. .

l-;

Se~h()rPri~ei~? Secffitário,
E~éarni~tlol~ae:ssa Secretaria Mensagem do

Excele~tfssi~o S,~Rhor,iWce-P~.::side~~~ da·Repúbli
ca, 1'\0 exerc(clo do catgo~e Presidente da República,
na qual.subr11et(i!àap~e~iaçã6 do Congresso Nacio
nal o ato corista~teda ~orta~ia .rl.~ 2.846, de 11 de de
Zemb~o de 2002; que auto~izaa\AssociaçãoCultural
C0rllu'nitáriado .f.lto do ,Gi~ásioai~xecutarse~iço de
radiodifusáocornunitária na. cidade de·Sertãozinho,
Estado de São ~a~Io" .,ii ..•. ;.. ..' . .. ..:

Atenciosarnepte,- José· Dirceu Oliveira e Silva,
Ministrode Esta~OChefeda Casa Civil da Presidên-
cia da'!República; ".1 ,i

:(::;':'::1

PROJETO: DE LEI N°l.90a, D'E 2003
(Do.Sr. Rubefls Otoni) il

,

ACrescenta. parágrafo 'único ·ao art.
129 do decreto-lei n~2.a4a, de 7 de de
zembro~e1940- Código Penal.
. (p"pense-se Este ao PL nO 511/2003)

!'," :.:'" ,I"

O Congrêsso'NaCional decreta: r
"., .' ... ,.. "., ... ·',1

Art. 1°0art. 129 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7
de dezembro dej.1940 .... S~igo Pe~al; .passa a vigo~
rar acrescido dol~eguinte parágrafo único: ,

• ; . ,!': . ' ;(, :';'i :' 'i

Art~·129.·.! !; .

j i:i
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Parágrafo único. A pena é aumentada
de um terço se o crime é praticado contra
pessoa com idade igualou superior a ses
senta anos, contra pessoa portadora de de
ficiência física ou mental ou criança ou ado
lescente:'

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

As pessoas de idade avançada, portadoras de
deficiência mental·ou crianças e adolescentes, care
cem de maiorproteção da sociedade e do Estado.

Em vista disso, quando se trata de lesão corpo
ral praticada contra essas vítimas, é justo que a pena
seja aumentada de um terço.

O art. 61, alínea h, do Código Penal prevê cir
cunstância agravante quando o crime é praticado
contra criança, velho, enfermo ou mulher grávida. To
davia, não menciona o adolescente, a pessoa porta
dora de deficiência física ou mental e deixa o conceito
de velho para a medicina, que poderá considerar
como velha pessoa de idade mais avançada.

Assirn, o presente projeto de lei é conveniente e
necessário, para a plena proteção dessas pessoas,
pelo que conto com o apoio dos nobres pares para a
sua aprovação.

Sala das Sessões, 4 de setembro de 2003. 
Deputado Rubens Otoni.

PROJETO DE LEI N° 1.909, DE 2003
(Do Sr. Lincoln Portela)

Revoga o art.13 da lei 9.096, de 19
de setembro de 1995.

(Apens&'se Este ao PL n° 878/2003)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Ficam revogados os artigos 13 e 57 da

Lei nO 9.096, de 19 de setembro de 1995.
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na. data de sua pu

blicação.

Justificação

Tem sido freqüente, entre publicistas e acadêmi
cos que tratam da política brasileira, bem como entre
as próprias lideranças políticas nacionais, a condena
ção de nossa legislação eleitoral e partidária, muitas
vezes por compreensão errônea do que vigora em
outros países, tomados sem maior crítica como
exemplos a copiar. Tal condenação parece provir de
profundo pessimismo com relação à capacidade de

nosso povo de conceber normas e instituições políti
cas adequadas a sua própria fisionomia social e cul
tural, donde precisarmos trazê-Ias de fora.

Ora, cada país tem sua história, sua experiência
peculiar, com a qual constrói sua moldura institucio
nal. O transplante puro e simples, de partes ou do
todo, do arcabouço que serve em outros países não
pode dar bons resultados, mesmo quando tal arca
bouço funcione bem·no país de origem.

Não raro, porém, essas normas e instituições
tampouco funcionam a contento onde se originaram.
Prova é que, vez por outra, nesses países, fazem-se
mudanças importantes nas leis que regem seus siste
mas representativos. Mesmo quando não se realizam
reformas, propostas de mudança têm feito parte da
agenda dos debates públicos em muitas das demo
cracias contemporâneas. Até na vetusta Grã Breta
nha forte movimento de opinião pública propugna, por
exemplo, pela adoção do sistema proporcional para a
eleição dos representantes no Parlamento.

Na verdade, quando examinamos a realidade
estrangeira, damo-nos conta de que muito do que se
diz sobre a organização política de outras nações de
mocráticas repousa em mitos que se vão espalhando,
mais do que em fatos estabelecidos.

Um caso típico são as afirmações sobre os siste
mas partidários das democracias do primeiro mundo,
muitas vezes apresentados como sistemas enxutos,
com número reduzido de partidos. Não é.verdade..O
multipartidarismo é muito comum em democracias con
solidadas, comq a Bélgica, a Holand<l, a França, <lltália,
a Dinamarc<l, a Finlândia ou a Nova·Zelândia. A tabela
seguinte nos mostra os índices de fragmentação parti
dáriade alguns desses países. Esse índicev<lria entre O
(zero), caso de nenhuma fragmentação, a 1 (um, máxi
ma fragmentaç~o), mostr<lndo os dados que um bom
número de democracias estáveis não prima por ter um
sistema partidário p<lrcimonioso.

Tabela!
Fragmentação pal1&m&nlar média lem 19 áemoeratas
Representativas eBrasil (Xl)

1USiria (1945-1971 : 9eleições) 0,792 Luxemburgo (1945·1968: 7eleições) 0,869
Belgica{I946·1971:9e1eiÇÕ8S)0,005 Japão (1946-1972:12 eleiÇões) 0,760
canadá (1945·1972 =10 eleiÇões) 0,722 Nova Zelândia (1946·1972 =10 eleições) 0,943
Dinamarca (1945-1971 =11 eleições) 0,877 Noruega (1945-1969 =7eleições) 0,817
Finlândia (1945-1972 =9e1eiçõesj O,9Z7 Atricado Sul (1948-1970:6 eleições) 0,671
França (1945-1968 =9e1eiçães} 0,883 Suíça (1947-1971 =7eleições) 0,B88
Alemanha (1949-1972=7 eleições) 0,858 Suécia (1948-1970: 8eleições) 0,833
Holanda (1946-1972=9 eleições) O,B88 In~aterra (1945·1970=8eleições' 0,&16
Israel {1949-1989 =7eleições) 0,877 0,815
Itália 11946-1972=7e1eicõesl' 0,795

Fonte: [)seios Brutos: MACKIE, Thomas; ROSE, Richard. The Inlernalional A1manac o! E1ectoral
History. New YOIk: Ihe Free Press.
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.. .. Outrafalsa vercfadeé sero sistema eleitoral ma
jo~itário-dístritalq~01aisco'!lU~ ~as at~àis der#>c~ci
as; quando~a' .. ~el:lli~ade ..sãol~uit~ 'raisf~eq~e~~~
no mundo.democrãtlco conteillporaneo.os.,casos,de
sistemas eleriorais.proporcionais;. ,.' seja puros, seja

• " :, :,.;~' i-' ',;0, • ,ft., :, ' , " - "

mistos.. ..' ,. . ..' .., ........•.. '. .:.
..•...Umadasidéias que,~elonga d~ta,tern vigora

dono,Brasil, desde a inst~uraçãoda.N()vaRêp&blica,
éade têmios umsiste~apartidárioen~~~dioso,com
rpals.agremiaç5es do que.01 nec,~ssário'parà .a bOO
operação dá nossa derpocra6ia,ta~tono plaoodar,e~

. pr,esentação,quanto no ds·governabilldade.trrata.:se '
de'umpreconceito qúe, 'prova~elmente, importamos

:. • i•• ,.... ",. '.' .,' ••' .' •.•.• " .• " "lf"H''''''''~' C""

dediagnósticosque, no in'lediato Pós"segundaguerra
rTlu~dial, striburamofracassoda Republiêade Wei.
r,rlah na AI~mantla pré~nazista, à presença deium
gra~def1ci~erodêpartidoSnaqUeleperr<>do l ,

::i; .•.•~..90f1tudo'.co~0:cir,na ~e~ciof1acios.asdefu0'~
c~qiEls .cof1~olidada.s~.:~~I~Oil'CoQti~~~te tê,~ ~ ',ern
ger:~I, sls~e~~s, ~,ultlpa~ldéi~~~·!;~demals,,~~, ~~es~fl~
te fase de nossaey()luçao pohtlca,c?rnrnenos devm
teanos dé ~ederllOcratização,é peffeitstTlentee,q,li
cáVélque sà:mlJltipliquemos partido'~ent~enos. TlVe
rnokno perroêfo'aut0ritário.urribipa~iciarismoJórÇa~
dO.90m ~iinauguração;IdaNova Repú6Uda' h()uye
umar~acon'lôdaçãopartidárí~; que p~rfJlitiu superar
a'.i.,e.s.'.trei.ta.m.."'.".old.ura. d.ita.. t.o..'.".·..·a.. I!'.·,.A.p.rovou-se.·.·· ~a..'E.m.e...n... '.«:ia.'.'

:.' '. ',: +r- ", ' ,"",i',' .', - '( _",", " .".' ",; 'j'" "" ',IUI" .,' , , '.'r:~;: ','

Consf~~cio'rialrW:25,demaiode,1985,que,entreou-

tn~s.~~!sas,lI:la~l.iua~oç!b~d~!ideHdade p~~ldá~ia.
C~ar~m-se:n~va.~ lege~~~s~os pol,rticos.bu~caram

rif;~~~I~~~~~~~~~&~l~~6~~~~~7~~a~d:{j~d:~~:
t,',",!":"",, ",.. l;;~':,_"'!~il: '~I,,,!~I ::,:,:"ij!&'<"""!":"'.~'i11\'I'; ... ,',::, I,"

teresses'eni formaçao noiPars. '. . '." .
, ,t'i,.'::~iIli,'i',i':iJ::d!!,,", ·,.":,~_,:,':'il~:,t<:"", :,' "J,,",' .• ' .'._ .,::'j-

Somos umasociédade dinâmica.~smigrações
.' : :'. '_m~i'::.-"··' ,,;{~iJ't ',"',:'.,'._,". " :'Ji""-:"".""~l.",, ''':\irJ,;'';·,J;'~'!·,."", c...

all'ld~sao.'l'ltenSél!i: Novas,. fr0l'ltelras .agflcolas,.esta()
sebdo~~~~~~·lt ~()~~s,~Ri~~~,~~ dJ1l Fedetaçã()~e f()~-
nam centrosdepuJante:iiatlVldade em. poucos anos.

I:#:-~:::i"-""l':'::'\,,,-,,"'":<:''' .".':;'. li'::" ,,:,111',:.,'" ",,'llll"1" "',;",.r,,', "c",~!'",~ "';1 c,';'''.' ','i:.,

Além dlsSO;éi~dlf~r~nçaseritrea~reglões.sao mar-
caniese' oespáçô\n~Ciôrl~r~e"diyersificaerncuribnl,

t~~ições., ~;g~~~r~~.~íia~i~'!.'~~~Co~ôTioo.:.~eiSe
conte>eto; difl~llrnenteumas'p?ucas.agremlaçoes potr-
ticas,·fTlai~e~ra~zada~nasrêgiõesque'p~meir.0se ín
corporararTl'à'po1íti~r{a~idhâl,:~erãocapaz.esdê ex
primi~,!rorioouniverS() 'érrifo'l1naçã6;â mênosqué se

, 11'.l'",',',I'),', """'!. "':" I;~, ,:'IIl~',":',',.: """c,~":,',,,,, ";">',,:":'\'1'::;"", .. .' ',: " "''',~,.. ,"'r! "', "

imBOnha;,.Sem) perspectlva:'~eJesultado:l~benfazejo,
uma llan;'isade f()rÇaa.o prcx:ess6 político:' ..' '

Os·largumén~o~. paraliconde.,a~.arn~ltipUcidade
dâpartidos,'nôBrasil omit~mii:fatôsimportantes.Pri-

I' .. .'''·iIi:.":,,,,, ·,,;',.'Hi',c":i!:'" .r"'~,!i::",;".,.,':', 'I<',m: :::,."i"f~~"l:";,,,",:'" '.', \"'" --",Ii;'~ J,","'.

melramentei,;.estamos iempresença.de um'slstema
·i, ',",~ "!:(:,,, "::' f,' ":':i,- :""" ,I)!,(-" ."',',, ,:'ó ,n~,l,;;::,' Ii'" ',,' " :,', '. :. 'I."';"': ", .;.

erne~oluÇã.o, ,·q~e;:'r,e~po~del;c()moacima..;~ecorda-

rnOs,.ii~.Unla,r,~lidâcie.érn·.rn~aÇã().AssiM',tnão:se
pode 'tOrnar como definitiY,o iliminstaniâned'eleitoral,

cOrnO se retratasse situaçã() perene. Novas legendas
correspclIldém muitas ~ez~s ao:desejoête par;ticipa
çãqlde pop~l~çõ'es.ig~otad~s pelas elites quecontro
la~Jos,pa~ldo~n~alo~esnosc~.ntrosq~e, dura':ltelon~
gopenodo, controlararna polltlca nacionaL Tamos de
~es~e~~~ o fato~•.i.te~'~'i~a definição 'Pais. ~St~~el de
nosso"slsterna pat:tIdano; e':"llugar. de 1I1te~l~com tr"u
culênéíasobre ele,tolhendo as novas ag~éiniaç5es.

" . .. ,"~ " . "." • ···.·.'11, ··,'1iI :
" ..' ,n::'!'segundo lugar.y<>sestudos ernprricos:~os-

tramquê, mesmo existil'ldotrês dezenas.de.legendas
registradas]:~o'i~~SE, 'l1úmero bem merl0~chega ao
Congresso/e, dentr~ as I~gendasiqu'e o fazem, ape
nas tf'Il .. contingent~ reduzi~O,podem considera~-se
partidOSef~ivos,éOrn"força ·p~rlamet1tar. ~. tabela"se
guinte.tôm~clà de FabianoSarit()s•.·nos'·rOO~tra ~ dis
crepânciai"Emtre as bancádas nascidas dás·umas·e o

, ", '." I":, ,: '" ',' ,I' , ,,'''', 'i} , , '" ",. ~, ' .",.'; '.:, ' " ' ':,"',." , " ' . "W' ..

ryÚ,!,e~~ef~t~,~,d~pa~id?s;~al co~o ~edidolpo~i u~
rndlce.i quep6ndera o' numero dei;partidos pelo/seu
pesO f~lãt~O.' . '. , .,:' i't .'

1990
1994

.1998

À luz· dessasconside~ações, só podemos ver
COrno importação esdrúxula;a chamada cláusula tte
ba~reira p~esente em',]nossa Lei. dos Pa~idos, ou
seja, ,8 fixação autoritária de limiares para que as
agremiações partidárias possam ter: funcionamento
pariamelltar. . . .' '.. .•. .•.•.. ..' . .

Sobre,:essa cláúsUla,fazeíf'os nossas as pala
YraS de um dos grandes estudiosos da política brasi
leira;o professorWanderley Guilhenne dos Santos:

."Éd~i~m~oju~tifica~ ~':J8lqu~~lleg!slaçãoe>etin
gUindo partidos oUlmpondobarrelr:as a representa
ção. ~. pedra. fundam'ental.do sisterrta representativo
estipulaque ,os eleitores rtão poderrt transferir a seus
represefltantes sel'lão aqueles poderes que:,possu
em.iEntre eStes não se inclui o de determinara elimi
nação de outros partidosou()deobrigahà migração
partidária candidatos .eleitos por, pakido~, diferentes
dos seus. Seseofer~cercoll)() prete~oparaa violên
cias falha.em alcançaralgum patarnardelvotos,en
tãoa violência tem ~ome: tira~Iada maioria'noprimei
rocas<>; eStelionato!eleitoràl, no segôndo:(Wanderley

I, , I I i I'Mil"
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Guilherme dos Santos, Décadas de Espanto e uma
Apologia Democrática, Rio de Janeiro: Rocco, 1998,
pg.130)".

Pelas razões expostas, contamos com. o apoio
de nossos Pares na aprovação do presente Projeto
de Lei, que visa a retirar, da Lei n° 9.056, de 19 de se
tembrode 1995,oart. 13 e o art. 57, aele relacionado,
norma postiça, servilmente copiada de países com
realidades bem diversas da nossa, e irremediavel
mente antidemocrática.

Saladas Sessões, 4 de outubro de 2003. - Depu
tado Lincoln Portela.

PROJETO DE LEI N° 1.910, DE 2003
(Do Sr. Reinaldo Betão)

Cria o Fundo de Financiamento Ha
bitacional para Policiais e Bombeiros-Mi
litares (FHBPM) de menor precedência
hierárquica e dá outras providências.

(Às Comissões de Finanças e Tributa
ção e Constituição e Justiça e de Redação
(Art. 54 RICD) - Art. 24 11)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica criado, na forma prevista nesta Lei, o

Fundo de Financiamento Habitacional para Policiais e
Bombeiros-Militares (FHPBM) de menor precedência
hierárquica, vinculado à Caixa Econômica Federal,
com a finalidade de proporcionar mecanismos que re
duzam o preço e facilitem a aquisição, a construção
ou a melhoria da casa própria por famílias de militares
dos Estados, do Distrito Federal e dos TerritórioS que
apresentem renda mensal familiar brutanão superior
a 10 (dez) salários mínimos.

Art. 2° Compete ao Fundo facil.itar e promover a
construção, a aquisição ou a melhoria da casa pró
pria, viabilizando o acesso à habitação por financia
mento e investimento em projetos destinados à gera
ção de condições de vida adequadas às famílias de
policiais-militares e bombeiros-militares de menor
precedência hierárquica, ativos ou inativos e seus
pensionistas, priorizando os que se encontram no
serviço ativo.

Art. 3° O Fundo será dirigido por um Conselho,
composto por 5 (cinco) membros, cada um indicado,
respectivamente, pelas seguintes entidades:

l-Caixa Econômica Federal (CEF), que exerce
rá a presidência;

11 - Conselho Nacional dos Comandantes Gera
is das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros
Militares (CNCG);

111 - associações de âmbito nacional represen
tativas de cada círculo hierárquico das Polícias Milita
res e dos Corpos de Bombeiros Militares:

a) oficiais;
b) subtenentes e sargentos; e
c) cabos e soldados.
§ 1° O mandato de todos os membros do Con

selho é de dois anos, vedada a recondução para o pe
ríodo subseqüente, exceto o do indicado pela Caixa
Econômica Federal, que poderá ser reconduzido por
igual período;

§ 2° As funções dos membros do Conselho não
são remuneradas,. mas consideradas serviço público
relevante.

Art. 4° Os projetos habitacionais podem ser de
senvolvidos sobre áreas de. propriedade da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
sobre áreas desapropriadas ou adquiridas, por qual
quer modo legal, especificamente para proporcionar
moradia a policiais-militares e bombeiros-militares de
menor.precedência hierárquica.

Art. 5° Sem impedir a adoção de outras, são me
didas de subsídio:

I - enquanto durar o financiamento:
a) a isenção de tributos federais, estaduais e

municipais;
b) a isenção da contribuição previdenciária;
c) a isençãode tarifas sobre serviços, de taxas

de administração e de outras despesas bancárias; e
d) o estabelecimento de taxa de juros subsidiada.
II - a isenção das despesascartoriais até a

transcrição definitiva do título de propriedade no Re-
gistro Geral de Imóveis ;

111- a isenção da cobrança do valor do terreno
no caso de áreas de propriedade da União, dos Esta
dos, do Distrito Federal ou dos Municípios ou de are
as doadas para a construção de moradias de que tra
ta esta lei;

Art. 6° Constituem haveres financeiros e imobi
liáriosdo Fundo:

I -'- dotações consignadas no Orçamento Geral
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu
nicípios eem créditosadicionais;

11 ~ recursos do Fundo Nacional de Segurança
Pública;

111 - recursos próprios da Caixa Econômica Fe
deral destinados ao financiamento imobiliário;

IV -linha especial de crédito, criada para essa
finalidade, no Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social- BNDES;
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v. -" contribuições edoações de pessoas jurfdi
cas de:direito público eprivado;:

. ~I':':'imóveis ou ber'ls'êÍepropriedade da Adminis
traçãor~entrali~ada ou Descerrtralizadafedera';~estadu~
ai oÚr;rtu~idpal,e de p~op~edadeprivada, de pessoas
ffsicasou jurfdicas, que lhe. venham'aserj transferidos
para o cUTP~l'J'Ie~todas sua~finalidades;' •. .::

......~1I2::tect:J~sfirlarlC9kos provenientes da Capta
ção dcl!cadernetas depoupallÇ8 vin~uladasao Fundo;,

',",,11I- ~endime~tosprov~~iehtes da aplicação de
seus rê'cursOs' ,...,' .iq .. il 1.1.','

I ' :.'~ -" :',' ,:.: ' ~

ík"":lretornodos financiamentos concedidos
lI! i'~,' - -, ; '''':; .' ' " ' i' ," :i':, "'. 'I

com recurSósdo!Fundo;ei!i'!, . .
,. .',I.j, ",,o. d. ,,'i':' ," :.j:\' // ./.,:,.' '

X -quaisquer outras,'receitas eventuais.
" I~, '::1 ' _,t~':' pf· -I

.'t~. 7°Naalocação dos seus r.ecu~sos, o Fundo
estabeleceráulTl8 escalade prioridades de aco~do

.com a'participaÇão de ~da '. go"erno.e .entidade na
formação ctosseus haveres finan6eifose imobiliários.

:,i" " ,," ' '; " ',o " ;.;:'II~: ',::; -::"" ,;,:,.1',:;,., .'" ll, ':i; ':'!,' A .}

'I: ~~; .ao 0s.bensque.co~stltueriio patrimonlodo
FUIld6 rSãoconside~dos·.bêns púb1icos'dciminicais,
~os te,rrTl0sdo artigo 99;i~cisô 11I do'Código €ivII Sra
silei~o/~iCélndo,desdejá; autorizadoseu uso illâividu
ai e alhimação, dispe~sadaa.licitaçã6, desde que para
atende~'bsfi?s precf~uosdesta lei e praticadot(, preço
de merfudo3 ;:: ..... ;"

.J\h. 9~:'Incl~i-seêntreas atribuiçÕes do Fundo
~':! "1111, ,!i:I-' " ::': -: "i~, ". '1":. , ,':,,' ".;i .. :I!" : ". :I'; ': i .": '. ,

promover;'f1trayesde,lflnanclamento e de outras
açõ~s! &>rrW)f1if~é~s com:ô'firaciües~destina:'

1:1... a'!'con~tl1Jção'd~jT6\feis' residenciais em "lo-
tes urbanizadosJ:: , .' ... 'i ,:/ :"

I":' """":, .'-,';-:,: ,,'i' "".,"', 'h- ;,' :::.,. '. ,:.;. , '
11 :':':;'aconstrução de imóveis residenciais inClivi-
.' "I .... '"1''' • . . .

duais; . . "" '.....":' ,"I i' ...' .

111."", Ciprodução de lotes fiubanizados;
1'0{- a aquisição de terrEmos; ~ ..
"I.-a aquisição; re~orrn~,recLÍperaçãoou ampli-

ação de imóveis residenciai~nOYosoU usados; .
• , : '. " ,'~ "i ~:I," , I - !' .. " : ,i"~'" !" t f , ".,- , ,,'

VII -aaquisição demateriál de construção;
'$111- areforma de prédios centrais"degradados

que fo~m irldufd~, po~ql}alquerfôr"!1a,'entre os seu

bens'e I , . . •., "",' ..' ..• ..•

. 'Ik"'apropo~t~ d~ desapropriáções,a serem
'i'l; I, '''''1· c. , ,',' " , "', ::.,

efetivadas pelo Pod~r:,..Público cor:npetente.
Art. 10. O financiamento para os projetos sera
~(, ':,:', ":: , I i', ,",' :' -:'-'ic :. '~, '

feito através de convênio'a ser, celebrado entre a Cai~
'il~ 1, :',', - :., I, 'i 1.41' ,I,',., ,"

xa Ec?~ô~icaFederaleosÓrgãos e entidades relaci-
onadó~no,artig012if~estalei; . .. ... . '

~rt~;11~,Comp~teàCaixa Econômica Federal,
como!!lentidade gestora do Fundo:

i..:. a adl11inistração do Fundo,incluindo a sua
gestão fir;aancei..a; ai, responsabilidadeipela análise e

controle financeiro de suas atividadese. a liberação
dos recursos; . .~.. . ...••.. 1

.'11- àc0r'ldução das atividá"des tecnicasdoFun
do, bem como a elaboração,aanálise e a fiscalização
relat~áiaos!aspectos técnicos dos p~ojetos; ....

~!III.!-aaprovaçãodosprojetos que forem apre
sentados pelos 6rgãos e entidades relacio~ádosno
artigo 12 desta lei, berp cOn,oa fisca.lizaçãÓ sobrera
aplicação dos recursos pOF~Ies geridos: 'i .:".

~rt. 12. Os p~ojétoshkbitacionais, e os finanCia
mentos':il1dividuais!serão executados diretamente pe
los órgãos e"ientida.des convenentes, asaber:,

• """ , ..··'•• 111' ,1 'f .•..... 'Ii

,I -Órgãosdos Governos:dos Estados, doDistri-
to Fede~al ou dos MunIcípios; ou por entidades pÔr
estes especialmente'designadas'parà;essefim;..

• II-Associaç6esdePoliciais-Militaresede Bom
beiros-Militares, Associações ColllÔnitárias deCons
trução por:' Muti~ãoou .Cooperati~8's,· ... Aabitacio~âis
serll fh"ls lucrativos,. desde que:~for.madas:exclusi\(a
me~te 'pO~ f)OIici#is~rnilitares e,bOmbeiros-Tilitares!:. ;

. ,.1. Pa~ág!:8foÚ~i~. f~~ião,o~'NEstâdos;. o Dist~ito
Federal e os MU~lcfplosdlspensarE1oàs~~tldadesre
feridas noinciSoilldeste artigo tratame~tÔdiferencia
do; visa(ldo;àsimplificaçãd destiâs ob~gações'admi-
nistrativas ec~eaitfcias.··. . .:: .,'

Art 13: Compete aosórgãos.e;làsientidades
convehentes:.. I:

...•. I:'-'realiza~.o p~ocesso de inscriÇão, seleção e
classificaçãodas famflias de policiais-policiais.e bom-
beiros~militaresa serem beneficiadas; , .

i I '.' ," " ," ,,:~,l>'_ ,::];rii:, :' :!. ,: o>

11...: administrareefetuar~os contratos segundo a
orientação dá'CEF;.. .. '

..11I- subrnete~à sl1álisede risco pela CEF as
empresas co~strutO'rase'osprojetos de valor superior
a :500 (quinhent()slsalárioslllf~irnos.

Art. 14. Para habilitarem-se icomo tonvenentes
junto à Caixa EconÔmiCa Fecteral,'lasentidadês relaci
onadas .no·inciso'! ":ido .artigo'; 12 desta lei deverão
apresentar: .. ,

1·- seus atos constitutivos registra.dos em cartó-
rio de tftulos e documentos;, '

11-declaração exPressa de não terem fins lucra-
tivos; e .

11I- certidõescfveis e criminais decada'compo-
nente membro da diretoria.,' ,,

Art. 15. Para receberemos financiamentos des
tina.dos1aos seus projetos habitacionais, os órgãos e
entidades relacionados no artigo 12 desta .Ieiidevem
apresentar à Caixa EconÔmiCa Federal:

1-toda a docúmentação necessária à execução
de cada projeto habitacional, juntamel'lte com decla-

II i I
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ração de assessoria técnica na área de engenharia e
arquitetura, responsabilizando-se pela execução,
acompanhamento e fiscalização da obra;

11 - declaração de que os beneficiários não são
proprietários, promitentes compradores ou beneficiá
rios de financiamento de imóvel residencial no mes
mo município, em município adjacente ou na mesma
região metropolitana em que se localiza o imóvel ob
jeto do financiamento;

111 -regUlamento com todos os critérios que re
gerão a execução do projeto habitacional, onde cons
tem as condições de participação e os critérios de ad
missão, substituição e exclusão dos beneficiários; e

IV - relação dos beneficiários em que conste o
perfil sócio-econômico dos mesmos.

Art. 16. Para receberem recursos dirigidos a fi
nanciamentosindividuais para a aquisição, constru
ção, reforma, recuperação ou ampliação de. imóveis
residenciais, novos ou usados, e aquisição de materi
al de construção, os órgãos e entidades relacionados
no artigo 12 desta lei devem exigir dos beneficiários,
além da satisfação das exigências contidas no artigo
17 desta Lei:

I - o projeto necessário à execução da obra as
sinado por engenheiro regularmente inscrito no Con
selho Regional de Engenharia e Arquitetura;

11 - a declaração de que não são proprietários,
promitentes compradores ou beneficiários de financi
amento de imóvel residencial no mesmo município,
em município adjacente ou na mesma região metro
politana .em que se localiza o imóvel objeto do financi
amento.

Art. 17. O processo de inscrição, seleção e clas
sificação das famílias de policiais-militares e de bom
beiros-militares a serem beneficiadas e o contrato,
pelos órgãos e entidades relacionados no artigo 12
desta lei, serão realizados a partir da análise da capa
cidade de pagamento das prestações mensais para a
quitação do débito, obedecendo, ainda, aos seguintes
requisitos mínimos:

I -o titular deve:
a) ser militar, ou pensionista deste, dos Estados,

do Distrito Federal ou dos Territórios;
b) ter conta de poupança em agência da Caixa

Econômica Federal há pelos menos 6 (seis) meses
com saldo médio correspondente a pelo menos 5%
(cinco por cento) do valor do financiamento pretendido;

c) ter sido incorporado há pelo menos 2 (dois)
anos na corporação em Que serve;

11- possuir renda mensal familiar bruta não su
perior a 8 (oito) salários mínimos;

111 - nenhum dos integrantes da renda mensal
familiar bruta pode:

a) ser proprietário, promitente comprador ou be
neficiário de financiamento de imóvel residencial no
mesmo município, em município adjacente ou na
mesma região metropolitana em que se localiza o
imóvel objeto do financiamento;

b) possuir restrições cadastrais no Serviço de
Proteção ao Crédito - SPC ou figurar como emitente
de cheques sem fundos na Centralizadora de Servi
ços dos Bancos S.A. - SERASA;

c) ter rescindido contrato de financiamento ante
rior por motivo de inadimplênciaou descumprimento
de cláusulas contratuais.

Art. 18. Ficam incluídas nas consignações facul
tativas em folha de pagamento dos policiais-militares
e bombeiros-militares alcançados por esta lei descon
to de parcelas mensais, que não ultrapassem 30%
(trinta por cento) da renda mensal familiar bruta, para
fins de formação de poupança vinculada ao Fundo
para aquisição de casa própria.

Art. 19. A quitação da dívida do financiamento
das famílias beneficiárias obedecerá ao disposto a
seguir:

I - amortização sob garantia dos Governos dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios através
da consignação. em folha de pagamento das presta
çõesdo titular beneficiado, em favor do Fundo no prazo
entre 12 (doze) e 240 (duzentos e quarenta) meses;

11 - o valor de cada parcela mensal não poderá
ser inferior a meio saláriomínimonem superior a 30%
(trinta por cento) da renda mensal familiar bruta;

111- na ocorrência dealgum evento que acarrete
a exclusão da folha.de pagamento, será facultado ao
Fundo, após análise circunstanciada, exigir a liquida
ção antecipada da dívida, a apresentação de garantia
para lastrear a manutenção do financiamento ou, en
tão, manter as condições originalmente previstas no
contrato, sendo que, nos dois ültimoscasos, o titular
continuará efetuando o pagamento de forma avulsa,
por intermédio de documento emitido pelo Fundo;

IV - em caso de atraso no pagamento das pres
tações por mais de 90 (noventa) dias consecutivos, o
imóvel será retomado imediatamente,· sem direito a
devolução dosvalores pagos;

V - em caso de falecimento ou de invalidez per
manente do. titular, o seguro instituído pelo Fundo qui
tará o pagarnehto do imóveljunto ao mesmo.

Art. 20. Somente ao Quitaro saldo devedor é que
o mutuário se torna proprietário do imóvel, não lhe
sendo permitida, durante o período de financiamento,
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e lTl nenhuma hipótese,avendado imó~elou qualque~
olltro tipo derepasse~· .;" •. ri . ...;;.

,...•.....,... § gÉpe~rrlitida at~oCa.do hyjóvel por outr?d~
l11aior.valorrllêdianteUm •.estudo.té~flico-financeiro
que leyeerncontaósa'dÔIde"ed.o~i'eova'or(jofm~vel
no seU~estãdo átual,r~slJltan~oemfórlTlulação"peló
Fundo~i de proposta ~ral~lo tinandáménto do imóvel
deh1ai&r vã'or: . .. •.. ... ... } .L .. . i"'> .'

; §2°':'~O il11ó~lel~ecebidoipo~it~odipelo FUndo' .
será incluído norol dos seus bens disponíveis para fu-

.' "",,<11"., . :""'1:."- ~ j~f, .:l' • ' -I, 'I - -. I

turas negoclaçoes. .. !.' ,
j ~~. 21 ..~.9sprojetos do Fund() criado;por, esta lei

sefã()1éxecúfaoos de forma conjunta,~contínua einte-
II '_ ',-: ' ' .', "'." , '.": , , . , _-', {'. _: 'Oj '" • ".', '1" ,_ ., :: : _' ,~c - "', \",' ''''. " ' , '.

gradai'pelos·órgãose,entldades.. da adl1linistraçãofe-
déral,'e~ta~ual,~istrital~ rnuryicipal, nas formas a se
re~ rJglJlaijl(~ntadas,né prazo de 901noventa) dias a
cont.Euidapub6eação desta lei, peros respettiyos' Pó-
deresEXecutiVo~. •.. .... .... ., ..' . .'.

:;.t~.!22., Ésta rei'ent~ae~ ~igo~~a data áe sua
publiCação. ,.

:_'~ " _:' , ,f

.Ju~tificaçãÓ

Nos dia de hoje, é patente a difihJldade com.que
se defrontam as classes de média'e de baixa rEmela
paraaquisição da caSa próprià. Destas, deve se'r,par
ticularizada acategoriadospoliciais~militarese bom'-··
beiros-militáres, espeCialmente os cabos e soldados,

~. ,.: _ ',o, " ! 'i,i)',' - : ~',"', ' , 'I

emque,pese as agruras álCançarerrltambél'l1 outr()S
militares estaduáisé,distritais hÍE~rarquiêamênte.su-
periores. . ...

~. . Não se pretendeaquidar tratamento dife~encia
do pelasirrlples atribUição de privilégios a umá cate
goria profiSsional, mastarllbéminão se pode olvidar
que esses horryens;tligados diretàmente à segurânça
pública da populáção brasileirs,expostos a riscos; os
mais vários, p~ecisalll" mais do que'quaisquer outros,
atépe}a"periculosidadedo seu dia-a-dia, de que aSc
ciedade,lhesretribuâ~ajusta medida, 'da~do segu
rança àqueles que .Ihes proPOreionamsegÓrança .ao
arrisearelTl suas. vidas,> das. mais variadas., fôrmas,
para preservara vidae o patrimônio'dós outr?s.,

HOITl~r1sdessel1listerp;ebisalTlestal'reveStidos
deiurna couraçapsicolÓgieaque lhes pel"lTlitateryf~en
tar, de fol111a serena,·tódasas adversidades pOssíveis
e imagináveis. I i

I~~. ,ü, ",i!' '.", :; _ ,í,_: I), -:.,' ;

. ,Como cobrar deles essa serenidade, afora a co-
". .',"" , ,," '. '. '. . ' ..•. '. w

ragelTl e'iá,abnegação que Ihes§ão exígidas;~se,ao
SaíreT.P!'l~~ocU'!lPryrne~tode suas miSsões, podem
estar C:ilarytedeul1ldia sem volta ao lar, por terem de
votadoasuasaútfe oua sua;vida em prol da sOcieda
de, deixando seus entes quérldos desassistidos?
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Não bastasse esse aspecto, é sabido queabai
xa renda de rryuitos policiais~militarese bombeiros-mi
litar~s .os .te.in .Ievad() a' bUsCa~:moradia.na periferia
da: cidades!irondefreqüentementegrassam altos fn-
dices de cririlinalidade. "

j:: '~~:-,;~'f>'~~', " .:. "::":'''c,,:-~',:r;->''/'>~,. ::.: \

ElTllugaresasslm,esseshome~sesuasfafTlílr-
as ficam'expoStos de todas as formas: seja porque se
,~ 1-,,',',: "Ir"" " ,-'.,. '. .,::':' '~", " "~o, J;! _ ;:' ,':. :. >,"h,,,; ,in! : i' .. ' _ " """ , '

tornampotenclals~e~~utas parélarreglrTlentação pelo
crirn~'ali instalado;:sejaporque p~ssarp á ser vistos

. pelosd~li~qüerltes:como iryimigosa serem néutrãliza
dos ou eliminados; seja porqúe termin~rrlObrig,ados a
se omitir diante dos crimes'oU' a ~sc:onder! sdaverda
deirá'id~lltidâ.dé,em frlinca'desmoralização à inStltui-

.... ,'" ': " -;,~,i'! _ ',_ ·'i· ,"'il:i,,'<~:' ,'I~i' '."<":""".<,:,',); ';-0 ,," '. ':':1"';';

çao ~.que per:terycerrye a SI mesrryos como cldadaos e
como policiais ebombeiros:milifares.'.""- ,"'",'.'" ~'Ir-" j:'~: _:': ..t'~',; 'V'.':::." "':<,"i,~

,', Portanto, entre asrnédldas,.que urgempa~a a
mélhori~:'dô· rrl0do.devida derios~ospoliciais 'e bom
bei~os1milita~eseStá~a retirada das'suasfarníliasdos
am6ieritésehrque slniêern acuadaspelos:'crimino-

c;, _ :, :':'-., _ •. , ,.W'P,).",:; • ',,, "': '. ".' Jm! ",'0 ,:,,~lt-!l" " :,'" "'"""":"" ',-;:- ;.' 'i ,i' ",'

sos. e no •. finanCiamento ,. de>casas.compatlyelsl'com
!r;"" ,[.',I~:- "'<1:-, ""!:~'," ':',.:> ',," ,,~'!,':I - ,', '. ':'i'.." ',,~ ,q

seu padrãoJaboral"e em locais apropriados.:;; ,',

. Sob essa6ti6á;:iprOp()Siç~oa~ui.ap}esentá:
da éUrTladasf8rl1las.:,'de' se, ~lcallçarerTlessasfi"
nalidadês,. ~a, rTledida:~./1lque: nã'o'só,'cri.acondi
çõesTais'f~võrávei.~'pára a aqUisiçãol,idacasa
pr6prià:;corn()'\arn~él1l.pOS~ibilitáa construção em
te~renàsindi~.idúais' .ê>U· eJT.lgràfldeslotes:' forrryan~
do.:côhju~toit1abit~cionai$,'tipo~;ilasmilitares,ralém.
de'of~~ecer,ai~d~,fi~anciame~~os···.pá~aaquisição)
~e!or"!1a; ~ecupe~liçãoou ~~pliaçãodeimó~~isre
sideHêiaisnovoso~üsado~'!e, ... atélTlesr:nO,;J>ara a
aquisição. de:;materiaLdeconstruçãô; possibilitan
dodi~~~sasrli'ànêi~asde se[~Bfi~efi6iail:sEll.íipúbli
co-alVo.i,. .

~Iém disk>; aitc:riação .. doFundo dé Financia
rrlent~ HabitaciOnal para. Policiais .e.Bombeiros-Milita
res:(~HBP~) delme~o~ p~~~~âêpci~.hierá~q'ÍJical~n
vergeeSforçose!dlstnbul~espol1sablhd~des pordlver
80S órgãos le entidades da Acfn1inistração Públicà ê
privada, dos mals~ariados nívéis~demodoque os
ôn~ssãorepartidos"ldêforrnâequilibrada, ao lado da
sihergiados eátorçô~detOâosessesórgãoeentida-
dês.'·'· .... , ,

São essas as.razÕesrrlais •rele~kntes,. dentre
outras que·poderia'1l:serdelil'leadas, que justificarry
a presente proposição, pára à qual esperamos con:
taroom'o apoio dosl"lob~e!sPl::lrlamêfltafesi:·~ão só
para o seu aperfeiçoàmento, co;in também para sua

,,1 ,',.;.. -, , ,

aprovaçao.
.iSala das Sessões, 4. .. de sêtembro 'de 2003.

Deputado Reinaldo Betão

I,,I
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PROJETO DE LEI N° 1.912, DE 2003
(Do Senado Federal)

Determina que as Assembléias Le
gislativas dos Estados, a Câmara Legis
lativa do Distrito Federal e as Câmaras
Municipais sejam obrigatoriamente notifi
cadas da liberação de recursos federais
para as respectivas unidades da Federa
ção e dá outras providências.

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração E Serviço Público, Finanças e Tri
butação e Constituição e Justiça e de Reda
ção (Art. 54 RICD) - Art. 24 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Os órgãos e entidades da administração
federal direta e as autarquias, fundações públicas,
empresas públicas e sociedades de economia mista
federais notificarão as Assembléias Legislativas dos
Estados, a Câmara Legislativa do Distrito Federal e
as Câmaras Municipais da liberação de recursos fi
nanceiros que tenham efetuado, a qualquer título, res
pectivamente, para os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado
da data da liberação.

Art. 2° Os Estados, o Distrito Federal e os Mu
nicípiosbeneficiarios da liberação de recursos de
que trata o art. 1° notificarão os partidos, os sindi.
catos de trabalhadores e as entidades empresaria
is' com sede em seus territórios, ou federações re
presentativas dos empregados e patronais cuja
base territorial englobe a unidade da Federação,
da respectiva liberação, no prazo de 2 (dois) dias
úteis, contado da data de recebimento dos recur
sos.

Parágrafo único. A divulgação de que trata este
artigo, nos Estados, no Distrito Federal e nos Municí
pios com mais de 50.000 (cinqüenta mil) habitantes,
poderá ser efetuada mediahte publicação em jornal
de grande circulação.

Art. 3° Os órgãos •legislativos representarão ao
Tribunal de Contas da União o descumprimento do
estabelecido no art. 1° desta Lei.

Art. 4° Estalei entraem vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 5° Revoga-se a Lei n° 9.452, de 20 de mar
ço de 1997.

Senado Federal, 8 de setembro de 2003. 
Senador José Sarney, Presidente do Senado Fe
deral

PROJETO DE LEI N° 1.913, DE 2003
(Do Sr. Marcus Vicente)

Revoga o § ao do art. 20 da Lei n°
8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dis
põe sobre a Lei Orgânica da Assistência
Social.

(Apense-se Este ao PL n° 3.967/1997)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12° Fica revogado o § 3° do art. 20 da Lei n°

8.742, de 7 de dezembro de 1993.
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua pu

blicação.

Justificação
Propõe-se a extinção do empecilho constante

da Lei Orgânica da Assistência Social, no que tange à
definição do direito ao Benefício de Prestação Conti
nuada aos portadores de deficiência e aos idosos.

No art. 20, § 3°, a LOAS considera família caren
te, para os fins da concessão do benefício. aquela cu
jos rendimentos mensais estejam aquém de 1/4 do
salário mínimo por pessoa.

Esse critério nos parece extremamente rigoro
so,porque só atinge famílias com cinco ou mais mem
bros e somente um salário mínimo de rendimento to
tal familiar .

Outro agravante é que a avaliação da carência
familiar é feita hos Postos do INSS, que lança mão de
Orientações Normativas para instruir seus servidores
sobre a concessão, daí decorrendo interpretações
equivocadas que dificultam enormemente a obtenção
do benefício.

Em vista desses obstáculos, entendemos que
vem sendo desvirtuado o mandamento constitucional
de proteção da Assistência·Socialaos portadores de
deficiência e aos idosos carentes.

É inegável que osportadores de deficiência e os
idosos das populações de baixa renda têm necessi
dade do auxílio assistencial. Os portadores de defi
ciência, porque à pobreza se somam toda a sorte de
dificuldades decorrentes da deficiência; os idosos,
porque chegaram à velhice sem direito à obtenção da
aposentadoria da Previdência Social, vítimas que são
do mercado informal de trabalho neste País.

Necessário, assim, eliminar da Lei a exigência
que redunda em injustificável entrave burocrático para a
concessão do benefício assistencial aos portadores de
deficiência e a.os idosos. Para tanto, contamos com o
apoio dos ilustres Pares a este Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 9 de setembro de 2003. 
Marcus Vicente, Deputado Federal, .PTB/ES .
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PROJETO DE LEI N°1.9~4, DE 2003
(Do Sr. Marcus'licelte)

Altera a ~~açãgdÔ·,.art.953 da Lei
n;10.406;.de.10 de janeiro de 2002, que
il)stituioCódigo Civi.l. ••...•. •

(~pense-se Este~oPLn~ 7.124!2002)
:>,,:~" ":,< ':,", ',,-), ::'.: ",'

O CbngrêsS?Nacio~al decreta:
~rt. J3°'Esta)ei fi~a'[parârTletrospal'aa fixação

da indenização po~da~os'To~is; pre~ista noart.• 953
da Lei nf 10.406. de, to de<jaf,leirode2002 - Código

Civil. ..••.~ '. ...•. ..J.' .....1, .
~rt.14°°art. 953 daLeln?,10.406. de 10 de ja-

neiro de 2002, passa avigor8~'c0rTla seguinte reda-
ção: H

~; ."':, ". i:~

"Art. 953 : .

'. .. .§;,1°êe. oJof~~dido ~ã? ~uder pr?~~r
preJulzo~enal:caberá ao JUIZ fIxar. equitatl-
val11e~te.bvalo~, da indenização•.na confolTl1i
dade das circunStânCias do caso é de acofefo
corTl odispô~o~o parágrafo segui~te.

:;: § gO.Na fixaçãoda'inde~ização por'cla
nos (porais.o jui~.afk~dee",itaro enrique
cim'entoiindevido do dEnnandânte. levará ern
corsideraçãôi)a .,situaçi\O'econôTicà •do
ofehso~.1!a..int~nsid~dedo âFlirno CJeofender.
ag~",iªadei e repefCussão da 'ofensa. a po
siçã()ilsocial ou política do ofe~dido, bem
corno ,i'; o sofrimento porr ele experimentado
(NR):~"> .' . j'" I' ... ,.'

~rt. 3°E~ta léf'entrael11vigo~ na data;de sua
publicação. " "'i""

"".--" ,:-,,," ,

JuStificação

,Numfpaís dedirTlensões co~iirie~tais cOrno o
nosso. limita~-se a lei ciyil a referir\queojuiz de",erá
agir "eqü~ati"amente,nâcont?rrnidadedas circuns

·tâFlcias dO casoi. cOrnoparâmet~os pa~aa fixação. da
inde~izaçãopOi'" danos'rJlOrais, éitemerário.

.0j~l~adode~ete~'umbalizaTe~to:(falei,airyda
que. rnJnI.rnO'I!poIS,. c0rJlOassevera Humbe~o
TheodOro Jú~io~, em .sua bbra Dano~MoÍ'al (Ed. Jua
rez de. Oliveira,3f êêl.• 2000,p.36):' .

"Impõe-se ·a. rigorosa Observância dos
pádrõesadotados ipela doutrina e jurispru
dência, iiryclusÍ\~e de~t~ da experiência re
gistrada nodir~h.o c0rTlparado, para e~itar-se
que as iações! de ~ep8raÇão de. dano! lTloral
se transformem em expedientes de extorsão

ou.de··espertezas l'I)aliciosas e',i~justificá~e-

is:' .,.r .i{i. '. . ." ./.':\
Cre~osqu~o noyo paf~grafo qu~ p~~tendemos

~eri~se~,idoaoart .. 953. do Código' Ci~,il~uxilia~~~os
magistrados b~a~i1ei~()s a alcarçarelll um arbitramen
tojustO'e eqüâhirne na fixaçã():'do ija~()~()ral •.eT'be
nefício'de toda;aColeti~idade·"i~.i';1 •••. .;11, ",

Estamo~ce~os, .assilll.decoma~'corn oapoiodos
IlOl:>resPares'~râ ~apr()vação'deSte~r.Oj~tode lei.
; .. /Sala~das Séssões.i[9de.set~~b~0 de 2003. 
Marcus Vicente, Deputaé.fo Federal.IPJB/ES.

!i:,' , < . "~:<"".". "':")f·~"'~,i '::!:
PROJETO DE LEI N° 1.917,:DE2003

(Do Sr. Carlos Nader)·'
':, .':,' .::~i-.:!- ,:::. "::~" ':" ,:i/<:'" .:';', ,,: '";~.,,. "

Dispõe.:so~re,8 !i~ençãodolmposto

sobre, .•.. Produt()s·lndustrializados· •.' para
produto~alimE!ntare~,,~enlc()mo,para
maqui~aria,adq~iridos.para ~oação8 en
tidadessem.' fins lucrativos, nas .condi
çõesque estabelec~.

(AsComissõesge'Fid~pçaseTnbUta
çãoe CoFlstit'úiçãoeJustiça 'a de Redação
(Art. 54RICD)-~rt:24 li)' i I

;',."1

°COrg~ess?Nacio~~ldecrreta:j
~r1.15° Ficam ise~tos dolr;nposto sobre Produ

tos Indust~alizado~os.p~odutosaU~e~ta~~s. quardo
adquiridos e doadospa.faenUdades selll..fi l1s lucrati
vos. assim registradasern órgão federal;'que os desti-

.. ", .,'4".':'. ,',,' '.,.• ':';""'" ": ""·'·!IW".' ,/i'! ,.:,:1:,.'. ':jl;',: ': " ' .. '.

ne":,' a 'dISt~lbulç~() g~éltoita'i::a •pessoas reconheclda-
mente carentes. •.•., .Ci .••.... .' I

, ...•. ~rt.16~ Fi~al1lise~tosdolmposto sobre Produ
tos;;ltidústrialiZado~a~iifl1áquinãs,equipamentose
utensmospróprios para'opreparo. acondiciónamento
e di~tribuiçãode alirJ1~pids/qua6do~~uirid6se doa
dos para. erltid~des}~en, ,!ins lUCrativos. assilTl ,regis
tradas erQ órgão feet~r;al:~q~e()s ~tili~~mparadistribu
ição gratuita'apessoa~'reconhecidam'e~te[carentes.

Parágrafo.úni?~:o's. produtos ai 'que se"refere o
caput d6stelia~igo.tor~arn-sêi~~Iie~á"eise insuscetí
veis de. se~errld~dos'~rt1 ga~rltia,l~endo.' .exclusi
",ament~ no 'êa.so.d~:êktinção daerltidade, serem
transferidos:para out~a. deTes~afinalidade.

. Art. 1r Estalei'entra'lr'~m~igor!nadatade sua
publicação. I':!'"

Justificação. >

Este éo Paísdodespe~dício;muitoemboracon
vivamos coma pob~eza. a misériaeafome.

iA reapresentação desteprojeto de lei, de auto
ria'doDeputad0feuRosa. ~1ll1997"r11algradoos es
forços governam~ntais; permanece oportuna.

,I, 11 dMidi li II I'
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Problemas de tal envergadura, no entanto, não
podem estar adstritos a medidas oficiais, em países
em desenvolvimento, cujos recursos são eternamen
te escassos. Assim, a sociedade organizada há muito
aprendeu a. contribuir solidariamente com o mal da
fome. Inúmeras entidades, que em geral atuam sem
holofotes, prestam serviços de grande alcance huma
nitário.

Neste sentido, o Estado, ao abrir mão de parce
la de suas receitas, contribui para0 exercício de sua
função precípua de estabelecer condições mínimas
de cidadania a seus cidadãos.

Por todas as razões que envolvem a problemáti
ca da falta de alimentos e seu reflexo no desenvolvi
mento dos indivíduos, contamos com o apoio dos no
bres.Parlamentares para sua aprovação.

Sala. das Sessões, 9 de setembro de 2003. 
Deputado Carlos Nader.

PROJETO DE LEI N° 1.918, DE 2003
(Do Sr. Carlos Abicalil)

Modifica o Art. 62 da Lei n.o 9394, de
20 de dezembro de 1.996 e dá outras pro
vidências.

(Às Comissões de Educação e Cultura
e Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54 Ricd) - Art. 24 11)

O.Congresso Nacional decreta:
Art. 1° - Dê-se, ao Art. 62 da Lei n.o 9394, de 24

de dezembro de 1996 a seguinte redação:

"Art. 62-A formação de docentes para
atuar na educação básica far-se-á em nível
superior, em curso de licenciatura de gradu
ação plena.

Parágrafo único - Para o exercício do
magistério na educação infantil, exigir-se-á,
como formação mínima, aquela ·oferecida
em nível médio, na modalidade Normal:'

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

A redação atual do Art. 62 da LDB prevê que: "a
formação de docentes para atuar na educação básica
far-se-á em nível superior, em cursos de licenciatura,
de graduaçãoplena, em universidades e institutos su
periores de educação, admitida, como formaçãomíni
ma para o exercício do Magistério na Educação Infan
til e nas quatro primeiras séries do Ensino Fundamen-

tal, a oferecida em nível médio, na modalidade Nor.
maL"

Oar1. 87 da LDB, por sua vez, embora seja parte
das disposições transitórias, deixa clara a intenção do
legislador no sentido de apontar para a universaliza
çãoda formação, em nível superior, dos professores
da educação básica.

Assim, o § 4° doart. 87 reza:"Até o fim da Déca
da da Educação somente serão admitidos professo
res habilitados em nível superior ou formados por trei
namento em serviço."

A Lei 10.172/01 ,que introduziu o Plano Nacio
nal de Educação, estabelece, entre suas metas, no
item 10.3:

"15 - incentivar as universidades e de
mais instituições formadoras a oferecer no
interior dos Estados, cursos de formação de
professores, nos mesmos padrões dos cur
sos oferecidos na sede, de modo a atender
à demanda local e regional por profissionais
do Magistério graduados em nível superior

"16 - Promover, nas instituições públi
cas de nível superior, a oferta, na sede ou
fora dela, de cursos de especialização volta
dos para a formação de pessoal para as di
ferentes áreas de ensino e, em particular,
para a educação especial, a gestão escolar,
a formação de jovens e adultos e a Educa
ção Infantil:'

"17 ...;,. Garantir que, no prazo de cinco
anos, todos os professores em exercício na
educação infantil.~ nas quatro primeiras Séri
es do ensino fundamental, inclusive nas mo
dalidades de educação especial e de jovens
e adultos, possuam, no mínimo, habilitação
de nível médio (mOdalidade Normal) específi
ca e adequada. às características e necessi
dades de aprendizagem dos alunos:'

"18 - Garantir, por mei() de um progra
maconjunto da União, dos Estados e muni
cípios, que, no prazo de dez anos, setenta
por cento dosprqtessores de educação. in
fantil ede ensino fundamental (em todas as
modalidades) pO$suamformação específica
de nível superior, de Iicenci;;ltura plena em
instituições qualificadas:'

"19 - Garantir que, no prazo de dez
anos, tOdos os; professores de ensino médio
possuam formação específica de nível su
perior, obtida emcurso de licenciatura plena
nas áreas de conhecimento em que atuam:'



",. l.'!'.', ','o :i>':, , '~

Justificação

Na redação atual da 80flsolidaçãodas Leis do
Trabalho - CLT, faculta-se~s~bstituição do emprega
dor,pelo gerente ou po~,qualquer outro prepo~to que
tenha conhecimento dó fato.'" .'

'~-,:: ',' " ';._,," "'!" l, ,:.

Diante das inúmeras demandas apresentadas
perante a Justiça do Trabalho,etendoefl,1 vista'oteor
das decisões profe~idaspor essajustiça\especia'iza~
da, o Tribunéil SiJperiordo T~balhoadotàuaOrienta
ção Júrisprudenciai': nf 99 ','com' o 'seguinte entendi-
mento sobre a matéri~:' !"

. ~Prep~to. $<igência' da condição"'de
empregado: Exceto quantôà reclamação de
empregado d0rTléstico,o preposto de,,:e .ser
nebéssariarTlente "empregado .do reclamado.
InteligênCiaiCto.art. 843; §1°, da CLT:'

, ,',. rJ " ,~

'A justificação Para. eSsaOrientélção fOi a"ooícoibir
aforrnação da"indústriade prePostoS", que seriam re.;.
presé~tantesproceSst1ais profiSsi<>nais, cuja únicaatri
büição séria a de representarioel1lpregador em juízo;
. .0 profesSo~Wa~~e~D~·!3iglio,.~rn suaobra Dir~i
to.Processual doTrabalho,reco~hece que a CLT nao
exigeexpressalTl~6te a qualidade de empregado para
desempenhar él !atribuiçãodeprepo~o,mas conside
ra just~iCávelajuri~prudênciadO'mi~ante'que irTl'põe a
condição de erTlpregado,ipois,seguhdo ele,;:"nada
obstante, a faculdáde l:ltribufda às partes, no proces
so trabalhista, de cornpa~eqe'~:err:'juízo, ~eque~er:e se
guir,o processo, serri'B.dvogado,irTlpede,iem princípio,
aadrnissão,de, qualque~i pessoa:ooit)o·prePoSto,.vez'
que essa prática daria lugar, à "indÓStria de, prepós-

," '.' ..... ,," "'! """ '" '.',"
tos",isto é,à proliferação de elemefltosque, não sen-
do advogados;! se especiâlizariam'6m exercer a fun-

Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 49855

ASsi~; percebe-seque a preôcupaçãodo legis- •. (Às C0r11issões de Trabalho, de Admi-
lador,bmi~hàrio sentido de con~iderarquea forma- nistraçãoeSe~içoPúblicO eConstituição'ce

. ;",~ .' '.1 .' .. , '.' ~ . 'li.>, . Justiça ede Rédação(Art. 54 RICD) - ~'rt.
çãoe~~.í~e'~'édio,dia~te das exigê~cla~dopr()ces~ 2411)' '. 1);1::
soeducaclonàl brasileiro, deve ser superada para dar . i

... "."""", ,::_,.""~!~,, ",':.~'" ,:1 ":::.. ' ''',';~i _ ,,"':i[.. _.,_., ,"" 0'-;-' ,,::,;;.:,".:": ,i ":1

resposta aos grandes. desafios que estão colocados o. Co~g~eSso Nacional dec~E!ta:
para al'llelhoriad~qualidade d~ educação. ~rt. 1° O § 1°do art:S43daConsolidaçãodas

/': .. ê:ábe lémbrar,tárllbér11,queosdados do estu- . Leis doff"rabàlho - éLTpsSsa a vigora~lcom a seguin-
do "QualidadedaEducâção:uma Nova Leitura doDe- te redação: "f

sempenho dos Estudantes da4~sériê do EnsinoFun-UArt. 843 '.~.L ~ .
dafuental't. realizado pelo Instituto nacional de estu- ~i10E facu~ado'aoeh,pregador 1a-
do~"'ePe~~isas Educacionâis~ .. lnep,apkrtirda pes- zer-se'1 substituir POr qualquer empregado
quiSa.efetuàdapeloSisterTla Naeio~~d deii!f.:.v.'aliação " . 11 '.' ..... ',,' ". '" I, '. 1 . '"<' '.' . .
da Educâção Bãsica-SaelJ!rem 2.001;,,;,'jrii que tenha COnhecin1ento do fato e CUjas de-

, .., .. ,' '''''''. . " .." claraçÕes obrigarão':oproponente."(NR)
, . E~eestudo revela"C1araf11ente, urTlai8ssocia-' . '~'.', ". ..,.' '...•.·'1' ".,." .'.• ,::
ção ,ent~eodeserTlpen'tto dos álunos ea ~scolluidade Art. 2° Esta lei entr~ Jmvig6r;.l'na'data de sua
do professor. ,i,., .,'.'I, publicação. r:'

i'i,' ",',.' ,.' .' 'f :::~ I:~_r ."": ':. OI!: ":',':;,, , .:,,1, ,'I

" .jiOsPIofesso~es,,'dos alunos cor11. deserJ1pe~ho
"muit() c~tiCo~.e~ suá rTlaioria(58cyo) têf1'l,nomáximo,
oitoa~os'de escola~,id%de. E,:,t~~'os'p~ofêSsO~es'dOs
alunos c0rTldeselllpe~hoadequado, a escolaridade
médiaé,maisaltaHO estudo mostra,que 65% Possu-
e'mf0n'flâçãosuperio~.. ':" ,!"

''i, ..'.,~~i~;co~sideramos dé.funeti:unental·impor1ân
cia qt1e;ria Lei 9424/96, ,fique claramente definida'a
exigência de·,fo!"f!laçãosupefiol"l pa~ios profes'sores
da:edu~çãobâ~ica,'~essa~fidaa~P<>ssibilidade'ije
formação em nível médio, apenas, para os professo-

li"q·· ,o,',', '.- '-"'i': ,',I· ,,:.:~,-, "!.,< ,'" .'" ::" '

resida edu~Ção:inf~ntil. .~' ...,i, ..i:
:.,i: Fundame~tailetnbra~ q'ue.hoj~"o .atendimento

àeducaçãoin!antilé.feito pb~ 'atendentes',i 'auxiliares'
eoutrasdesi~j'nàçõ~s'queencobrel1l afalta de forma
çã()ade9uada'lpara .oexereício ide'Sse atendirnênto.
Assilll,reaf,irma-se a necesSidade de o, educadorque
trabâlhacõ~~ieducação @afltil.·ter, colTlO fo~mação
rnínifl'la;o cdrso (\JorrTlal, sendo desejá",el, paráb Pr;o
féssor,do .•.e~~ino'funêfarne~tal, a.formâção em nível
supenO~.I'I' . "'i .. ';) .. . '.1' ,; , <" .

'·"Essa nova f0n1lulaçãodo~rt62écompatrV'el
cornasl1le~as:~oPlànoNacionaíCle IEducação"e; Efm
médio, Pf~zo,. implicará r11elhoriâdaquálidade dà edu
cação que tOeJôs álm'ejâl;r10s ê de o, País~ecessita~.

.....·•• ·Sáládas SessÕes;~J9.• de sétembroide 2003.:'--
De'pütadc> Carlos Abicalil' PT/MlT .

li II
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ção de representantes de empregadores, na Justiça
do Trabalho. E o exercício da atividade privativa de ad
vogados, sem habilitação legal, constitui contraven
ção penal (Lei das Contravenções, art. 47). Essa é a
razão fundamental, no nosso entender, de se exigir,
como regra, que o preposto seja empregado de quem
o nomeou:'.

A exigência de que o preposto do empregador
seja, obrigatoriamente, seu empregado parece-nos a
medida mais lógica. No entanto, ainda existem opi
niões divergentes, tanto na doutrina quanto na juris
prudência, no sentido de que qualquer pessoa possa
representar o empregador perante o juízo trabalhista.

Visando uniformizar esse entendimento, não
dando margem a interpretações conflitantes, esta
mos apresentando o presente projeto, determinando
que a substituição processual do empregador
dar-se~á unicamente por um respectivo empregado.

Somos de opinião que á proposição em análise
representará um avanço na solução das lides traba
lhistas, coadunando-se com as decisões majoritárias
da Justiça do Trabalho, razão pela qual esperamos
contar com o imprescindível apoio de nossos ilustres
Pares para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 9.· de setembro de 2003. -'
Deputado Wilson Santos.

PROJETO DE LEI N° 1.923, DE 2003
(Do Sr. Beto Albuquerque)

Confere ao município de Passo Fun
do o título de "Capital Nacional da litera
tura".

(Às Comissões de Educação e Cultura
e Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54 RICO) - Art. 24 11)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 10 O município de Passo Fundo, no Rio

Grande do Sul, sede da Jornada Nacional de Literatu
ra, fica declarado "Capital Nacional da Literatura".

Art. 20Esta Lei entra em vigor na data de sua pu~

blicação.

Justificação

Ao longo de duas.décadas, algumas lideranças
obstinadas da comunidade de Passo.Fundo, no interior
do Rio Grande do Sul, dedicaram-se à promoção da
Jornada Nacional de Literatura. O empenho e a perser
verança dessas pessoas, pouco a pouco, garantiram ao
evento relevância nacional e internacional.

A 10a Jornada Nacional de Literatura e a 2a Jor
nadinha de Passo Fundo, realizadas em agosto deste

ano, confirmaram o êxito dos organizadores. Os dois
eventos atraíram cerca de 16 mil leitores que, durante
cinco dias, tiveram a oportunidade de conversar com
escritores, poetas e críticos, sob a lona do Circo da
Cultura, montado no campus da Universidade de
Passo Fundo (UPF).

A Universidade de Passo Fundo, situada aonor
te do Rio Grande do Sul, a 300 km de Porto Alegre,
juntamente com a Prefeitura Municipal, promove des
de 1981 uma movimentação culturalem prol da forma
ção de leitores. Começaram como Jornada
Sul-Rio-Grandense, que contou com a presença de
750 pessoas. A segunda edição já nasceu maior e
com caráter nacional. Hoje, são22 anos de trabalho
ininterrupto na formação de leitores de múltíplas lin
guagens.

As Jornadas Literárias levaram a Passo Fundo
alguns dos maiores nomes da literatura brasileira,
bem como escritores de Portugal, daÁfrica Portugue
sa, Espanha, Alemanha, do Canadá e de diferentes
países da América Latina. Em 2001, por exemplo, a
jornada foi prestigiada pelo escritor chileno António
Skármeta e o escritor argentino, hoje cidadão parisi
ense,. Alberto Manguei, além de Ana Paula Tavares
de Angola e escritores brasileiros como Frei Betto,
Emir Sader, Maria Adelaide Amaral, Afonso Romano
de Sant'Anna, Marina Colasanti, Ziraldo, Ruth Rocha,
totalizando entre autores e artistas 119 pessoas. Em
2003 estiveram em Passo Fundo Frei Betto, Edgar
Morin, Drauzio Varella e Mauricio de Sousa, totalizan
do 229 convidados, entre autores, críticos, intelectua
is e artistas presentes.

Mas há aqueles escritores que atuam como em
baixadores da Jornada.. Entre eles, estão Ignácio de
Loyola Brandão, Luiz Fernando Verissimo, Zuenir
Ventura, Deonísioda Silva, Alcione Araújo e Frei Bet
to. É preciso dizer que o movimento não se resume
apenas a um evento a cada dois anos, mas se multi
plica em variadas aÇões em escolas de diferentes sis
temas e cursos universitários. A mobilização começa
sempre antes do evento, com as pré-jornadas realiza
das em cidades-pólo da Região Sul, com a formação
de grupos de estudo do obra$literárias. Em toPas as
atividades, a preocupação de formar leitores em dife
rentes linguagens, apresentadas em diferentes su
portes, com prioridade para Q textd literário.

Portanto, em virtude deSse trabalho que dá fru
tos já por duas décadas, é que proponho declarar o
Município de Passo Fundo a "Capital Nacional da li
teratura".

Sala das Sessões, 9 de setembro de 2003. 
Deputado Beto Albuquerque, PSB/RS.



Brasília, 10 de outubro de 2002

Excelent.íss.i.mo Senhor Presidente da Repúbli.ca.·•
, " ""'; I'i.'; " ',:H " "'i, ,,~ ,', 'i. ' -, ',il ' ,.', ':':, • "

Tenho a honra de encaminhar á alta considera-
ção de '{bssa .Exê~lê~cia aanexa "Emenda ao 'Proto
colo deiCOOpel'élçãoe (\ssistênciaJurisdicional em
Maté~ia~i~i1. COrnercial~Trabalhista e~dministrat~a
entr.e ios Estado~!~Pa~esClo fv1ercosul~~~ fir;rnada em
BUenostires,ell) 'Sd.e julho de)2002; pelosGo~e~nos
da Republica::·~êde~~ti,!adol'Brasil, •.• da ...Repúbtica
Argentina, da.R~pública~do Paraguaieda República
Orientai do U~ugYéli.1 "...•..•.••.. " , • .•.: .••

12.EfTl cons()nânciacofTl a.estratégia de aprofur
dara cooperaÇã?i'ju~sdicionalentr~osEstados Par
tes'do ~ercosul, ~~~()e~ ~pígraférnodifica o Proto
colo de]Las Le~as ,~breCoope~~ção ef-ssistência
Jurisdicibnal em Matéria Civil,Cômercial,.;rrabalhista

• .,: _ ~ . ".·,'I~' .'111:' "":r, :, ' 'f' ,: :' L;. ::" ' 'i,o' '. :!;

e P,.dfTll~lstratl~a ~~tr,e,os.EstadosrPa~esi do Merco-
sul..•. promulgado'l1o'Srasil, pelo" Decreto:Federal n?

, ,tC ,<',:d" ;~-}" ': ',' '" '.'! "Ij,,': '''', ,.,;; : ':,

2067, de" 12-11-9~.arripliando. as I~ias de'cofTlunica-
ção. das cartas rogatÓrias .·prevista~ .• ~o mencionado
Protocolo. Obse%q~e.a refe~ítlaampliação.que fa
c.ulta a transll)is~~d~cartas rogatórias pelasprópri-.
a.s pan... e.s.. ". interessadas,.consagra sistemática já:ado.- .

.. .' .~,·'''''~'':.'·,':;:.. i: .. :,.:::,; 0_' :..• :., .....• ·'~,II,. -,.,-_; -::!':!1, :;;;.";·:li:;'···i·>-'~: :_~.I. \."'\' ,,_ ....

tada, ~apratlca'.~~rTlUito~casos;~speclalmer'lt~ na
re9iãO,dafropt~i~:icX>mo.!~tuit()<!~~'aSSegu:ra~~aior
rapidez e'eficácia à c()Opel'8çã() juri~dicio~al e.l1tre os
quatro.Estadose8rtes, cOn~içã~Jessencial para a
consecuçãod?liobjeti,,()sdo.Iratéldo de~ssunção.

3. POli l1'lei() Ctél Errienda.os~ignatá~ios modific.a
ram. ainda, oArtig03SdoPrótocolo,:de 'Las Lerias,

':, ,.... :: ,"!' .I"': .: ... :..,: .... " ,,' r, :-i

MENSA~EfAt-J° 9?5," DE 2002
, (Do Poder, Executivo)

,":::,.':,,:,'!";;:':"':, ":':i, :1

Submete á ,consid~ração do Con
gressoNaci()nalotexto .da Emenda .ao
Prot«:)c()lod:.Cooperaçãoe Assistência
iurisdicional.,em Matéria '. Civil. Comercial,
TrabalhistaIe~drninistrativa .entre .'. os
Estad()!l' ~l.lrtes'do<!Mercosul, .assinada
em BUEmos<!A.ir:s,:.em5.de julho de 2002,
que'l11()clifi~a(),P~()to~olo de Las Lenãs.
promlJlgad()noBr~~npelo Decreto Fede
raln~2067,de:12denovembro de 1996.
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PROJETO DE DECRETO'LEGISLATIVO (~s C0rllissões. Patiarnentar,Co~jurlta
N° 682, DE,2003 do~ercosul;êJeRelações ~Exterioresiiede

(Da COmissão de Relações Exteriores . Defesa:, Nad0r'lal;e de Constituição EUusti-
./e deDefesa Nacional) . ça ede, Redação.) . i

MENSAGEM N° 975~2002 SenhoresMemb~~'do .Congr~sso: Nacional•
.Apl"()~aotexto da.~menda{ao Proto- Nosteri"ds~dô'dispostonoart'.49,inciso .1, co~-

~~~~:I.;:~o~~t~~~ao ~~j~~:~~~a~~::: ~~r~l,°s~~;~t~;.~·.8e1~~~~=oJ~~i::r~;b~~~i~:2~
. baihista' e '. Administrativa entre os Esta- Excelência~. acorppanhado de Exposição de ~'otht.os
•dos Partesdo~ercosul,assiriada.em Bu- do.Ser'lhor,~inist~o~~iEstado,dasRelações ~xte~o-
enos,Aires; em.:.. 5:·de .• julho··de·2002, .Ciue res. otextodaEmendaaO.flrotocol.ode Cooperaçãb:e
m()difica.()Protocol() de [as Leflas, pro- Assistência JuriSdicional erri;Matéria Civil; Comercial,
mulgadon,o. Bras.i! pelo Decreto Federal trabalhistae.~dr-n,irlisil'él~i.~a:,~~~e~os EStad?sl,Pa~es
n~. 2.06!, eT12 de no~embrode1996. do~~r,cosul,f1ssi~a~~~mBu~~s~i~~s.e~Sd~:[lu~

De~pt:lcho:. ÀCo~i~ode Constituição lho de2002.q~e~od~lcao: Protocolo de.Lás: Lenas.
erJustiÇt:le de Reclaçãô(' . pr0l1'lulgado.rl0B~~i1. ~eloDeê~to. Fede~flID~,2.ri67,

'Ap'reciação: P&Pbsição Sujeita à em12d~n()~e~b~iode19.96.:..'. " .
ApreCiaçãodoPlerl~~io' Brasílial.l8::~erl()~ernb,"?de 2002..';';' Fernando

.::; .' .•..... '. '.1." H~nriqueCah:f6so~ii IX/' !,L i
O eo~gresso('.Jad°rlatciecreta: EM N~ 334/MRE:
~rt. 1oj'Rtaap~"adoh te){1oda Emenda ao Proto- I i

colo de CoJpe~çãóé:~ssist~~cia Ju~scIicio~al e~ ~a
téria Civil, Comercial;Trabalhista, e Administrativa entre.,. ........ .•.. ...... • .... ' . 'M'" .,.. ... ,
os Estacos. pa~esdoM.ercos~I,assinada em BuellOs
"ires, em5de julhode 2002; que,~ifica oProtoooló
ae~Las.[enas. profTlulgadopo Brasil pelo Decreto Fede
raln~ 2'067,errJ;i12deJ1()v~~~rO de 1996.

..... '. Pa~g~fo:~~i~.Fi~ro, sujeitos à consideração
do. eongr,e~o ('.JaclonaIClualsquer,atos que possam
resultare,!,re,Visãodare!eridaErn~nda.·· berl1'co~o
quaisque~ajUste~cornPlem~rta~~sque.~ostermos
do incisolldo'artigo 49 ~élÇ~nstiiuição Federal, acar
retem encargos ou c~~p~omlssos gravosos ao patri-
mônio nacio~al.. ..j::,. :,:.. . ..'
:: •. ,.. Art. 20 E~te decreto legislativo entra em vigor na
data de,suapublicação. ." ..•:.• ' •• '

Sala da Comissão, ,10 de sMenlbro de 2003.-
Depurada i~laiê'!ê6b~k, Preside~tâ'i .

·JI IH, 1#111:11 li i I li



"Artigo 1 - Os Estados Partes compro
metem-se a prestar assistência·mútua e am
pla cooperação jurisdicional em matéria ci-

EMENDA ~O PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO
E ASSISTENCIA JURISDICIONAL EM MATÉRiA

CIVIL, COMERCIAL, TRABALHISTA
E ADMINISTRATIVA ENTRE OS ESTADOS

PARTES DO MERCOSUL

ARTIGO I

Modificar os artigos 1, 3, 4, 5, 10, 14, 19 e 35 do
Protocolo de Cooperação e Assistência Jurisdicional
em MatériaCivil, Comercial, Trabalhista e Administra
tiva entre os Estados Partes do Mercosul, que pas
sam a tera seguinte redação:

Os Governos da República Argentina da Repú
blica Federativa doBrasil, daHepúblicado Paraguai e
da República Oriental. do Uruguai, doravante "Esta
dos Partes;

Tendo em conta o Protocolo de Cooperação e
Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial,
Trabalhista e Administrativa firmado entre os Estados
Partes doMercosul no Valle de Las Leftas, República
Argentina, em 27 de Junho de 1992;

Considerando· o "Acordo de Cooperação e
Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial,
Trabalhista e Administrativa entre os Estados Partes
do Mercosul e a República da Bolívia e a República
do Chile" firmado na XVII Reunião de Ministros de
Justiça dos Estados Partes do Mercosul;

Conscientes da necessidade de harmonizar
ambos oS textos,

Acordam:
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com vistas a garantir que a cooperação estabelecida vil, comercial, trabalhista e administrativa. A
no Acordo não inviabilize a aplicação de compromis- assistência jurisdicional em matéria admi-
sosmais amplos sobre a matéria entre as Partes. Adi-. nistrativa compreenderá, em conformidade
clonalmente, foram feitos ajustes formais de redação
em alguns dispositivos do Protocolo original afim de com o direito interno de cada Estado, os
facilitar a aplicação do instrumento, que se tem prova- procedimentos contenciosos administrativos
do de particular relevância e eficáciana aplicação ex- em que se admitam recursos perante os tri-

t t 't . I d d'd bunal·s."ra em ona e me I as processuais, com impacto
positivo sobre a segurança jurídica na região. "Artigo 3 - Os nacionais, os cidadãos

4. Nesse contexto, permito-me submeter a Vos- e os residentes permanentes ou habituais
sa Excelência, juntamente com cópias autenticadas de um dos Estados. Partes gozarão, nas
da Emenda, o anexo projeto de Mensagem ao Con- mesmas condições dos nacionais, cidadãos
gresso Nacional com vistas ao encaminhamento do e residentes permanentes ou habituais de
referido instrumento à apreciação do Poder Legislati- outro Estado Parte, do livre acesso à jurisdi-
vo, à luz do disposto no inciso I, artigo 49 da Constitui- ção desse Estado para a·defesa de seus di-
ção Federal. reitos e interesses:'

Respeitosamente; Celso Lafer. "O parágrafo anterioraplicar-se-á às
pessoas jurídicas constituídas, autorizadas
ou registradas de acordo com as leis de
qualquer dos Estados Partes".

"Artigo 4 - Nenhuma caução ou depó
sito, qualquer que seja sua denominação,
poderá ser imposta em razão da qualidade
de nacional, cidadão ou residente perma
nente ou habitual de outro Estado Parte,

O parágrafo precedente aplicar-se-á às
pessoas jurídicas constituídas, autorizadas
ou registradas conforme as leis de qualquer
dos Estados Partes".

"Artigo 5 - Cada Estado Parte deverá
enviar às autoridades jurisdicionais do outro
Estado Parte, segundo o previsto nos arti
gos 2 e 10, carta rogatória em matéria civil,
comercial, trabalhista ou administrativa
quando tenha por objeto: '

a) diligências de simples trâmite, tais
como citações, intimações, citações com
prazo definido, notificações ou outras seme
lhantes;

b) recebimento ou obtenção de provas.
"Artigo 10 - As cartas rogatórias pode

rão ser transmitidas por via diplomática ou
consular, por intermédio da respectiva Auto
ridade Central ou pelas partes interessadas,
em conformidade com o direito interno.

Caso a transmissão da carta rogatória
seja efetuada por intermédio das Autoridades
Centrais ou por via diplomática ou consular,
não se exigirá o requisito da legalização.

Caso seja transmitida por intermédio
da parte interessada, deverá ser legalizada
pelos agentes diplomáticos ou consulares



"?Ú1igo l 11: A autoridade requerente
poderásolicitàr, da aUto~dade requerida in-
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"Artículo .11.- Laauto~idad requirente
podr"á "sôlicita~ de la autoridad requerida{se
le inforr:n~ ellugary,~ fechael1 quela medida
solicitada se hará! efectiva, à finde permitir
que la autoridad requirente, las partesint~

, .' .'. . "I '. .." .'~' . I." I

, resadas o sus" respectivos ,representantes
i:medan cor:npa~eêe~, ,,"ejdrce~,lasfacultades
autorizadas]po~Ja legislación,~dela Parte re-

querida., .' .. ,~, ..•... ..:j .i~!;.
;jDichàcomutiica~ión deber"áêfectuarse

con :la debida jânf~làciÓnpo~ intermedio ,.'de
las:autoridadesr~centralês 'de ,·.·los:'Estados

ii'.. ,,'. ,,:1 ,I' 0. ,,:,

partes". 'x j '
• ";1 . . '".

,"Artrculo 22',€uandose tratare de
ullâ·.s~hie~cia.ode·nlaudo arbit~al,e~tre las
rnísTas:ipâ':leslfy~ciadasel1losfris~ds he- .
choS;~t!que,N~le~~;e::' ~is~o' obj~t~que el de
otro, ~~oceso!'i!U~lScfICclo~al~lo.a~~lt'JiI:.e~ .el '
Estado1~equendo,: ~~.. '. r:eco~ocl":llel)fo Yi. eJe
cutoriedad ,'dependerá.... de. que~; la;ideêisión
ennhs~a inc0rrlpaiibl~'coo. ot~d p;onuncia
rrlie~toaQtet,io~'::o,sil~ultá~e~•~ecaíê~! en tal
proceso. ery .. el estado requerido:

". '. ~sirnisrrr>'~o se\~ecohoce~á ni se pro
cede~ãalila'!\,ejeCúción;cuã~do,rse. hubiere
iniciad~ J~ j)roce~i/lliê~to :e~t~~:ilas m,ismas
part,es;!~~d~do~~! los'!;!is,~she~hos Yrso
bre.elin:"sr;no~bJ~to~· ante.llcualqUler auíori
dad jurIsdiêcio~aldelaPparte.requerida'cón
a~te~io~dad.,a·.lflp~ese~tad~n.delade~an
da. ante la autorida:d jurisdiccionalque hubi~

ere pronunciadola:resolución de,' la que se
, , ',illi',.o"I;'-' ';;'-'.,,, ' ,,': ':" ":;",,,,'- ,. ,,'

solicite el(econocimiento~';
: .. " I

No textoorigihâlem português consta: ,

"~rticio11iu~ A .âUtoridade , requerida
podé~á'illl~tende~d~k~licitação da autori
daderrequerente, Informar· o lugar e a data
em. qu~a.·medída80licltadá será 'cumprida,
a fi~ depe~iti~ quea~HJto~idade requeren
te,' aspa~es!it'te~essadas ou seus,respecti
vos repn:~sentada~:possarncomparecere
exel'Cer:as .faculdadesautôrizadas. pela 'Ie
gislaçã~. da Parte requ~rida.t

A.'referida.cdrnuniCaçã~ deverá efetu
ar-se,rc:arria d~vidal,larltecedênciaJ por inter
rriédid dás Auto'nda:des Centrais dos Esta-
dos Partes,"!' .

Leia-se:

do Estado reqUerido, salvo se entre o Esta
do.~eque~enteeo ,reque~dotiye~sidosuWi
midoo reqÚisito da' legalizaçã6 Ou .substituí-

do po~oUtlaformalidade. " '. . .'.
~s'C8rt8S'ipgató",as e ..os dOCUmentos

que a'sacompa~ham deverão ~edigi~fseno
idimnada,â'uto'ida&e rêqlser~nte .e~ serão
ácompanhadasde uma,'tradução para o idi-
oma,l\:taautoridade requerida~'. ;

,'- ::-1'," .<. ",' ,",\ 'o', " m, "','" '_ ','

m.r~~igo14.-,0sdoê,ur;ne~tos que com,-
provam}Ocumprimentoda: ca~a rogatória
sêr§odtlevo";idosJpelôs meicsi'e na forrila
- ' (', ',.; I:~:,i', -.:: ,:iii " "41 O". '! '., .,'," " •

preYlsta no a~lg010;< . . '.' . .' .•...
:':',~Quand~'acartarogátórianãotiver sido

cu~!prida'i.'intégl'almente·.. outení .. 'part'e.:este
fatôeja~fazõ,es d&rião cumprirryento deve
rãoser cotTllmicados'C1e imediatôà~utorida
de r~queréptê", ..utjlizándô~se·ô~fmeios pre-
vistos no parágrafo anteriór." :,'

."Ãrtigd':19.":0r~bhbirriehto e execu
Ção d~lise~te~seêle laUdos':erbitraissolici
tÉldo •~Iéls"'" aÍJtoridades jU~sdicio~ais poderá
trar;nitar-se por,via de cá~as. rogatórias;'e
tra~srTlrii~-sepOrl!ili~terrnédio dai Autoridade
.C~~t~I,~U ;p?ri 'Yi~diplo~t~ .ou. co~sular,
em'conformldadeli>m o direito.Interno.

NãclibbstaryfeÓ:iassinalado no p~rágra~
fo',anterior'flpa~e:inter~~dapoderá tra:.
!Jlita~i ..dl~~ta~e~~e·· ..o,:peCJido ...de" .•~éco~he:ci
mi:lnto ou >exe~uçã~dese~tença. pm tal
éast>, .~.' sentença de~e~á" esta'~ldevidarnente
legalizada'de,;'acor~~il com;ado Estado em
que s~ p~eténéJa;:soa!b!icáCia;'salvose'entre

.'0 Esta?~,':de'b~gé~dails~~tepça'~.~ .Estado
ondeelln~o~do~se,houver supnmldo ore
quisitodã,'jeg~lizaçã6'oiJ'§ÜbstitOído~r ou-
tra formalidade~·.' .

!. .- '" ~ ,;:"'1:'" ",: !,.. - .''' '. )1, , _ ' , ,: ..',:." _ ,O'"

:', "J}'1igo.35.- () presente ~cordo':não
restrin~i'~á,a~disposições das' Con~enções
que! I.sot;reamesmamatériá, t tivererri,sido
assínadasélnte~iormente entre' ds' EStados
Parté~;i'd~d~"qti'él;sejám' "mais i bênéficas
para'sc6operação,"!

ÁRTIGO 11

Corrigiras artigo; 1ie 22 dotextÔ emportuguês
do Prot0c6lo'de Cooperaçãoe Assistência Jurisdicional
em Matéria Civil, Comercial,'TJ.balhista e~dministrâti
vaentre ósEstBdos ~a~E:}SdoMercosul. p~rah8rmoni
zar com a redação dosji~l:lSpectívdS artigos 1t e22 do
textoeín espanhol, que:te,:" aseguinteredação:

I i i I "!!,,ji:,l'M"!1 I I" I
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formação quanto ao lugar e a data em que a
medida solicitada será· cumprida, a fim de
permitir que a autoridade requerente, as
partes interessadas ou seus respectivos re
presentantes, possam comparecer e exercer
as faculdades autorizadas pela legislação
da Parte requerida.

A referida comunicação deverá efetu
ar-se, com a devida antecedência, por inter
médio das Autoridades Centrais dos Esta
dos Partes".

No texto original em português consta

"Artigo 22: Quando se tratar de uma
sentença ou de um laudo arbitral entre as
mesmas partes, fundamentado nos mesmos
fatos, e que· tenha o mesmo objeto de outro
processo judicial ou arbitral no Estado re
querido, seu reconhecimento e sua executo
riedade dependerão de que a decisão não
seja incompatível com outro pronunciamen
to anterior ou simultâneo proferido no Esta
do requerido.

Do mesmo modo não se reconhecerá
nem se procederá à execução, quando se
houver iniciado um procedimento entre as
mesmas partes, fundamentado nos mesmos
fatos e sobre o mesmo objeto, perante qual
quer autoridade jurisdicionai da Parte reque
rida, anteriormente à apresentação da de
manda perante a autoridade jurisdicional
que teria pronunciado a decisão da qual
haja solicitação de reconhecimento"

Leia-se:

"Artigo 22: Quando se tratar de uma
sentença ou de um laudo arbitral entre as
mesmas partes, fundamentado nos mesmos
fatos, e que tenha o mesmo objeto de outro
processo jurisdicional ou arbitral no Estado
requerido, seu reconhecimento e sua execu
toriedade dependerão de que a decisão não
seja incompatível com outro pronunciamen
to anterior ou simultâneo proferido nesse
processo no Estado requerido.

Do mesmo.modo não.se reconhecerá
nem se procederá à execução, quando se
houver iniciado um procedimento entre as
mesmas partes, fundamentado nos mesmos
fatos e sobre o mesmo objeto, perante qual
quer autoridade jurisdicional do Estado re
querido, anteriormente à apresentação da

demanda perante a autoridade jurisdicional
que teria pronunciado a decisão da qual
haja solicitação de reconhecimento".

ARTIGO 11I

A presente Emenda entrará em vigor trinta (30)
dias após a data de depósito do quarto instrumento
de ratificação.

O Governo da República do Paraguai será o de
positário da presente Emenda e dos instrumentos de
ratificação, e enviará cópias devidamente autentica
das dos mesmos aos Governos dos demais Estados
Partes.

Feito na cidade de Buenos Aires, República
Argentina, aos cinco (5) dias do mês de julho de 2002,
em um exemplar original, nos idiomas português e es
panhol, sendo ambos os textos igualmente autênti
cos.

Pela República da Argentina Carlos Ruckauf,
Pela República Federativa do Paraguai, José Anto
nio Moreno Ruffihelli, Pela República Federativa do
Brasil, Celso Lafer, PeJa República Oriental do Uru
guai Didier Opertti.

Aviso n° 1.230 - SAP/C. Civil

Brasília, 8 de novembro de 2002

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República rela
tiva ao texto da Emenda ao Protocolo de Cooperação
e Assistência Jurisdicional emMatéria Civil,Comerci
ai, Trabalhista e Administrativa entre os Estados Par
tes do Mercosul, assinada em Buenos Aires, em 5 de
julho de 2002, que modifica o Protocolo de Las Lenãs,
promulgado no Brasil pelo Decreto Federal n° 2.067,
em 12 de novembro de 1996.

Atenciosamente, - Silvano Gianni, Chefe da
Casa Civil da Presidência da·República, Interino.

RELATÓRIO N° , DE 2003

Da Representação Brasileira na Co
missão Parlamentar Conjunta do Merco
sul, sobre o texto da 'Emenda ao Proto
colo de Cooperação e Assistência Juris
dicional em Matéria Civil, Comercial, Tra
balhista e Administrativa entre os Esta-
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dos Partes do Mercosul', assinada em Bue
~os{\irés, e';l;ls~~ejulho:deH2002, que:l":l0di
tlca o Protocolol de Las Le~as, pr;ofTlulgado
no Brasil pelo Decreto Federal nO 2.067, de
~2de.1)0,!,embrodeI1996.

, .:'\ ~;', ' .-;, " ',:':1,li! . (' .' '~.. '. .•.. '
Relator: Senador SérgioZambiasi ....
~ RepreserÍiaçãoBrasilei~a rlaConÚSsão Parla

mentarConjtmtâdo Mercosuléchamadâ a opinarso
tire o textoda Emenda ào'Protocolode Coopemção e
Assistência JuristliCio'nal e~ Matéria Civil, C0'Tlercial,
Trabalhistél' e Ádministrativa .• entre ios EStadosri.Pártes
doMercosul,;~ssil)ada;errt Buênos~ires, em 5 deju
lho de 2002, que modifica oprotocOldde Las Lenas,
promulgado no Brasil pelo Decreto Federal n~ 2;067,
de 12 de nov'embrode1996.'· .... . .. '

Po~ ~Jr~ta~lde. ~éitériadJ ir1te~~ssedo~erco
sul, o diplol11àinternaclonatem pauta e submetido ao
exarnepr,eli~i~a~!desta ~epre~er1tação, à luz d~dis -.
postonoll)clsO Ie§§1°~,!i2°doa~:2°da Resoluçao rl°
1, de 1996-CN. o objetivo dosdispositiyos supra
mencionados é.o dáforne~er.subsídiosao:estudo ela
matéria!'pelasdemaisoomissões .incul11bidas de seu

. exame eparàcer~i.I!'situar1dô-a,noconteXtoda integra
ção regio.. n.à.llconsubstan.ciada'ino Mercosul.:

~ .','," ,lií !,,,,, ":'.. ; , " , ~I,' " ' .:,11 ,;" .,' IH;,... 1::1 ': ' . •
ISegundoeschueceaExpos/ç,ao de MotiVOS en-

camihhada'::ao. Presiderlte da, Rep~blica pelo. então
Ministro de' Estadodas Relaçõesl!:EXterio~es,i'Celso
I..BferJ o diplomainte~acionalerntela modifica o"Pro
tocolo de LásiLenas'sobre'Cooperação e Assistência
Jurisdicional efTl Maté~ativil,CO.nercial, Trabalhista,
e AdministratiVa ,I~ntrà os, E:stados Partes' 80 Merco-

- I' 'i'- ': ',i -,''',: '1111 ":!I::, '.'l",-,"1' ""_" .. ':, -t":1 ..',I
su~, P,8~~a~p~.a~!!as i~,!ásdeco,!,u~i?~ção da~ ca~as
rogatonas P~Yilsféls ~() p:rotocol() aCITa '!'enclonado.
0sartigos rn~ificadossão os seguintes:: 1°, 3° 4°, SO,

10,14, 1ge'i35; '. . .' .'.. i .'

As modificações aos.arts. 1°,3°,4°, es~ contêm
apenaspeqUei~ascorreções;deflatÚreza técnica.

Jáo á~;!1ocorripo~airnodific~çõessubstanti·
vas, tendo~lhesido acrescidostrês.parágr~fos. No
Protocolo original, o art~.1 O, deterrriinavaapenas que
as cartasrdg~i6riase'lOS documentos!que as acom
panham dêyeriarnredigir~sênoldiornatda autoridade
requerente~que!!seriam'acompanhadàs de uma tra-
-, ", ,I,"!," ":' ' ,:il'-, "':"l' ',:.,'."Ji>',', :'\',.1", '!';;':' ,'", ",.'

duçãoparaoidioma'da'alltoridade requerida. O texto
:j; ",',' lI:ill' ' '" .;,,,, li: :,,'.' '.' -' : , ',.

do art:: 1o::erne~dado; estipula que as cartas rogatorl-
as poderão:se~ltRinsrTlitidasporvia Ctiplomáticaou
consular~'p<>r!. ihterffiédiodalrespbctíva •AUtoridade
Central ou pelaspa'rtesinteresSadas,em conformida
de comOidh~eito}in'ternd.Câso.. uma, c~rta. rogatória
seja tr~~s~iti~,a.p?~,i~!~rm~iO da'I'pa~.à i~ter~ssada,
devera!se~'legahzaa~!lpelosagentes diplomátiCOS ou

consulares ·do Estado;. requerido, ·satyo .. se entre o
Estado requerente eo réqueridotive~.sidosuprimido

,p. : ,,' " " _', i" ' " 'I~ " ' IM: "~

o requisito da legalização ou substituído por, outra! for·
malidade. ',, .

O art. 14, onde se pre~iasimplesmenteq'ue.os
d6culTlentos cOI1lP~obatórlbs'docu~primerito da ca~
ta' rogatória ser,ia~ t~a~rTlitidos po~ il1ter~édio,das
p,.utoridades Centrais ~ foi alterado,.•para seiil1corporar!
â?~ ~eios de d~~ôluçãodosdocu'Jlento~,có~p~o~a~
tonos! do cumpnmento dacarta rogatóna, os m.elOs

~'::' ,.i., , , , ':,~' -:';' "!\ttl-'~ , , -." , "" :.' . --'

pre~istos 110 a~: 10. .... ..' i ' .[i!I."'. i

:,1,,;0 a~;19iemendado,outorgaà parte iflter,essa
da <> direito de tramitardiretamente o pe~idode reco-

ii, ,,-..' ,::t' !li,:',:- ,,": ~J', :"":',, I:, ";",'

nhecilnemto ou execução,de sentença.:
Nesse caso, a sentençade~erá estar, devida

mente legalizada de acorélocoml
\: a •Legislação do

Estado e~que se p~,eter1déla su~l:eficácia, salyo se
, entre o EStadodeorigefll da. serltençae o Estado

onde é invocada, sup~irniü·seo.requisitoda legaliza
ção ou Sid.'~ substitUíd6:porlout~a:fo~ll1alidade.

, , ' : " _ ",lO, ,'~' , " "li' 1., _ "11" ' l"I'" •

Ao disposto noart; 3S, que determina que o
Acordb não restrill'girá as disposições das': Conven-

_ ' " j, '" ':; "111" 1!'_' '~" -, ',. ,'.. ':'. ' ',".~" >.
çoes que,sobreamesrnal'l1~tena;tl~eremsldoaSSI·
nadasallterio~e~'~entr~',osEStad<>sPartes, a pre·
sente Eme.. n.'.da'iâ.cre.sc.eh.'.ta ti seguin.t.e Con.diça.'H.o.: "des-

'I' ....... 11'. . .,.....•..
de que sejammaisbeneficasparâ'a coopera.. ção:'

.' I' "."" .. :. :< "." 'I . . .'~i"'···" ... \'

O art.2°cor~geosarts.11,e22do texto datra-
duçãopa~aop01üguêS do:,~~ProtocolodeCoope~ação
e p"ssis.tê.nciaJurisdicionall'erri Matéria Civil Comerci·

,;,-!,. , : "."", '/", '!'i' '1<' ',1-;1"1.: Im:' ',c !';,' ' ',nt", '::.j! !

al"Trabal~istaetdmi~ist~,ati~la ~~t~~i!OS Estad?~P~r.-
tes do,~~~cos~~'~p~,~a ha~rn91l,za-l:os90~a~~daçao
dos resl?ectivos,i;ar:ts:l~111e;22.:doite><toeSl?allhol..

''t- ,rEfllendaaoj!1ProtocOlo de, La~ Lenassobre
Coop~~~ção .. e Assistêóciá .J~risdiêiollal... er". ~atéria
Civil,. Comercial!,!frabalhistae.f\drnillistrati~àentre os
E.stad.?s~ai1es~()M~~êo~~IJ~~Pti~'as"iaádefcol'l1u
",caça0 das cartasrogatonas PrevIstas no •Protocolo,
facultando a sua •• trlllsrlliSsão :rpel~s:pr6l'riàs: partes
interesS~das.Téil sist~matiqajá éadotadá'na prática,
como ressalta ~. Exposiç~ode MotivosencarnÍ/lhada
pel() Ministério.·.das:Relaçõ~sExtêriore$, eSRecial
mentel~aregiã~'cJa'front~ira;' . . . ..... ..•. '; ,"

~lrnddificação,â~l'krt!I~5 objetiJ~ garafltir que a
coopei!raç~o estabelEJCidal'llo Acor~o}não ihviabilize a
aplicação de compromissbsniai~amplos sobre a ma
téria jáacordados entre!as pârtes. 0s demaisl.ajus.tes

I, _ ,i': ,"" I', ", ''':'I',iii,r,'!:1 "1',,,1 ':', ,i 'Ir" ",-' i,', ":,11'- ,.:'

são denaturezaformal;:corno acorreção tia tradução
li "~i li,'" 'A':" ':,' I il.<i!lj;, '-i -1-;,::, "·I ..:.I~· ';,',',', ",: .. 11::1' , '

para o portugues em alguns pontos. '
I '."',H!:(: :I,,::II':!: ::,,, :';:: '

!.' ' I,~!,~ ;' ': "_, ,i! :' ,

O ato 'internacional em tela efetivamente muito
. ,", 'I,: !I; y'i :'!' . ,; ".-!!I , ,,-' '-', "ll~ _:! _ ,. :', ,-,

contribui paraassegura~!maiorrapide:Z 'e eficácia à
cooperação jurisdiciona'I;.;Emtrà í:n os ·.quatro:: países

,li ... , 11 .,1. IIMi,. li! I



11 - Voto do Relator

Os quatro Estados Partes do Mercosul, passa
dos dez anos desde a celebração do Protocolo de Las
Lenas, em 27 de junho de 1992, houveram por bem
promover algumas alterações de natureza formal e
substancial em seu texto, por meio da Emenda sob
consideração, de modo a aperfeiçoá-lo. A Emenda
modifica os artigos 1, 3, 4, 5, 10, 14. 19 e 35, além de
dar nova redação à versão em Português dos artigos
11 e 22 do Protocolo de Las Lenas, corrigindo-os e to
mando-os compatíveis com a versão em espanhol.

I ..... Relatório

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica submete à consideração do Congresso Nacío
nal, por meio da Mensagem n° 975, de 2002, acom
panhada de exposição de motivos do Senhor Ministro
de Estado das Relações Exteriores, o texto da Emen
da ao Protocolo de Cooperação e Assistêncía Jurisdi
cíonalem Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e
Administrativa entre os Estados Partes do Mercosul,
assinada em Buenos Aires, em 5 de julho de 2002,
que modifica o Protocolo de Las Lenas, promulgado
no Brasil pelo Decreto Federal nO 2.067; em 12 de no
vembro de 1996.

A Mensagem n° 975, de 2002, que encaminhou
o Protocolo de Las Lenas foi recebida pela Câmara
dos Deputados e, por se tratar de assunto atinente ao
MERCOSUL, foi inicialmente distribuída à Represen
tação Brasileira na Comissão Parlamentar. Conjunta
do Mercosul, em aplicação do disposto no artigo 2°,
inciso I e § 1° e 2° da Resolução n° 1 de 1996-CN.
Após examinar o acordo internacional em epígrafe, a
Representação Brasileira na CPCM concluiu, em 26
de junho de 2003, pela aprovação, à unanimidade, do
relatório favorável apresentado pelo relator, o ilustre
Senador Sérgio lambiasi.

A Emenda ao Protocolo de Las Lenas que ora
aprecíamos tem como finalidade· princípalampliar as
vias de comunicação da cartas rogatórias por ele pre
vistas, facultando a transmissão de cartas rogatórias
pelas próprias partes interessadas, consagrando as
sim uma sistemática já adotada, na prática, em mui
tos casos, especialmente, nas regiões de fronteira,
com o intuito de assegurar maior rapidez e eficácia à
cooperação jurisdicional entre os quatro Estados Par
tes. Além disso, a Emenda sana incorreções e impre
cisões do texto original, harmonizando, inclusive, os
textos emportuguês e em espanhol.

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

PARECER DA COMISSÃO

Deputado Dr. Rosinha, Presidente; Senador
Pedro Simon. Vice-Presidente: Senador Rodolpho
Tourinho, Secretário-Geràl e Deputado Roberto Jef
ferson - Secretário-Geral Adjunto - Senadores. Edu
ardo Azeredo, Eduardo Suplicy, Sérgio Zambiasi e
Leonel Pavan: Deputados Feu Rosa, Inácío Arruda,
João Herrmann Neto, Leodegar Tiscoski, Osmar
Serraglio, Welinton Fagundes, Zulaiê Cobra, Arnaldo
Faria de Sá, Júlio Redecker e Neucimar Fraga.

Sala da Comissão, 26 de junho de 2003. -De
putado Dr. Rosinha, Presidente.

A Representação Brasileira na Comissão Par
lamentar Conjunta do MERCOSUL, em reunião ordi
nária realizada hoje, APROVOU, unanimemente, o
Relatório favorável do Senador Sérgio Zambiasi ofe
recído à MENSAGEM 975/02, que submete à consi
deração do Congresso Nacional o texto da Emenda
ao Protocolo de Cooperação e Assistêncía Jurisdici
onal em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e
Administrativa entre os Estados Partes do Mercosul,
assinada em Buenos Aires, em 5 de julho de 2002.
que modifica o Protocolo de Las Lenas, promulgado
no Brasil pelo Decreto Federal n° 2067, de 12 de no
vembro de 1996.

Estiveram presentes os Senhores Parlamenta-
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membros do Mercosul, ao aperfeiçoar e facilitar a COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
aplicação do "Protocolo de Las Lenas sobre Coope- E DE DEFESA NACIONAL
ração e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil,
Comercial, Trabalhista e Administrativa", assinado
em 1996 pelos Estados Partes do Mercosul.

Em face de todo o exposto, recomendamos a
aprovação, pelas Comissões temáticas do Congres
so Nacíonal às· quais for distribuído, do texto da
"Emenda ao Protocolo de Cooperação e Assistência
Jurisdicíonal em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista
e Administrativa entre os Estados Partes do Merco
sul", assinada em Buenos Aires, em 5 de julho de
2002, que modifica o Protocolo de Las Leflas, pro
mulgado no Brasil pelo Decreto Federal n° 2.067, de
12 de novembro de 1996.

Sala da Comissão, ,Presidente, Relator

res:
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·.Aemenda ao artigo1o refere-se aos procedimen~
tos adl1linistrativos.. Notextoóriginal foi pre~ista â'as
sistência'''Jurisdiéional nos casos de procedirTlentosad~
ministrativos nooquais fosse adlTlitido r~urso perante
ostribunals. Segundo o rlOvP teXto, a aSsistência juris
dicional'tserá presi~da e'de~ida nas hipóteses de p~o
cedirõen.toS contenciosos.administrativos passíveis '&
~c~~:raostrybunais, ~e~p,ret.e~oo~fô~ida~~·bo~o
direito Inte~np (conf0l'l1le'Ja:rezava otextoo~glnaQ! A
rl0va rEftaÇão.apare~te~ente .r~~ritiva,na:~v~rdade
simplesrnerlteaperfeiçe>aô té~o~vistoque Sãobs col'l~
tenciosóSàdl1'linistrativos os' p~edil1'len~osque nor
rTlalrTlente ad~item"recursoàvia judiciaL
,;; i.' ··:/,d~antoj!~os~\~~igos .. 3,f. ~"'., 40

; as, ~odificaçÕes
apenasbuscám tomar,o texto juridicamehte mais pre-

, • ' :,0' ,~': - ,'" _' ", , ",-" .,~: ~", ' "~'o ;'i-- ':[t , -'" ,,', "~_ '.:::. "": t.." ":.·:1,'.:,, "i!:', " :1::,' , •

Clso:.e,.ao mesmo tempo, maIs abrangente, po~ meIO
do acréscimo,entr.e os possíveisbeneficiáriosdá'as
sistência j~risdiciõhal, da de5eriçã6. de duas outras

,_ , ',," ' ',,:;,,~, '"." .' '. ' ,,'.l., _ "'O, -" "I~"" ," ._," ",: ";"',,',''' ,,: "". :-1," ','.!I!!, ': . ' ,. oi _.'

categorias de. pessoas: os rlacl0rlalse ps. reSidentes
habituais; além doscidadãos edos resid~ntesperma
nentes,.já'constantes.~ared~ç~oorigínal~~·•. Os·.concei
tos~ denacionaJidade, eêidadania '~ariam à luz,das

. ;: t ,. -.. ',:!:' '" ',: "U ,...... "" .•.:. ":": ,i,,: _,_,o,. ,'--;. •. ,< '. li;.!,:: • ," : ,11i, >' ~: ',' _'.::::,!!~ ," ,'::-' ,: .:
d0ut~Jnasdas clencla~ pohtlcae JuridlcanEm flluitos
aspectos são coincidentes; quase se co~fúríde'm, e,
~o mais '.. das. vezes, •o:i.det~~tor da .. n~ciÔrlétlidade é
tamBém deterltor,da ddadania!e.rTlbOra esta possa
se'ti~t~6uída ~b,~st~~gei~o,·POT. ÔU sem' Ii~~ações,
~egu~d~,cadl:l~rcIe.~aT~~~oJu~~,C?O .•..... ' ..•.1 .

'.. 9lJantoaos~esiderit~shabituais, é.difíciléstabéle'.
cêr, oomexátidão:o quê' os distinguiria dos residentes

r r~",' ""<,-"II~,""'''''::'''\' ': -')!'_,'~'; ,,'"'.i.- I. ,':' .'"Y:. :::'~:-"":" ,'. ,'~;. ,~ '.' '1';' " •

permanentes. E muito tenue adlstmçaoe dlflcJl e Identl-
fiêãÇãô'âé'elememosc8raéteJ;zaêfôresde urna"residen
ciahàbitú~I,'quei'faça~mq'be ,e5tarlãos~ confunda
co'nu'm r.~~idêncla pe~,~~~ry~e.Pa~gequea illtE3rlÇão
doS~êêJ~t()~tdài Em~r.aà "efci'simplesrnénte tomar
mai~ abrangeni~PosSCVéla gamado~eventuáis f~ore~
êidôs'pelâliassistênciail~riSdicj()nàl,:S6bt~tudopo~meio
dahiurn0riiz~Çã?dât~rmirjologiajU~diê8do il'lstrO.Tlen
to COmia i'h:idicionalmenteutilizada'pelâsorderis jürídi~
câsd(JSPá(sesislgnãtá~~: .' • 'I

" ',"'.''W'.. .' .' •.•...•. •.·.i ..

. ..' \Peq~~lq~~~li!9t,~~~es~lta~ ;.assi~~st~b~leci
das.. garantlasadlclonaf~de prot~o dodireito a as-
sistênciajurisdicio~al,.I:i!oqueasseg~ra~ estimula a
aplicaçã? d~~~p~ípi?:~a I~~eci~ula~o de peSsoas,
dos trabalhadores e dos prestadoresde serviços. in-

'i!' """ ",' -" I I' , " '., ::.,," ,~I.' ,. "'o!.: :.,,' '"o '." ':" ,,,,,I.,,,, 1 """" _,' ,,:<il.. ,' __,," ,

clusiveenl~rE3sas,noârnbíto dp Mer~sul.

,'.. j~os;,artigos5~e .14 Sãoadiéiohadas remissões
,. ", ,:"II!I.~ ., ,:.:':,., ,!(~' ". ' :. ,'.' ". '<,', .' ' :::.; ,:, _,' '.':.,,"'," :-:, ;',1, : f,' . .,~j;

ao artlgo::·~O...este:;:slm"corytendoa '.Tais importante
mOd~icaç~oproduzid~pela. Emenda em epiglClfe, 'ou
seja.1L WE3visãO~el1'lultiplicid~éfeêlos:meios detrans
missão d'á~!cartasirogâtórias. Segundc)'este dispositi
vo; as:ca:rtas rôgat6tias'poderão ser. transmitidas por
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via diplomáticaouconsulár pera autorldadecentral;
ou pelapartes.irtteresSadàs. Nestaúltirra hipótese,
difererltel1'lehtedasduas prilTleira~, será exigida a le
galizaçãó"dàs ca~as ~ogatÓriásJpela parte i~teressa
da, junto aos agentes'diplomáticos ou cônsulares do

I ., ,," ,;;>.;" ._ -"',"+: < 'i ", }:;~-',,, ',_ "'" ,," " ~ , j'! :" :iji

Estado requendo;isalvo se .entre o Estado:requerente
:, ' , , ,. ,,3 ' , ',',"" :~,'" , , ";''' -: III ': ,," :e", •.~ "." ',o '. ", .: 1\"" :" ,: _ "

e o Estadorequendohouyersldo acordada a supres-
são dorequisito C1aldgaliza'ção, ou sua substituiÇão
póroutra forrTlalidade: . ..' .. ' ..•.. '. .'

'•. A Emehijaaltera, ainda, o a~igo 19do ProtOColo
de' La~.L4~ãs.~egu~doa l)O~a. redação, faculta-se a
possibilidádede t~al)swis~~.de ca~~s ~ogató~ias
tafl1bêm. por, intelTlléâio;da.autoridadei:central· ou por
viá'diplornática o'U consular,em confofmidade COTO

~~é;i~~~~6~~f~~:~a~~k~éi~:~:~dal)~/6c~~~
'~':., ":..-,',.-'·,.:.-,A,,"" ,i'!V";':';'-',:'I"'#'" -".,,-I,~, '"ii:i.·, ',.i,,',,;, -'.' .'~ ". ' .í
.dlretamente,:ia tramitaçao do pedido dereconhecl~

~!' ':,'~I'"! '~:::::' )1'--"; ·'-""~I':',dW!II~' '.!'" ..':' ". ,;.", ".' .- '" "', '41' '" ,:~r"l'"'" : '

mento.oude execiJçãode sentença, desde. que esta
i' ." ••.• ,. i'·· .".' .' ... ,.' .... ,

seja devidamente legafizada;salvo a dispensadeste
requis~J deêorrehte de acordo entráos Estados. en-
.volvidos~·:.· . .:'~" ..'

;<I, " ' .i , ::~' / "~",,,:,,,,,,,, :. , ' ,,"~o t, ",", !I'f!'" ' :'" !>

Po~fim,aErl1e~darefaz aversão em língua por-
tuguesa &ôtexto~osartigos11b22do Protocolo, d~
rnodo~. ha~~~~izá-lo~';·Co~f:l •. ~edação.·.~.~. e~pa~h~l,
al~~de~ colngl~~~ .. e~!"o,,:.q.u~:,r:sultou .~a.I~~~~o
quanto.afaculdade,de,sohcltaçaodelnformaçoes
' .. '. ·l:,· ..., .,. ., ...... ..': .." ..'..' .. "'I', ,'.Irll' .' '.
quaQtoaoluga~e ~ dataem.q~e medldasera:cumpn-
da, ~qual o~~i~~~l)t~de~ré.~e~co~,cedid~!à:auto~d~~
de requ,e~ie~tée~ao,~auto~~adeteque~lda.. .. "l .'

i Sendo assim, descritos e analisados os pnnci
pf:lis asp~ctôsd~I:lp~esente'S~el)aa,quei~cOrp~~a a
revisão ao. Protocolode~tas Lenase, reconhecendo
c... ." •. ".":' '''.'.'.:...•~,•. ' ....• ,,,. '. .•...•..• ..... ',. . .:1
que estaapena~~emPOÍ' obj~tivo .aperfeiçoar.e corri-
gir; alguns pontos do P~otoc618, pouco altêrand6~

:,,,8:,, ,:," >:!:,'i J, ' , ,,'::,',' ,'I:: '" '!11" -";", " ':' . i", . ",.' ":", ,,, ,:', , :~' , "J'
substancialmente e," nesSe âmbito; com'o intuIto de
tomar. mais, simples .•êexpêd~àa tramitaÇão'\dasca-

;1:" ~:::', :lm~~I'" ',".' .", ,i!;'"I", ",' .ç',;' ,-, ':'-:: : , : " ',"" I":>:', l' \" :•. 'I;:: , ,,':::~"-:' .. ' ,': ,,! ''': '''i!'' ,

~as_~~g~tO~la~~!!e~~.T()5 ,c:g~:~:~~(;ld~~:'deque.a~~I~e
raçoes propostassaoprec~Clente~e! n'lerecem, .. por-
ianto,a ~ha~c~la~ót::o~g~~~.~.tJaci?~alfl··i. I. j

~te ()expo~to,vetamospelaEl8r()vaçãodotex

to~a:lt::~erlda aO'fl~0~oco.i~~~coop~n:1Wo e~ssis
tênciaJUriSdici0I'l~1 em Matê~aCivil.CoWerciar,Tra
balhistEl~!i~d~i~ist~t.!~~lt:~~~.~~os Estados. ~artesdo
Mercosul,":aSSInada' em Buenos ",

I ' ' ," ,:,-, ,i : .'.'" . "~i, ' :," .. ,ti ',~ l- 1< ' , '.", :.,-,,:,., i' , " "I, ' : . ' t ': I?

i .. ~i~es,:e~5.·d~JlJlho."d~,2002,que.jlTlodifi<:ao
ProtoColo det::8s Lenas; prorhulgado no Brasil pelo

, •..... " 0 · ".1'1"""'11., . ·.1· .. • .,.,.

Decret?:Federal~'1!2.067;!!:~~ 12, de !I)()xe~br,o de
1996, .~os, ~er~os"!II:~opr;ojeto:lll'de' decr,~toIUegislativo
que o~aap~~.~~~tElIr()s;,. ':.;: . :: (""

• !~Ia d~'iSO~!ssã(), de '!!ide' 2003;:-';:Deputado
José:Tomaz Nono'; Relator; ,':

11. ilMI 1·1111 ,
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003.

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

Aprova o texto da Emenda ao Proto
colo de Cooperação e Assistência Juris
dicional em Matéria Civil, Comercial, Tra
balhista e Administrativa entre os Esta
dos Partes do Mercosul, assinada em Bu
enos Aires, em 5 de julho de 2002, que
modifica o Protocolo de Las Leiías, pro
mulgado no Brasil pelo Decreto Fecleral
n° 2.067, em 12 de novembro de 1996.

O Congresso Nacional decreta:
Art ..1° Fica aprovado o texto da Emenda ao Proto

colo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Ma
téria Civil, Comercial, Trabalhista, e Administrativa entre
os Estados Partes do Mercosul, assinada em Buenos
Aires, em 5 de julho de 2002, que modifica o Protocolo
de Las Lefías, promulgado no Brasil pelo Decreto Fede
ral n° 2.067, em 12 de novembro de 1996.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à consideração
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão da referida Emenda, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso Ido artigo 49 da Constituição Federal, acar
retem encargos ou compromissos gravosos ao patri
mônio nacional.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão. - Deputado José Thomaz
Nono, Relator

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, opi
nou pela aprovaçãoda Mensagem n° 975/2002, nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apre
senta, acatando o Parecer do Relator, Deputado José
Thomaz Nonô.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Zulaiê Cobra - Presidenta, João Castelo, Fran

cisco Rodrigues e Maninha - Vice-Presidentes;
Alberto Fraga, Amon Bezerra, Augusto Nardes, Co
lombo, Coronel Alves, Enéas, Feu Rosa, Francisco
Dornelles, HelenoSilva, Inácio Arruda, Ivan Ranzolin,
Jair Bolsonaro, João Almeida, José Thomaz Nonô,
Leonardo. Mattos, Lincoln Portela, Lindberg Farias,
Luciana Genro, Marcos de Jesus, Marcus Vicente,
Nilson Mourão, Vadão Gomes, Vittorio Medioli, André

de Paula, Arlindo Chinaglia, Aroldo Cedraz, Babá,
Celso Russomanno, Edison Andrino, Gonzaga Mota,
João Correia, Luiz Carlos Hauly e Pastor Frankem
bergen.

Plenário Franco Montoro, 10 de setembro de
2003. - Deputada Zulaiê Cobra, Presidenta

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 683, DE 2003

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

MENSAGEM W 98/2003

Aprova o texto do Protocolo de Inte
gração Educacional para o Prossegui
mento de Estudos de Pós-Graduação nas
Universidades dos Estados Partes do
Mercosul e da República da Bolívia, assi
nado em Brasília, em 5 de déZembro de
2002.

Despacho: (Às Comissões de Educa
ção e Cultura e Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54 RICD))

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto do Protocolo de

Integração Educacional· para o Prosseguimento de
Estudos de Pós-Graduação nas Universidades dos
Estados Partes do Mercosul e da República da Bolí
via, assinado em Brasília, em 5 de dezembro de 2002.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à consideração
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido protocolo, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do artigo 49 d~ Constituição Federal, acar
retem encargos ou compromissos gravosos ao patri
mônio nacional.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 10 de setembro.de 2003. 
Deputada Zulaiê Cobra, Presidenta

MENSAGEM N° 98, DE 2003
(Do Poder Executivo)

Submete à consideração do Con
gresso Nacional o texto do Protocolo de
Integração .Educacional para o Prosse
guimento de Estudos de Pós-Graduação
nas Universidades dos Estados - Partes
do Mercosul e da República da Bolívia,
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assinado em Brasnia, em 5 de dezembro
de 2002.

Despacho: Às. Comissões: Parlamen
tar Conjunta do; Mercosul; de Rélações
EXterió~es,:éde DefesaNacional; de Educa
ção, 'Cultura e Desporto; de Constituição e
Justiçae de Redação (~~. 54RICD).

Apreeiaçao:Proposição sujeita à
apreciação do Plenário

Senhores Membros do Congresso Nacional,
, :'; ::1, ,~II' >":' -,"~'., ::, ;' :'

. Nos te~mo~.t~ódispostonoart. 49, i~ciso I, com-
binado cOT:ô:art~ 84, i~ciso~lII,daConstituição Fe
deral,. subl1leto"à elevada consideração de Vossas
Excelências, acompanhado de':Expósiçãode ~otivos

11.·::, .' 'il":<I" ,',,' :1:. , _ ., '~

do Senhor Ministro de. Estadoâas Relações Exteno-
res, otexto'Ctc) ProtocOlo de Integ~ação Educacio~al
para o ProsseguirrlentodeEstudos dePós-GradÓa
ção nas Universidades dos.Estados - Partes do tv1er~
cosul e da R~piJblicada Bolívia, assinado em Brasflia,
em 5 de dezembro de 2002.. ,. ....,

, . "''''':' " cc' I,,' '.' '., " ," '
Brasília, ,'25;i de março de 2003. - Luis Inaeio

Lula da Sllva~ .. ., .,':

EM N° 52DAIIDCEJDMC~MRE- KCEE-MSUL
. ::i','" :

Brasília; 12 'de fevereiro de 2003
;- ,.',. .' " - t:· '_o, ,.i·:- ,

. Excelentíssimo Senhôr:, Presidente daRepública,
~ , .. 'i 'o d:" : ' , ',;,/' . J •

Por ocasião da XXIII Reunião do Conselho do
Mercado,Comum, realizada em Brasflia, ~osdias 5 e
6<de dezembro de'2002,os Chanceleresde ~rgenti
na, Brasil,iPa'raguai e Uruguai, países-mern6ros ido
Mercosul, além de Bolívia, como membrÓ: associado,
assinaram o "Protocolo de Integração r: Educacional
para o ;P~osseguirnel1to de.Estudos de:Pós~Gradua
ção nas tJniversidades dos Estados - Partes do Mer:
cosul e da República dá Bolívia~'.

" ,,' .'", li.,;
.2.0presente instrurn,e9tofoi rubricado durante

aXXIII Reunião de Mil1istrôs aaEducação dos Países
do Mercosul,realiza~a:no Riode Janeiro, no dia 22 de

'; -}.- ," :' '" ,,: ',~ " : li" ,,' " 'i

novembro de 2002.: .
'3. O pl'incipalobjetivodo referidoProtoeolo con

siste em estabelece~elerhentosque possibilitem o re
conhecime~to, por:meio!lfos'organismos competen
tes dos Estados-Partes do Mereosul e da Bolívia, de
títulos univél'Sitário~texpedklôspor;instituiçõesde en
sin... o superior: unicamente para'. ar.e,alização de'estu-

. . . I' ,.1"" ,
dos de pós-graduaçãoacadêmica~Com a assillatura
do aludidoinstrumel1to, '. f0rtalecer-se-ão osv.ínculos
educacionais exiStentes elltreos países do tvferoosul
e a Bolíviae,tendoiemvistaa perspecti~ade incre
mentar-se a pesquisa Co~junta, o presente Protocolo

'I I, I,

contribuirá IlocarrlPoacadêrnico,par€lo processo de
integ'raçáoentre os cinco países signatáriôs.

• '. ",., '. ,I .11 "
4.,COrJl vistas aoencamillhaJTlento do assunto à

apr~iação)'d~ Pode~: L.egislati~o~ subrl1eto a ~ossa
.Excelênciaprojeto de:Mensagem ao Collgresso'Naci
on..,ai, juntamente com'ctsplas autênticas do Protocolo.

_ "I~~ ',ii"; <,~~'" '.!p!".'i., "," I", ,',:.,' ,

Respeitosamente, Celso Luiz Nunes Amorim.. ,'~ .'\ ',,',

PRO,.OCOLO [)EiNJ;EG~ÇÃO EDUCA,CIONe.L
PAR~ O PROSSEGYI~ENTO DEES1jUDOS::~

DE.P0S-GR~DU~ÇAO::N~S UNI,!ERSID~DES
DOS ESTÀDOS PARTES DO MERCOSUL

E Df REPÚBU~f~tB~U~llt ."
Os GO~le~~osdaRepública ~~g'ent~!1a,.da Repú

blica Federatlvado Brasil, da Repúblicádo Paraguai e
da RepúblicaÓriental do Uruguai, Estados Partes do
Mercosul, ,eda Àepública dâ Bolívia,' Estado ASsocia-

, , , , , ' ''','~I' ' '\;

do do, Me~cosul,todos doravallte denominados "Esta-
dos Pa~es',',.·par~efeito.dor~~,~se~tePr?tOeolo,

Considerando:.. . .... , .,' .,
Os princípios, fins e!objeti~osdo Tratado de

Assunção, assinado em vinte es~isde março de mil
1:', " '. " ,~!:",' 't;y_, !,:!:~:' "" ':: F ' !

novecentos e.·.noventa~e::um, entre.·a República da
~' ,-:, ';c: " ' :i. " ";'.I! '''" _ ::J~ '-!,: " ":~, " ','o'': .I!' '

Argentina, a ~epublica'Fêderativa'do Brasil, a Repú-
blica do:'Paraguaie a R~públicia dryental do Uruguai, e
do flrotocolo de Ouro Preto;assinadoern dezessete
de dezembro de,mil inovecentos é, noventa e quatro,

-' 'i' :!~' :~!, ,; -", ' '",!,:I: '! , ,.( 'I~ :ii, '::- :::' Ji, :::~;:," '

por,estes~mesmosiEstaaosm ..•• :!i: ;:1111:
!:' ' ,! I i j"ili,.'," ,!!;,: . ,-, : _ ~ ., " 'i'; ~-i:; •

Qua,a educação tem f[ul1l papel fUlldal1le~tal
para que ainteg~açãoregio~al seco~solidenah~êdi
darem que gera/e tran~l1lite valores;i:conhecim,entos
científicos e tecnológicos, cOnstituindo-se em: meio
eficaz del'11odemização dos Estados Partes; <I

Que:éfund~rTlel1talproJ11()ver,cadal!vez mais, o
deserwolvimento :científicoi'e::teC'nológico' na. Região,
• - I-i'l" ~r 'II~ - ,:i,' -':', _," "f " '.. '.: '1': ,",' !i<: ,; , • '.. - f.1 "

Inter,cawb.!an~oco~heclmentos por:'flle1o d~pesquisa
científica conjunta;' .,"': i! .;

1" ,'! ' : ,I,-- ,,~, ,:I .., '-. ':', • ~, ' , : i :" " " ',; !,",' " . ";

Quesel€lssurmu ocompr,omissono Plano Trie-
nal para ~Se~~r,:Edu~Ção,~~ogr8~a11.4:~ep~omo
ver, ."? Illvel !da'Reglao;aformação de umabaseéle
conh#cifrientos científicos;de,;ecu~os humanos éde
infra-estrutJra institucional paraaPoia~:a!tol1lada de
deCisões estrat~gicas noMer~osul;!'T .. .....• '

.. Que se itE~..rlassinala~ora: importânciade imple
mentarE:\m-sepOlíticasdeoooperação[entre Institui
ções de Ensino ~upe~io~d~,sses ~aíses;:.

QueJ:la ~ta da ~II ReuniãodeMinistrOs daEdu
cação, realiza:da em I>uro Preto, RepÚblica..Federati-

I' I' _ ",:. "! '" '•. ', ill, I, "fi' ' '_:' - _,:':::, . ': ~:' :'-' . • ~'

va do Brasrl"nodlanovedeidezembrode mil nove-
, , ,,' ! :" :' -' !' I '.' " "I;, "I ~Ii "':.' , ':'II!-': i'I"" " ,~, ~

centos,. e 110vel1tae. quatro,' flguroularecomendaçao
no sentidode que se assil1asse Protocôlo sobre'reco-
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nhecimento de títulos universitários de graduação
para fins de realização de estudos de pós-graduação,

Acordam:

ARTIGOPRIMEIRO

Os Estados Partes, por meio de seus organis
mos competentes, reconhecerão, unicamente para a
realização de estudos de pós-graduação acadêmica,
os títulos universitários expedidos pelas Instituições
de Ensino Superior reconhecidas.

ARTIGO SEGUNDO

Para os fins previstos no presente Protocolo,
consideram-se títulos de graduação aqueles obtidos
nos cursos com duração mínima de quatro anos ou
de duas mil e setecentas horas cursadas.

ARTIGO TERCEIRO

O ingresso de alunos estrangeiros nos cursos
de pós-graduação será regido pelos mesmos proces
sos seletivos aplicados pelas Instituições de Ensino
Superior aos estudantes nacionais.

ARTIGO QUARTO

Os títulos de graduação e de pós-graduação, re
gidos pelo presente Protocolo, serão reconhecidos,
unicamente para fins acadêmicos, pelos organismos
competentes de cada Estado Parte. Tais diplomas de
per se não habilitam ao exercício daprofissão.

ARTIGO QUINTO

O interessado em postular vaga em curso de
pós-graduação deverá apresentar o devido diploma
de graduação, bem como a documentação que certifi
que o expresso no artigo segundo. A autoridade com
petente .poderá requerer a apresentação da docu
mentação necessária para identificar a que titulo cor
responde, no país que recebe o postulante, o titulo
apresentado. Quando não houver título correspon
dente, examinar-se-á a adequação da formação do
candidato à pósgraduação, de conformidade com as
exigências para admissão, afim de que, em caso po
sitivo, se autorize a inscrição. Toda a documentação
deverá, sempre, ser autenticadapela devida autorida
de educacional e consular.

ARTIGO SEXTO

Cada Estado Parte se compromete a informar
aos demais quais são as Instituições de Ensino Supe
rior reconhecidas compreendidas pelo presente Pro
tocolo.

ARTIGO SÉTIMO

Em caso de existência, entre os Estados Par
tes, de acordos ou convênios bilaterais com disposi
ções mais favoráveis sobre a matéria, os referidos
Estados Partes poderão invocar a aplicação daque
les dispositivos que considerarem mais vantajosos.

ARTIGO OITAVO

As controvérsias que surjam, entre os Estados
Partes, em decorrência da aplicação, interpretação
ou do não cumprimento das disposições contidas no
presente Protocolo, serão resolvidas mediante ne
gociações diplomáticas diretas.

ARTIGO NONO

O presente Protocolo entrará em vigor trinta
(30) dias após o depósito dos instrumentos de ratifi
cação de pelo menos um Estado Parte do Mercosul
e pela República da Bolívia.

Para os demais Estados Partes, entrará em vi
gor no trigésimo dia posterior ao depósito de seu
respectivo instrumento de ratificação.

ARTIGO DÉCIMO

O presente Protocolo poderá ser revisto de co
mum acordo, porproposta de um dos Estados Partes.

ARTIGO ONZE

O Governo.da República do Paraguai será o
depositário do presente Protocolo, bem como dos
instrumentos de ratificação, e enviará cópias devida
mente autenticadas dos mesmos aos Governos dos
demais Estados Partes.

Da mesma forma,. o Governo da República do
Paraguai notificará os Governos dos demais Esta
dos Partes a data de entrada em vigor. do Presente
Protocolo, e a data de depósito dos instrumentos de
ratificação.

Feito na cidade de Brasília, República Federati
va do Brasil, aos cinco (5) dias.do mês de dezembro
de 2002, em um original, nos idiomas português e
espanhol, sendo ambos os textos igualmente autênti
cos. - Carlos Frederico Ruckauf - República
Argentina, José Antonio Moreno Ruffinelli, - Re
pública do Paraguai, Celso Lafer - República Fede
rativa do Brasil, Didier Opertti - República .Orien
tal do Uruguai, Carlos Saavedra Bruno - Repúbli
ca da Bolívia
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Aviso n~ 263.- SUPAR C. Civil..
" ,ij: ;-~:$ :!I,:~: ::!!: .,:~!

,:. .~ Em 25 de março de 2003. .
i" -,,.,,, ': ':l"" '_'.',' -" _.,'_'"" ::, ".' ,," '~,::;_ " '~:j~,

p.' Sua:Excelê~cia o Se~hor':;:

E>eputado Geddel Vieira Uma' !

Primeiro Scretárioda Câmara dos Deputados
Brasília-DF '" ').

Senho~PrimekoS~cretário,
E~camintio,a:essasecretariaMensagem do

EXcelenUssimo SenhorPresidente da República rela
tiva ao texto tio Protocolo;de' Integração Educacional
pàr,a oProssegui~é~tode Estudos de Pós-Gradua
ção nasÜniversidadesdos Estados Partes do Merco
sul~daRépública da BoH~ia. assinado em Bràsília,
em5 de dezembro de 2002:~ ' ,!

Àtenciosàrnenté. -José Dirceu MiMistro de
EstadbChef8 dii Casâ Civil da. Presidência da Repú'-
~~,. .: .

ÁEPRESÊf..JTAÇ~O'BRtSILEIFtA N~~Cmv1ISSÃO
PAR~""1EN;f!,BCON:JUNTtDO ~ERCOSUL

',J I~ Relató~ib
,.:;'\ , '. :," '." " ,:

'" O Ex?ele~íssi~oS~~ho~ ~~eside~te da Repúbli
ca, pormelodaX4en~2em no 98. de 2003.acompa
nhada'dê exposiçãode I1lOtivôsdo SenhorMinistro de
Estado dasRel~çõesEXteriores, submete aconàide
ração do Congresso ~acionaf o texto do Protocolo de,
Integração EdJcaciônal para o I Prosseguimento de
Estudos de. Pós-Graduaçãdnas 'Universidâdes dos
EstadosPartes do MércosLiI,ê da RepútJlica da Bolívia,

, assinado em Brasíl~,êril5 de'dezembro de 2002.
:Por,itr,~tar~sede,rfI~têria afetá;ao ~ercosul~ a

Mensagernn~ 98. de 2003.fciii~icial~enteéfistribuída.
em'confomlidade colT,l0(ti'~p()stono'artigo ~. inciso I
~:parágrafótO e 20 délResoluÇão ri~'t Cle1996=CN. á
Represerytação Bràsileira~a COmisSão Parlamentar
Conjt.mtadoMércosul,âfirTldeque essa apreséntas~
se <> devido relat6rio.'<I .

:Có~ ef~ito,b·. pr()toê~lo 'que .' ela.,encãminha á
apreciação.do Congresso' Nacional foi rubricado du
rante a XXIII Reuniãbde~inistrosda Educação dos
Pafses do Mercosul.realizada.rio·Rio de Janeiro, no
dia 22 de novel1lbrode2002.eposteri0rrne~teassi
nado, .peloSrrlÃinistros das. Relações' Exteri&es, por
ocasião da xXIII Reunião ;do Conselho do Mercado
Comum,reatizâdâ:nôs dias 5 ie5 de dezembro de
2002. Seu objetive> ·.é· possibilitl:l~ aosestudl:lnte~ dos
Estados Partes d'õMercosul e da Bolívia o reC:bnheci
mento deséus respéêt~()stftUlosunIversitários,ex
pedidospOlii· instituições I;i de ·ensino supêrioridesses

, .

países. de modol:l pef'lllitir.realização de estudos. de
pós-graduação acadêmica;·:!

Esse ~nhecinie~todeStil1ar-se-á ape~as ás
finalidades acaclêmidJls e~ãofacllhará, portanto. o
exercícioprofissio~aJ. segundóstermos cio texto do
próp~o protocolo.·~ ; ;' :j

n!Voto do Relatori'i
, "', _, ,,',' " :. :: _;""'_,":_"" ,r

, .0 atoint~macionalq~ehoraco,nsideramos visa
ainstitui~,e regulamentl:l~orecóflhecimentodos. Ütu~
los~ uryiversitári()sde.gl'a~uação:'~omâ .finalidade es
peêifica:~elúniea dereálização de eslüaos':depós-gra
duação. e':dc)sUtulosde p6s~graduaçãoexpedidos pe
lasinst~uições de ~n.si~o supe~or dos,cinco países.
unicâMente pàrafinalidades acadêmicas..Tal reco
nheci~entoprop<>rcionará(). intercâmbiodeinfo'rma
ções ê"'ld(lsabêr~nire os entes universitários. median
te o e~timulo, em qu'~ele próprios~ do~stitui, ao inter
câmbiÔ'd.e estúéJa~ú~s epesqúisadoresl. g~açasá pos
sibilidadee a certeza de que estes tenham afinal re
co~hecidos; par~fins,êxclusivafT1enteâcadêmicOs, os
títulos de estudbsó~tidos~'I~eXterior;. !

~ofavorece~trocas entre· as' universidades do
• H '.i~ 1.;;' .. '-'~"",:~:': ',0,-',:":"',' ,",' .. 'i-'( >": ',; ,~

malsvalonzado bem, efator,\econômiéo do mundo
,i~!,>,_, '~~", ,(,I'".'" : 'J ':'I:!'."::,' "".,'•. ,'.' ,\~:: .. ", ,'11: i'~!W' ':'. ""'~

C<?nte~po~~eo:.o ,,«:x>~h~I~~mo., p?~'~elo .d():\i~.ter.
camblôdei:estudantes;'o protocolo vrabJlrza. inclUSive,
a' r~aliza.ção dê :pr~jetos i6terril:lcio~ais de. pesquiSa
co~ju~ta.f'I~~.~i~~,:op~Ot?~I()i~~: ap~eço cer,t~
mente··contnbulr,a.r>arao.aesenvolvl~e,nto ,dos'maiS
diverS<)~ campos~~t ciê'nciae d~~ t~olbgia..0 inter- '
'câ~bio proPorcio~ad()t~rá;tarl1bém, hco~dão de in
c~~~;~~~r, a.i~t~gh~ção ·c'ult,u~I,.~o'!âij1bitO.,fdo Merco-
sul;ifacreseido da nação associada; aBolfvia. '. ,

:. :' .,,]1 , " ", ,ti" " '''i' ,II~:! :"0 I.';: _' 'i"'" '. ,i,: ! '! : :, .i'o,; c ~" !, : 'e: :,",,' i . ~f." :,': "--' ',:, ,i :': I. ".. oprotocoloiestabelec.eryónnasregulamel)tares
qu~~!~\~?,r~!e~d?t,~C()ph~C?i.fue~~o,.:~7~t.~e::às,i~~is
destacam:':se:i a) queosttrtulosoojeto!de reconheci-

. ," \ -~. ',,~r.,', ,.4 ":: ': ,o, - ''',; -'""i'" "O:'d:'!:,! ":"-:'1""-"'::::" 1. ".<'r,l: ,.". ','0', 'Hi:" •. J:
meflto~~J1:lf!lr~s~I~~"'t~~,:d~g~rso~ c()mduraçao"mí
'riimá ..dequatroanOSII'()Udeduâs·rilH,~,'setentah(),.as;
b)'que o ingres's()lde~:alunós êstrang~i~os' nos cursos
; "', ';,,'0 ',', ',' 'II~ ::11' -' _ ': "i:;:"'; _,,:' ",":,:,.: ", "', '.:',' "11I1' 1,;'-'1", ' ;:, ," , i,

de, pos-g~ad~a~() ~.~.~~.~,eg~,d() p~I()~~.s~o .. p~ocesso
seletivo aplicado pelas inStituições de ensino superior
: :: I',,:,),;, ','o o".f_":,"',<,'<: :,~""':'~"."~"!~"",,:i,', ::,,'..':,-, 'c' ":":(:;"I-I!',',··",.'" ~... i_'

aos' e.s~udantes, naclon~ls;c:)ocomprornetlmentode
cada'. pa!:lesig~a~ái-ia!'erninforrTla~ilà~:: demais:partes
~uais "sêfãoas:i~S!~üiç~es'"dêreritin~sup~rior ~êCo
nhecidas'.qué.serãó corTiptée~dida~!'~elo prôtôcolo.
i. . ....E irT1portant~~irl~~~tl:l~~;i!e' r~s~ltabem claro
nótexto'dóProtôColo;t1()s'tert1l~s'Cfôseu "~~igoQli
arto:.9ueo~'tr!~I()scfé,gr,aduaÇão'~p?s-9raduação
reconhecidos'pelos •.·.organismos compete'ntes ..·dos
Esta~os .Pli~e.s;'Ne~i$)".~p~'~i~t1ã~hab'i1itarn.·ao
exeref~io daiprofisSãô;~;Tal. restriçãefé •necessária no
atúal'estági~do'processodeiniegra.çãoISsO se deve

I" ,I li o, h'll ,I l li i I
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tanto às tanto às·implicações que o reconhecimento
de titulo de ensino para finalidades de exercício pro
fissional geraria para o mercado de trabalho, como á
falta de harmonização entre os currículos. especial
mente quanto á prática de atividade profissional.

A restrição apontada resguarda, assim, o inte
resse de proteção dos destinatários dos serviços pro
fissionais, e da sociedade em geral, que poderiam,
não fosse ela, estar sendo prestados por estudantes
graduados mas, que não foram habilitados de modo
adequado a pratica profissional específica, adaptada
e neCessária em um meio social distinto daquele
onde obtiveram seu título de estudo.

Assim, juntamente ao Protocolo de Integração
Educativa e Reconhecimento de Certificados, Títulos
e Estudos de Nível Fundamental e Médio Não-Técni
co entre os Estados Partes do Mercosul, a República
da Bolívia, e a República do Chile, o presente proto
colo constitui ato complementar do processo de inte
graçãoeconômica promovido pelo Mercosul. Nesse
contexto, as ampliações da integração educacional e
a integração cultural são fundamentais para o avanço
da integração econômica e comercial na media em
que elas proporcionama cooperação entre os países
e o desenvolvimento das artes, das ciências, da tec
nologia e de outras áreas do conhecimento dos hábi
tos, das tradições, das manifestações folclóricas e
culturais em geral, entre as populações das nações
envolvidas.

Ante o exposto, nosso parecer é no sentido de
recomendar a aprovação do texto do protocolo de
Integração Educacional para o Prosseguimento de
Estudos de Pós-Graduação nas Universidades dos
Estados Partes do Mercosul eda República da Bolí
via, assinado em Brasília, em 5de dezembro de 2002.

Sala de Reuniões, . - Deputado Welinton Fa
gundes, Relator

PARECER DA COMISSÃO

ARepresentação Brasileira na Comissão Parla
mentar COlljunta do Mercosul, em reunião ordinária
realizada hoje. Aprovou, unanimemente, o Relatório
favorável do Deputado Welinton Fagundes oferecido
à MensagemNQ 98/03, que "submete à consideração
do Congresso Né:lcional o texto do Protocolo de Inte
graçãoEducacionalpara o Prosseguimento de Estu
dos dePós-Qraduação nas Universidades dos Esta
dos Partes do Mercosul eda República da Bolívia, as
sinado·em Brasília, .em 5 de dezembro de 2002."

Estiveram presentes osSenhores Parlamentares:

Deputado Dr. Rosinha, Presidente; Senador Pe
dro Simon, Vice-Presidente: Senador Rodolpho Touri
nho, Secretário·Geral- Senadores Eduardo Azeredo,
Mozarildo Cavalcanti, Sérgio Zambiasi e Leonel Pa
van; Deputados Eduardo Paes, Inácio Arruda. Leode
gar Tiscoski, Osmar Serraglio e Edison Andrino.

Sala da Comissão, 24 de julho de 2003. - Depu
tado Or. Rosinha, Presidente

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES EDE
DEFESA NACIONAL

I - Relatório

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica, por meio da Mensagem n° 98, de 2003, a qual é
instruída pela exposição de motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Relações Exteriores, submeteu à
consideração do Congresso Nacional, nos termos do
artigo 49, inciso I e do artigo 84, inciso VIII, da Consti
tuição Federal, o texto do Protocolo de integração
Educacional para o Prosseguimento de.Estudos de
Pós-Graduação nas Universidades dos Estados Par
tes do Mercosul e da.República da Bolívia, assinado
em Brasília, em 5 de dezembro de 2002.

O tema objeto da Mensagem em epígrafe ins
creve-se no contexto do processo de integração pro
movido pelo Mercosul, razão pela qual estafoi preli
minarmente distribuída à Representação Brasileira
na Comissão Parlamenté:lr Conjunta do Mercosul, em
conformidade com o disposto no artigo 2°, inciso I e
§§ 1° e 2° da. Resoluçãq n° 1de 1996-CN,a fim de
que aquele órgãotécni<w apreci~sse a matéria, sen
do que ele se manifestol..l, de forma unânime, favora
velmente à slJa aprovação.

A finalidade prinçipaldo Protocolo em apreço é
possibilitar aos estuQa'"'tes .• dos Estados Partes do
Mercosul e da Bolívia o neconhecimento de seus res
pectivostítulo~ universitários, expedidos por institui
ções de ensino superior desses paises, de modo a
permitir a realização de estudos de pós-graduação
acadêmiça. Gontudo, ,tal reconheçimento desti
nar-se-á apenas às finalidades acadêmicas e nãofa-.
cultará, portanto, o exerqício profissional, segundo os
termos do texto do prqpfio Pfotocolo. Conforme referi
do na expos,çãode motivos, o Protocolo de Integra
ção Educacional para0 ,Prosseguimento de Estudos
de Pós-Graduação foi rubricado durante a XXIII Reu
niãode Ministros da ç:dLlcaçâo dos Países do Merco
sul, realizada no Rio de Janeiro, no dia 22 de novem
bro de 2002, eposteriormente assinado pelos Minis
tros das Relações Exteriores, por ocasião da XXIII
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Reunião do Conselho do Mercado Comum, realizada
nos dias 5 e 6de dezembf,h de 2002.~; ,;

11 ~ '{~to do R~latô~l . .:'..
o ata InternaclonalqlJe ora consideramos visa a

iilstitui.r:eregulâme~ta~ore60nheCimento dos trtulos
univer~itários degrc:idu~çãÕcoma finalidade específi-

:", .. ,. '~\: .' ~', 'o, ' ,'"', lIJ'" ~ ~i < , ' _",'

cae única" de realização de estudos de pós-gradua-
çãoe;\:fos, títuiosde pós-graduação - u~icar;ne':lte
para fins acadêmicos -expedidospelas instituições
de'em~i~o superior: dos cinco pafses.;. ' ,;

fCÓnforme!iassinalé:ldo.ria exposição de motivos
',.. """.''''. '",...,. . .' .,., !l

rni?isteriale no relatório da ~epresentaçãoBrasileira
na: COTissão Parla~entadConjunta do Mercosul,
esse reconhecimentô'propOrcionará o intercâmbio de

i:: '.;'. ,-'i:'~ ,·it~'·', - -,,' ",I~, 'ii': --'.' '~-." ."';,.

informações e do saber e~reos entes unl'.'ersitanos e
estimulará, o intercâmbioide estudantes e pesquisa-

H:ii,. . ,"': '.' ,:~ ,'I~', ,i:" ,', ,"", :!I',. :' . , I ';. '

do~es a partir, do estabelecimento dagarantia de que
seustftulos'de e~tudosobtidos:noexterior selam pos
teriorrnentereconhecidos,aindSque para fins!'exclu
sivarTIe~ie atadêlTli90s.Nessecontexto; o protocolo
fa~oreCêrá,ointerCârnbiodepessoase de~erá contri
buir"co~oé.feito lndireto,para o dese~volvimento das
ciências; das artes. e,cfe v6rias tecnologias, favore-

li!.: ,"""~ ,;,.I,.-";",_""<:~,,,,<,,.", ,~,'", ..',:'·'!I!II,-'·'''!;"( :1,_ t', I:

cel1doo Incremento da 'lOtegraçao.cultural.
, '" ' r·, '! i!" .,,: I;i~ : ':':1' f-o' ,': ::11' ,. ''- ' ,.>', ,; ~ "::" ", ~w':' ...:' I' ' : !

.. Cumpre d~staca~algulTlas norrnasque regem o
pr,otoC()I~:!le~ ~"~'Elço,q'~ais,se~rb: 8~,ostfiulos de 'es
tudo objeto~e·rec~~hecif!'lemodeverão ser, resultan
tes decu~soseOm~lJraç~ô nÍfnimaIij~quatro~anosou
de duas.n,i1e/set~centash0Jas;:b)lb ,ingresSo de alu
nos.estningeir()s nos'curso~deipóS7gra~uação será
regidó'peioOlesrno p'rocessOseleti~o aplicado pelas
in~tituiç~esd~e~si~o',s~pe~io~aos e~tudantes nacio
nais; c) ocomprometimentó de cada. Estado signatá-
,:•. , ,::~,":'!., ",' ,,',:llli, li!" ,:::::~"-'·','!~':iIr.!.!,~I\'!.' J~ _ o,: ''';'' ,j" ' •• H'
node IOformal1aosdemals quais serao as IOstltUlçoes
~\ :,' ,,'!'i,:It~"~;':""li}.;:II',/:h"! ,','~·,,:i:.:-" 'Hil!i'" ',:;, :: f~.,I,.:.' ':,: :ill"! ~ ,-.".

de e~sl~o':supe~!lonqUElsera~icOl~preendldaspelo
Protocolo..

Co~tUdo;o;'~~igoQua~07do'~r,otocoloestabe
lece uma" r~strição illlPortante,i no.sentido de qUe.os
tftulosICie'9raduaçãd:.e pÓsfgraduaçãb reconhecidos
pelos organisrTl0scompetentes d()s Estados Partes,
(verbis)ii,"pe'ise não habilitam ao exercfcio de profis
são"~ OObjetivódo ProtoCôlôé, portanto; garantk,o re
conhecirnento~ exclusivamente para fins acadêmicós.
Os pars~s·••hou~eram p()'Ii!Derl1·~ãb··estendel1 o'\teco
nheciMento à:h~bilitâção lÍ>ara'o'Elxercfcio'profissional
sobretudo devido aos efeitos:·que"isso teria para o

i, I',':'.,'" '11',ill:- ::', ","'.' ,',', :1", :-" ,·i' ,:,: :": .,,: ".

merêad()detnib~lho,hajávistaa falta de harmoniza-
ção e'ntr~ ()s ~un;fcUlos;asijiscrepâncié1serri te~rnos
de práticas pro~ssi()nalizantes:!~nsihadasem éâda
um dos'pafses~; tarnbém,bestadoatual em que se
encontra0 processo de integração. Com tal restrição

ficam resguardados os interesses dos destinatários
i "/''':' ~" " '.'. ' > _ '"li,' " . , , ,'J, :1,1

dosse~iços. profissionais,.evitando-se que tais se",i-
çossejahl prestados Porprofissionais que, apesa~lde
graduados, não co~tam':'comhabilitação adequada à
~ealidade especfficadé:ll úrtia sociedade distinta da.,
quela onde obtiveram seu tftulo de estudo.:1

,i"~ '. ' ',ij.' .,". . .'. . •.... ' ..

Assim, .analisados os' aspectos.de rTlaiór' rele-
vâ~cia doProtoColo·e~.apreço e.co~side~ar:'do(que
este comPlementa,com oProtocolól de Ihtegração
Educativa e Reconhecime~to deCertlficados,.Tftulos
eEstud<?sde Nfvei l7unaarnental.e Médio Não-Técni
coentre.os Estaêos'Partes"do MercOsul, aRepúbliéa
da Bolívia, e a República do Chile, ainiciativa dos paf-

• !', ~i" ' , " .", . : ,', ': '~" • Jll:., '

ses do Mercosul edeseusassociados, Chile e Bol.f-
via, de'i âmplian e aprofu9dal1, o processo de integra
ção, alérndeco~tribuiriPârad desên"olvirner"!t~~de v,á
rias áreas doconheciITIento ede p"r0pOrcionaro au
mentddo ...intercârnbioêuliural~,estamosb>nvehcidos
da conveniênCiade sua ratificação, ~bsterm~de sua

:" ,'" :":;'::il~' :':".": ".: ': ' , '" : 'i i: ~ "

redaçao. li '. ...i·" .,.... . .1:1]" '.'
,.. ~~te o exposto,~()!O pela ap~~açãodotextódo

Protocôlo de Integração Educacional para ()PrOsse~

g~irTlemo deEstudosd~PÓS-GradUaçã():::~asUni~!e~
sldadesdos Estados.Partes doMercosul e da Repu~

blicada. Bolfvia, assinado em Btasnia,em 5 de de-
~, : :, '*" ..:i ,: : " ].i' , ;II!; _,' 'i ·,i I" ' , '

zembrode 2002.llosterrTl0sdo proJetodedecreto le.-
gislati~o em anexo.' ,,!;IF: >il~i '. ,I.' .'

Salá:da~Reuniões,- DepÜtado Pastor, fmn-
kembergen, Relato;'" . .

P~OJETO DE bECRETO lEGISLATIVÓ
N0 DE2()03 li!,.. . . ,

(Da Comissão de Relações Exteriores
~ de Defesa Nacional) ..

....... ... :,1 ..'
Aprovaotext6 do~rotoéol~de Inte- '

gmçãoEducacional.pam.o. Prosseguimen
to de Estudos de Pós-Graduação nas Uni
versidade!),. dos '. Estados ..,Partes do Merco-

. sul e da Republicada Bolfvia, assinado em
Bmsflia,em 5de,dezembro:de 2002.

O Congresso Nacional decreta:
, . "" " 1) "i" ",:' ':i;: .:," J'l ,:

Art. 1°Rcaapr()vadocQ texto 'doProtocolo de Irlte-
graçã6 EducacionalPáFci o'Prosseguimento deEstudos
de Pós-GraduaÇão'~âs Universidades!]: dos Estados
Partes do Mercosufeda Repúblita da Bolfvia,assinado
em Brasnial' em5 dedezernb.rode 2002. ,li

, Parágrafo. único. FicalT1':'sujeitOSà'cÓnsideração
do/Congresso Nâcionalquaisquer atos que possam
resultar em.revisão'do· referido protocoloj:bem como
quaisqueriajíJstes .•compleme~tarêsi.que, ..nos',termos
do inciso I:do artig04~)"da'€onstiÜJição Federal, aear-

I; 1·1 I': i
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retem encargos ou compromissos gravosos ao patri
mônio nacional.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
datade sua publicação.

Sala da Comissão, - Deputado Pastor Fran
kembergen, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje,
opinou pela aprovação da Mensagem n° 98/2003,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta, acatando o Parecer do Relator, Deputa
do Pastor Frankembergen.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Zulaiê Cobra - Presidenta, João Castelo, Fran
cisco Rodrigues e Maninha - Vice-Presidentes;
Alberto Fraga, Arnon Bezerra, Augusto Nardes, Co
lombo, Coronel Alves, Enéas, Feu Rosa, Francisco
Dornelles, Heleno Silva, Inácio Arruda, Ivan Ranzo
lih, Jair Bolsonaro, João Almeida, José Thomaz
Nonô, Leonardo Mattos, Lincoln Portela, Lindberg
Farias, Luciana Genro, Marcos de Jesus, Marcus Vi
cente, Nilson Mourão, Vadão Gomes, Vittorio Medio
li, André de Paula, Arlindo Chinaglia, Aroldo Cedraz,
Babá, Celso Russomanno, Edison Andrino, Gonza
ga Mota, João Correia, Luiz Carlos Hauly e Pastor
Frankembergen.

Plenário Franco Montoro, 10 de setembro de
2003. - Deputada Zulaiê Cobra, Presidenta

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 684, DE 2003

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

MENSAGEM N° 134/2003

Aprova o texto da Decisão CMC nO
17/02, do Conselho do Mercado Comum,
que altera a Decisão CMC n° 1/98, que re
gulamenta o uso dos símbolos do Merco
sul, aprovada por ocasião da XXIII Reu
nião do referido órgão do Mercosul, reali
zada em Brasília, nos dias 5 e 6 de de
zembro de 2002.

Despacho: (À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (art. 54 RICD»)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto da Decisão CMC n°

17/02, do Conselho do Mercado Comum, que altera a
Decisão CMC n° 1/98, que regulamenta o uso dos
símbolos do Mercosul, aprovada por ocasião da XXIII
Reunião do referido órgão do Mercosul, realizada em
Brasília, nos dias 5 e 6 de dezembro de 2002.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão da referida Decisão, bem como qua
isquer ajustes complementares que, nos termos do
inciso I do art. 49, da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.

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

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2003. 
Deputada Zulaiê Cobra, Presidenta

MENSAGEM N° 134, DE 2003
(Do Poder Executivo)

Aviso n° 323/03 - SUPARlC. Civil

Submete à consideração do Con
gresso Nacional o texto da Decisão CMC
n° 17/02, do Conselho do Mercado Co
mum, que altera a Decisão CMC n° 1/98,
que regulamenta o uso dos símbolos do
Mercosul, aprovada por ocasião da XXIII
Reunião do referido órgão do Mercosul,
realizada em Brasília, .nos dias 5 e 6 de
deiembro de 2002.

(As Comissões: Parlamentar Conjunta
do Mercosul; de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional; e.de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54, RICD»

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do disposto no art. 49, inciso I,
combinado como art. 84, inciso VIII, da Constituição
Federal, submeto à elevada consideração de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Moti
vos do Senhor Ministro de Estado das Relações
Exteriores, o texto da Decisão CMC nO 17/02, do
Conselho do Mercado Comum, que altera a Decisão
CMC n° 1/98, que regulamenta o uso dos símbolos
do Mercosul, aprovada por ocasião da XXIII Reu
nião do referido órgão do Mercosul, realizada em
Brasília, nos dias 5 e 6 de dezembro de 2002.

Brasília. 9 de abril de 2003. -Luiz Inácio Lula
da Silva.
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MERCOSUUCMCIDECN° 17102

Simbolos do Mercosul
I

6. Pêrmito-rnedest~c~r., por fim; que o uso
dos símbolos dOiMercosul não atribui ao ,usuário
quaisquer, direitos~obreosn,esrnôs, em especial
na área de propriedade industrial" emcOnsonân
cia cOrno disposto .. na.legislaçãoi'brasileira s6b~e
a ma.téria.' '.', ,

,I ' . !I,

7.A,luz doexposto, e col11~ist~saoencarrli
nhamel'lto do assunto à apreciação do Poder Le
gislativo, conforme prevê o.inciso ~'" do ~rtigo84
da CohstituiçãoFedé~al,sÚbrneto~a\,(osSa.Exce
lência, projetode,Meflsagel1l ao Cóng~tssoNacio
nal, juntarrlente c6m\'cópiá, da referida Decisão,
certificadaVpéla'Secretaria Ádministrativa do Mer-
cosul.! ". "

: ' , ',', _ :' 'I" I ""':i',, .,. ," ~

Respeitosamente, Celso Luiz Nunes Amorirri.

Tendo em Vista: O Tratado de t-ssunção, o
P~otocolo de Ourb P~eto, .•. a Decisão N° 01/98 do
Conselho doM.e~pádo Comu~ea Resolução ~
25{97 do GrupolMercado COnllJm. .

Considerando:

Que urnadi'Jul'gação rnaisampla do nome, si~
gla, emblema e d~ bandeirâ'do ,MERCOSUL!êontri
bui pa'raconsolidara'identidade ea imagem do pro
cessO ae iní'egração;

Que se fâz necessário assegura~ a devida pro
teção ao nome, 'sigla e emblema' é bandeira tfo
MERCOSUL; .

EM N°64D~C/D~I-MRE - MOSUL-PAIN . com 110meque inclua oureproduza em sua c0rTlPO
siçãoTsiglas.ou denominações de,organismos .inter~
nacionais.' i:,;;: i:, 'r' i ,:

\ . '.' '. ';'.'" r.·', i' .'; < ,:; t
. 5.A fim de assegura~.a devida proteção:aos

~_, .. " :i~l" ..:f,',,:,.' ,- ',' "., "!,,, ,~l ',' ~!I!V "., - ;,;.

sírTlbolos do] Mercosul, aos quais se agrega tam-
bem abandeiràêfo Mercosul,não contemplada na
DeHisão CM~jn?1/98:11 a Decisão CMC~i;n~ 17(Ó2

. prevê airlda quélcadaEstado Partedêv~'âssegu
~arL~~l:JeacorcJ0A()~ su~s,~~sp~cti~asl~gislações.
sejam adotadas as rTledi~a~Célbíveisparacoibir::o

uso: ipde~ido .. desses, sírTlbolos, :~~tel1dEmdoa6s
rTles~'i>s'i;proteçã() equivalerlte. àqúelaatribuída
a'os seuS'símbolos ~àcio~ais.';materia., ~egula.da..:no
caso'do Bràsil. pela,Lein~5.700, de 1~de setern-
bro de 1971. ::;!::

t' Brasilia, 24 cfefe~ereiro de 2003

EXcele~íssi~os~nhor P~esidenté da' República,

Tenho:a honra de submete'ri'à, elevada con-

~~~i~i:~~cl;~~a7j;;,~~êp~~:~ffa~~:~i~~~~.~~
brica dos Chahéeleres ,dos quatro Estadd~ Par~
tesdo Merc3osul,porocasUioda XXIII ,Reunião
Ordinári~do Conselh'6 doMerêadoGornurTl,~ea
Iizada em Brasflia, nos dias 5 e 6 de dezembro
cfe2002.

. ' .. ,' .

2. ~'referida Detisão, q~e. nostermos do Pro
tocolo de0üróPreto sobre a Esirutura'lnstituciónal
do Mercosul,:;, promulgado no Bra.sil, pelo DecrEito
1.901',de 9-5~96;.foi adotada po~! cc>nsensodos qua
tro Estados Partes e éobrigatória emtdctos os seus
termos, alter;a,li!por,il1iciativa do Brasil, a DeciSão
CMCDi 1f,98,~ue~~~g~la~e~tao, u§o dossírTlbolos
do~Mercosul (nome, slgla':eemble~ do bloco) e
concflciônava sua Utilização à prévia das.autoridades

'".' ""'~ ,0" . ,." .'.'" .,
corppete~tes.oque. em~irtudedas diTe!)sões do .
terfitório"nacional,' revelou~se de difícil .. operacionali-
zação:ino Brasil. ,,' , ..

~I,·,I , , •

à Afim deequâcionar,essà difiêuldade~'e no
ente~dimentodeqÍJeum~ ampla disseminação
dos sírTlholos do Mercosul cont~ibuiu paraéo'nsoli~
da~l a identi~ade era ~irnagern do processo detinte
graçãojuntoà socledaae dos quatro países, aDe
cisão CNlC nO 17/02 estabelece qlJeos sírnbolos
do .. ~e~cbsul"i'pode~ão .. s~r: utilizados, se!", (pr,évia
auto~ização,':~or pessoas'físicasou jUr.ídicas naci
onaid dos Estacfos Pa~tes do MEncosul; desde~;que
de forma compatrveldom os dbjetivos do Tratado
de ~ssunçã<?6,cor!! as diretrizes;esfabelecidas na
Declsãoem~píg~fe:Nocasoespecíficodás soci
edadescon,eréiais, por. exemplo; deverão ser ob
sel'\lados os seguinte~requisitos para o uso do
ter~o Mer9o~ul: (a) quei a 'palavraMercosul pão
seja'UtillzadaJsoladamente, .. mâs lformandoparte
da dendrniriação. ou da razãosõclál;:i(b) que ,essa
denominação tenha relação. com'o.objetivo" social;

" o,' jJ. " .' , .', .",.-." - , '. ' ' ,~ , , ," " ,'t', :,; :", ' _, j\. '-,'_'

e(c)~lje nãos~Ja' utilizado de maneira: eng~nosa,
que induza a erro ou confusão com organismos
oficiais. '

4. Sublinho, a propósito. que.,umáveiinco~o
rada ao ordenamento jurídico brasileiro;i a Decisão
CMC nO 17/02 àlterará o:OecretOno(aOO/96, que,
colT1 ai redação .... dada pelo Decreto nO .3.344/00,
veéla, no Brasil, 'o registro de empresas mercantis

I i ,I I, I i



49872 Quinta-feira 25 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

Que o nome Mercado Comum do Sul, a sigla
MERCOSUL e o emblema do MERCOSUL, nos idio
mas português e espanhol, foram devidamente noti
ficados nos termos do artigo 6 da Convenção de Pa
ris para Proteção da Propriedade Industrial aos de
mais membros dessa Convenção.

o Conselho do Mercado Comum Decide:

Art. 1 - São símbolos do MERCOSUL, o nome
Mercado Comum do Sul, a sigla

MERCOSUL, o emblema do MERCOSUL e a
bandeira do MERCOSUL nos idiomas português e
espanhol, que constam como Anexo e formam parte
da presente Decisão.

As características gráficas e combinações de
cores do emblema e da bandeira do MERCOSUL
constam no Anexo.

Art. 2 - Os símbolos do MERCOSUL são de
uso do MERCOSUL, dos Estados Partes do
MERCOSUL e dos órgãos do MERCOSUL, poden
do ser utilizados, sem prévia autorização, por pesso
as físicas ou jurídicas nacionais dos Estados Partes
do MERCOSUL de forma compatível com os objeti
vos do MERCOSUL.

Art. 3 - Sem prejuízo do disposto no artigo 6
da Convenção de Paris para a Proteção da Propri
edade Industrial, o Grupo Mercado Comum pode
rá elaborar diretrizes que deverão ser devidamen
te divulgadas a fim de orientar o uso dos símbolos
do MERCOSUL por terceiros, pessoas físicas ou
jurídicas.

A utilização dos símbolos do MERCOSUL de
verá respeitar as orientações emanadas do Grupo
Mercado Comum.

Art. 4 - Os símbolos do MERCOSUL não po
derão ser utilizados quando estejam associados a
objetivos e atividades incompatíveis com os princípi
os e objetivos do MERCOSUL, sejam contrários à
moral pública ou possam causar confusão entre o
usuário e órgãos do MERCOSUL junto ao público,
induzindo a erro ou provocando descrédito do orga
nismo.

Os símbolos do MERCOSUL em nenhum caso
poderão ser utilizados para designar órgãos ou insti
tuições que possam ser identificados ou confundi
dos com os órgãos do MERCOSUL, tais como Tribu-

nal, Conselho, Grupo, Comissão, Comitê, Grupo de
Trabalho ou Foro.

Art. 5 - As sociedades comerciais deverão ob
servar os seguintes requisitos para o uso do termo
MERCOSUL

a) que a palavra MERCOSUL não seja
utilizada isoladamente, mas formando parte
da denominação ou da razão social;

b) que essa denominação tenha rela
ção com o objeto social; e

c) que não seja utilizado de maneira
enganosa que induza a erro ou confusão
com organismos oficiais.

Art. 6 - Cada Estado Parte assegurará, de
acordo com sua legislação, que sejam adotadas as
medidas cabíveis para coibir o uso indevido dos
símbolos do MERCOSUL e assegurar sua correta
utilização nos termos desta Decisão, em particular
os artigos 3 e 4.

Para esse fim, os Estados Partes estenderão e
assegurarão aos símbolos do MERCOSUL proteção
equivalente à conferida aos símbolos nacionais nos
respectivos ordenamentos jurídicos internos no que
se refere a sanções pelo descumprimento desta De
cisão.

Art. 7 - O uso dos símbolos do MERCOSUL
não habilitará sua apropriação pelo usuário, nem
gerará quaisquer direitos sobre os mesmos. Em
nenhum caso, esses símbolos poderão ser regis
trados como marca ou integrando um conjunto
marcário.

Art. 8 - O Grupo Mercado Comum, quando
considere pertinente, poderá regulamentar esta
Decisão.

Art. 9 - A partir da sua entrada em vigência,
a presente Decisão revoga a Decisão CMC N°
01/98.

XXIII CMC - Brasília, 6 dezembro de 2002

MERCOSURlCMC/DEC N° 17/02

Simbolos Del Mercosur

VISTO: EI Tratado de Asunciôn, ei Protocolo
de Ouro Preto, la Decisión N° 01/98 dei Consejo dei
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Mercado Común y ia Resolución N° 25/97 de! Gru
po Mercado Común.

Considerando:

Que una más amplia divulgación dei nombre,
sigla, emblema y bandera dei MERCOSUR contribu
ye para consolidar la identidad y la imagen dei pro
ceso de integración;

Que se hace necesario asegurar ia debida pro
tección ai nombre, sigla, emblema y bandera dei
MERCOSUR;

Que el nombre Mercado Común dei Sur, la si
g�a MERCOSUR y el emblema dei MERCOSUR, en
los idiomas espanoI y portugués, fueron debidamen
te comunicados en los términos dei articulo 6 de ia
Convención de Paris para la Protección de la Propi
edad industrial a los demás miembros de esa Con
vención.

EI Consejo Del Mercado Común Decide:

Art. 1 - Son símbolos dei MERCOSUR el nom
bre Mercado Común dei Sur, ia sigla MERCOSUR,
el emblema dei MERCOSUR y la bandera dei
MERCOSUR en los idiomas espanoI y portugués,
que constan como Anexo y forman parte de la pre
sente Decisión.

Las características gráficas y combinaciones
de cobres dei emblema y de ia bandera dei
MERCOSUR constan en el Anexo.

Art. 2 - Los símbolos dei MERCOSUR son de
uso dei MERCOSUR, de los Estados Partes dei
MERCOSUR y de los órganos dei MERCOSUR, pu
diendo ser utilizados, sin previa autorización, por
personas físicas o jurídicas nacionales de los Esta
dos Partes dei MERCOSUR de forma compatible
con los objetivos dei MERCOSUR.

Art. 3 - Sin perjuicio de lo dispuesto en el arti
culo 6 de la Convención de Paris para la Protección
de la Propiedad Industrial, el Grupo Mercado Co
mún podrá elaborar directivas que deberán ser de
bidamente divulgadas a fines de orientar los símbo
los dei MERCOSUR por terceros, personas físicas
o jurídicas

La utilización de los símbolos dei MERCOSUR
deberá respetar las orientaciones emanadas dei
Grupo Mercado Común.

Art. 4 - Los símbolos dei MERCOSUR no po
drán ser utilizados cuando estén asociados a objeti-

vos y actividades incompatibles con los principios y
objetivos dei MERCOSUR, cuando sean contrarios
a la moral pública o cuando puedan causar confu
sión entre el usuario y los órganos dei MERCOSUR
junto ai público, induciendo a error o provocando
descrédito dei organismo.

Los símbolos dei MERCOSUR en ningún caso
podrán ser utilizados para designar órganos o insti
tuciones que puedan ser identificados o confundidos
con los órganos dei MERCOSUR, talles como Tribu
nal, Consejo, Grupo, Comisión, Comité, Grupo de
Trabajo o Foro.

Art. 5 - Las sociedades comerciales deberán
observar los siguientes requisitos para el uso dei
término MERCOSUR,

a) que la palabra MERCOSUR no sea
utilizada aisladamente, sino formando parte
de la denominación o de la razón social;

b) que esa denominación tenga rela
ción con el objeto social; y

c) que no sea utilizado de manera en
gafiosa que induzca a error o equivoco con
organismos oficiales.

Art. 6 - Cada Estado Parte asegurará, de acu
erdo con su Legislación, que sean adoptadas las
medidas correspondientes para prohibir el uso inde
bido de los símbolos dei MERCOSUR y asegurar su
correcta utilización en los términos de esta Decisión,
en particular de los artículos 3 y 4.

Para esto, los Estados Partes extenderán y
asegurarán a los símbolos dei MERCOSUR protec
ción equivalente a la dedicada a los símbolos nacio
nales en los respectivos ordenamientos jurídicos in
ternos en lo que se refiere a sanciones por el no
cumplimiento de esta Decisión.

Art. 7 - EI uso de los símbolos dei
MERCOSUR no habilitará su apropiación por el
usuario, ni generará ningún derecho sobre los mis
mos. En ningún caso esos símbolos podrán regis
trarse como marca o integrando un conjunto de
marcario.

Art. 8 - EI Grupo Mercado Común, cuando lo
considere pertinente, podrá reglamentar esta Deci
sión.

Art. 9 - A partir de su entrada en vigor, la pre
sente Decisión deroga ia Decisión CMC N° 01/98.

XXIII CMC - Brasília, 06/XII/02
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ANEXO

SíMBOLOS DO MERCOSUL - SIMBOlOS DEL MERCOSUR

NOME (em português):

MERCADO COMUM DO SUL

SIGLA {em português): MERCOSUL

EMBLEMA (em português):

+++
+----MERCOSUL

Família Tipográfica:

GILl SANS REGULAR

Referência de Cores:

Estas devem ser exclusivamente
Pantone, conforme os códigos
indicados abaixo.

PANTONE 286 (AZUL)

PANTONE 347 (VERDE)

Para impressões em offset com
4 cores em que não se possa
usar cores especiais, a
composição é a seguinte:

AZUL: 100% cyan. 60% magenta,
0% amarelo, 6% preto

NOMBRE (en espanol):

MERCADO COMÚN DEL SUR

SIGLA (en espanol):MERCOSUR

EMBLEMA (en espanol):

----MERCOSUR

Família Tipográfica:

GILL SANS REGULAR

Referencia de Colores:

Estas deben ser exclusivamente
Pantone de acuerdo a tos códigos
abajo indicados.

PANTONE 286 (AZUL)

PANTONE 347 '(VERDE)

Para impresiones en offset a 4 colores
donde no se puedan utilizar colores
especiales, la composición es la
$~guiente:

AZUL: 100% cyan, 60% magenta,o..o/tt
amarillo, 6% negro



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOSDEPUTADOS Quinta~feira 25 49875

VERDE:100"%cyall•0;0/0
mager1ta,79I%arnarelb~9,% preto
Pauta de Construção: ..~

Esta pauta .. ' .. determina a
superfície .' .. exata. .•.•.. para. ..a
construção e a proporção.que()
emblema devem .ter dentro do
retângulo.
,\'-;,'::

VERDE: 100% cY~n. O%magenta. 79%'
amariUe:t,.9%inegiro ..•.
Grilla de Construci6n:

F2S,ta •.••.. gri1la .. d~terrtlinâ ..• Iasuperficie
exac.ta paraJa collstrucción !li la
pr()porcI6n que ..•.•'~ebe .. tener' el
emblema dentro.deI réctángulo.i

~_.". '1- • -, ••-.

~-- ... - .

.. ±,,~.-

.._.~._ ...__ .

. ... ._.... '." .... -t----t---i

~ .

~ .... -...
I
i

I
j- .- ,'" . - "--- '._.. _. '---i---+-
I

I . ,!..-.. ' ..u _ ••••~: _-_. • ,~--~; .':'-. ' •• _._•••_- •••EA.:- .,.
I ~ __..._. ._~ ._. _

r.......~.. _.;.-.. _..~- --'- _.- ---., ---.- -----

li 1 ;;1' ii i'l' ,pli" 11,1..,1,11 1'1 ., I111
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Bandeira do MERCOSUL:

Éconstituida do emblema do
MERCOSUL sobre retânijulo ~e

fundo branco na propor~o ~a

pauta de consfrução,

REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA COMISSÃO
PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL

A Representação Brasileira na Comissão Parla
mentar Conjunta do Mercosul é chamada a opinar so
bre o texto da Decisão CMC n° 17/02. do Conselho do
Mercado Comum, que altera a Decisão CMC n° 1/98,
que regulamenta o uso dos símbolos do
MERCOSUL, aprovada por ocasião da XXIII Reunião
do referido Órgão do MERCOSUL, realizada em Bra
sília , nos dias 5 e 6 de dezembro de 2002.

Por se tratar de matéria de interesse
do Mercosul, o diploma internacional em pa
uta é submetido ao exame preliminar desta
Representação, à luz do disposto no inciso I
e§§ 1° e 2° do art. 2° da Resolução nO 1, de
1996-CN. O objetivo dos dispositivos supra
mencionados é o de fornecer subsídios ao
estudo da matéria pelas demais comissões
incumbidas de seu exame e parecer, situan
do-a no contextoda integração regional con
substanciada no Mercosul.

Segundo esclarece a Exposição de Motivos enca
minhada ao Presidente da República pelo Ministro de
Estado das Relações Exteriores, o diploma internacio
nal em pauta, a Decisão CMC nO 17/02, nos termos do
Protocolo de Ouro Preto sobre a Estrutura Institucional
do MERCOSUL, promulgado noBrasil, pelo Decreto nO
1.901 , de 9 de maio de 1996, foi adotadapor consenso

Bandera dei MERC05UR:

Es constituida por el emb~ma d~

MERCOSUR sobrerectán~ulo de

fondo blanco. en la proporción de la
grilla ~e construcción,

dos quatro Estados Panes e é obrigatória em todos os
seus termos, alterado por iniciativa do Brasil, a Decisão
CMC n° 1/98, que regulamenta o uso dos símbolos do
MERCOSUL (nome, sigla e emblema do bloco) econdi
cionava sua utilização à prévia autorização das autori
dades competentes, o que, em virtude das dimensões
do território nacional, revelou-se de difícil operacionali
zação no Brasil.

Aduz ainda a Exposição de Motivos do Poder
Executivo que:

A fim de equacionar essa dificuldade,
e no entendimento de que uma ampla disse
minação dos símbolos do MERCOSUL con
tribuiu para consolidar a identidade e a. ima
gemdo processo de integração junto à soci
edade dos quatro países, a Decisão CMC n°
17/02 estabelece que os símbolos do
MERCOSUL poderão ser utilizados, sem
préVia autorização, por pessoas físicas ou
jurídicas nacionais dos Estados Partes do
MERCOSUL desde que de forma compatí
vel com os objetivos do Tratado de Assun
ção..No caso específico.das sociedades co
merciais, por exemplo, deverão ser observa
dos os seguintes requisitos para o uso do
termo MERCOSUL: (a) que .a palavra
MERCOSUL não seja utilizada isoladamen
te, mas formando parte da denominação ou
da razão social; (b) que essa denominação
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te~ha r.elaçãoco~ o objetiyo social; e (c)
que não seja utiUzado. de ~aneira. e~ga~()
sa, •que.i~duzaa el1'0 ou. cOl)fusão com. or-
ga?is~OSOficiais.' ..>

Oaspecio •• si~b6lico~~presentado pelos ele
mentos .. ide~tificadoresde instituições co~o. blocos
econômicos, vai além daJormalidadepúbliêatradici
onaL~imporiâl)cia(:o~erclâ'lque possue~, ef!l es
pecial! ~Iocos be~. ~isuêedidos, .•••como·· é ojcaso do
M.. ercósu.l, m.áx.im.e1de seus bon.s índic.es d.. e com.ér.-
. ~., .','<:.: ".j':'" ,~!i' " :' ':_!, 'ift ' , ", '

cioint~-regio~al. transfo~fl1a os símbolos que pos-
suief11.ye~dadei~asl()g()~iucas, cOrno .. diz.~espeito
ao Direit6Co~e~cial e .80S'\: inte~esses .. conexos às
marcas épatentes; ••.. .......,' .•..•... :

.. ,,: •.•. 11",."·. '/ •..... ':L,' ••. r, .'.' '. '
Criàr,prot'ege~edisciplinaro uso dos símbolôs

",: I "di, :t'II:' " .):; >':' '", ,:,. õ;'" :i;':. "".' ~'b'~ _.'

doL~ercosulli,é,p0rtéln,to necessidade de pnmel~

hora.lf.li.l ~e~t~card~ .~~itivo, .•• resta enfatiza~ :~uea
perpepçã0 50Ciafde.·,que "q&akl'ueFerripr~endimellto
comercial assOCiado àidéiade:Mercosul éaltamen-
te promisS9ra,~~y~'an~()qúe ,a'integração •econô~i
ca 'é.ie~e!iY!élm~~t~:!:,urn'~o~rlegócio,ao qual é ,comla-
nienteatrelar-se:: r".' ••• "':,.'

,:i:;-"~':!i!;,:,~::",:j:;,:~!i"':r!!~:,':"::,rO'::" i~t:::r" _ , ','_ ","" ,\:'}
'. : :e.pal)deirélaoJ.Mercosuf,.em especial,éuma
criaçãO:de,'boJ] go~to edeaprêciá~el si~bologia,
não fugi9d() à tréldicional rep~esentação dos Estados
partes pO~'Teió deest~eléls'Como; de resto, em tan
tos!o~trosiPélVi,lhões estatais e da próp~ia. U~iã() Eu-
,"opeia. I I'::' , , . , .

E'I'~acejde todo o exposto, e,ida,irt;lp01ância
de.que,sereveste o presentei~strumentointerna

cio~al, rlbOrp ~.stasao. j~s.t~eitar1jerÜo'i'das. ~elações
entre os EstafjOS Partes do MercosuLe seus mem-

~: "': .; ,'. C,- '.' --"IU'" : " .. " )"', /.", '''' ,; '- --;I~,: o,' '"i: __ ,,' _ _".~, . ',_ .- -; -', - '-I. i!

b~os~ssociélaos, befllc0l1"l~oil\~ucesso do bloCo
eCo~õl1"lic!o. ~ec0l1"le~aarrôs~: ail aproyação,. pelas
ComisSões' têmáticas dO Congress0 1!Nacionalàs

'.:. ',: ~" ,: :"1," _ - - - - '" :'_' ':>,. 1(' - -::'"~!_- -i - - -

quais •fo~ distribuíd(), .~o texto da .DeCIsão CMC n°
17/02, do,Conselho doMercéldô. Comum, que:alte
raa Deci~ão'CMC,noY98:'i,'que regularne~tao uso
dos sífllbolosdo M'ERCc>S,UL,8provada,por'oca
sião, da iXXIII!jReuniãodo r~f~rid06rgão do
MERC()SLJL,~e~lizadaemBrasÍlia,nosdlas5 e6
de deze..rnbr~de20P2;1! .... ' .' •.' . ..'

sáiád~ComisSão, Presidente, Relatora.
.- ·,'·"".'i"il "0 .. ,-'"" .. .". I

"I... Parecer da Cori-.issão

1;>. RepresentaÇão'Brasileira.na.COmissão Par,
'Iame~tar Conju~ta do tv1ERC0SUL, em reunião ordi
ná~a~ealizadélllrhoje, ~PR()'vfOU, unanimemente, o
Relat6rio··favorável da~Senadora Ideli Sálvatti ofere-
('," .... , .. " ".-01.) "di, " 'I"!:, .' .T ".0 _....";

cido à MENSAGEM 1~/03, que submete à conside-

ração do Congresso Naci0n,alotexto da Decisão
c~C~t 17/02, [do Conselho do~ercado Con;lUrrt,
que altéra apecisão C~C nfJ/98, 'CJue~eg~la~e~ta
o uso dos símbolos do,'.MERCOSUL; aprovada por
ocasião da XXIII .... Reunião' do referido" órgão'do
MERCOSUL,~ealizada!efllBrasília;nos diAs 5 a6
de dezembro de 2002. .•. ....." ..•.

J{::;>,:j',:«::;".",::;":.,, ~~:';,\" '.~J'" ~'-

Estiveram presentes: os' Senhores Parlamen-
tare~:'I'!':'i 1:.' ....; .' ....., 'I '.. .,',

~ ,; i:',: J

: •• DeputadODr. Rosi~ha,: Presidente; Senador:
Pedr<> ·•• Si~9'· ~ice-Preside~te; .Se~ado~·. RodolphO
,-ouri~ho,!Secretario-G~ral.ei Deputado" Robe~o .Jef
fersO~ -Secretário-Geral~djunto -Senadores Edu
ardo Suplicy,t'ldeliSalvãtti,Sérgio :àimbiasi ~. Rorneu
Tu~;Deplliado~ .•·E~uard()l! Pa.es;~I~ácio:e-r~uda,
OSmar. Serraglio e Edso~ ~ndri~; ••.•• ! L. .,i :.•..

'l, &.Ia<:l'a Co~issão.1 OdeJulho de '~003.!= Depu-
tadoDr~ Rosinha: Presidente. .•, ' .. '.-.. . "'it" i········ '"',,

COMISS~()DÊRE~,~ê:'>ESEX~ERIORES
E:DEDEFES~NACION~b

~: .: ';'f: :,':, l' i ;

I ;.. Relatório

Nos termos dos artigos. 49, l,t~e84, \tUl, da
Constituição Federéll,o ExT.iSr. Preside~te~.a Re
pública submete.àlconside~ação·. do Congr~sso Na
cionalo texto da D'ecisã? CMC n?17/02; do Conse
lho do ~ercadoComum,qUe alt~ra' a Decisão CMC
n~ 1198!'quer~gulafrle'nta()' uso!, dos símbolos ~
Mer~óstÍl,aprov,ada: !po~ ocasião ida ')(XI.UReu~ião
ao refe?do órgãodo~êr~osul;realizadaem Brasí
lia" ~osl:dias 5 e ~dêêt.ez~tj:Jb~~'lde .2002.' ~cór1Jpa
nhaja present~ m~~sageTa EXposição delMotl~os
do Exm?Sr. Ministro de Estado das, Relações iEXtêri
ores.

0textoef!l questão já foi submetido à conside
ração da Representação Brasileira. ~a ,Comissão
Pa~amentar Cd~junta do~ercosul, nos termos do
dispoSto~o.incisote§§rUe 2° da Resolução n~ 1,
de 1996, ,do Cong~esso N~cional,que(emitiu rêco
~endação de que seja.aPf'Ovado~eloLegislati~o.

•. I~formaaexposiçãodefTK)ti~osdoE~~: Sr.
Ministrode Estado das Relações Exterioresqpe ai
alteraÇão, do ~egulame~t() ..• do uso. 'dos ,símbolos. do
~e~sul foisolicitada~pelo Brasi.I e.adotada. por
cOnsenso dos quatro. EStados Partes. A Decisão an:

,- ,'r '," "-, ',' ..,. c':':,'",''' ,I " ,', .': I:' " ;:'~':"" .",,"
tE!rior.. co~dicio~a~!a .fl.• utilização,ljdosilsíTbolos.,. do
~e~cosuH(norne,sigla,ban~eirae emblema do blo
co) à prévia aÚtoryzação das:.autoridàdes'eompeten
tes,o.que era de difíci.I operaciopalizaçãono Brasil
em virtude das nossas dimensões territoriais.
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A Decisão que ora apreciamos estabelece
que os símbolos do Mercosul poderão ser utiliza
dos, sem prévia autorização, por pessoas físicas
ou jurídicas nacionais dos Estados Partes do Mer
cosul, desde que de forma compatível com os ob
jetivos do Tratado de Assunção. A cada Estado
Parte caberá assegurar, de acordo com sua legis
lação, que sejam adotadas medidas cabíveis para
coibir o uso indevido dos referidos símbolos, bem
como assegurar a estes proteção equivalente à
conferida aos símbolos nacionais nos respectivos
ordenamentos jurídicos internos.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Desde o Tratado de Assunção, firmado em
1991, a formação de um mercado comum no Cone
Sul foi se constituindo como um processo de inte
gração dinâmico e bem sucedido, aumentando con
sideravelmente as trocas comerciais entre os países
membros. Paralelamente, a intensificação do inter
câmbio cultural e político formaram um importante
fenômeno que, em seu conjunto, está possibilitando
às diferentes sociedades nacionais se reconhece
rem como parte de uma mesma construção.

Esse sentimento de unidade entre os diferen
tes países da região é um. patrimônio político que
está, aos poucos, enterrando as rivalidades regiona
is em prol da oonstrução de. um destino comum. Os
símbolos do Mercosul constituem a materialização
dessa unidade, marcando a imagem e a identidade
do bloco. Daí a necessidade de se zelar pelo uso
correto desse~ símbolos, ao mesmo tempo em que
se deseja sua ampla divulgação, .

A mudança de regras para a utilização dos
símbolos do Mercosul contribuirá para aumentar o
seu uso como uma marca de qualidade do bloco,
simplificando o procedimento a ser adotado por em
presas e grupos interessados em utilizá-los.

Diante do exposto, voto pela aprovação do tex
to da DecisãoCMC n° 17/02, do Conselho do Mer
cado Comum,· que altera a Decisão CMC n° 1/98,
que regulamenta ouso dos símbolos do Mercosul,
aprovada por ocasiãú da XXIII Reunião do referido
órgão do Mercosul. realizada em Brasília, nos dias 5
e 6 de dezembro de 2002, nos termos do projeto de
decreto legislativo em anexo.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Fernando Gabeira, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2003

(Mensagem nO 134, de 2003)

Aprova o texto da Decisão CMC n°
17/02, do Conselho do Mercado Comum,
que altera a Decisão CMC n° 1/98, que re
gulamenta o uso dos símbolos do Merco
sul, aprovada por ocasião da XXIII Reu
nião do referido órgão do Mercosul, reali
zada em Bràsília, nos dias 5 e. 6 de de
zembro de 2002.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto da Decisão CMC nO

17/02, do Conselho do Mercado Comum, que altera a
Decisão CMC n° 1/98, que regulamenta o uso dos
símbolos do Mercosul, aprovadapor ocasião da XXIII
Reunião do.referido órgão do Mercúsul,realizada em
Brasília, nos dias 5 e 6 de dezembro de 2002.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisqueratos que possam resultar
em revisão.da referida Decisão, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos tennos.do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2003. 
Deputado Fernando Gabeira.

111. - Parecer da Comissão
A Comissão de Relações Exteriores e de Defe

sa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, opi
nou pela aprovação da Mensagem n° 134/2003, nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apre
senta, aca.tando o Parecer do Relator, Deputado Fer
nando Gabeira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Zu!aiê Cúbra - Presidenta, João Castelo, Francis

co Rodrigues e Maninha - Vice-Presidentes, Alberto
Fraga, Amon B~zerra, Augusto Nardes, Colombo, Coro
nel Alves, Em~as, Feu Rosa, Francisco Dornelles, Hele
no Silva, Inácio Arruda, Ivan Ranzolin, Jair Bolsonaro,
João Almeida,. José Thomaz Núoo, Leonardo Mattos,
Lincoln Portela, Lindberg Farias, Luciana Genro, Mar
cos de Jesus, •Marcus Vicente, Nilson Mourão, Vadão
Gomes, VittorioMedioli, André de Paula, Arlindo China
glia, Aroldo Cedraz, Babá, Celso.Russomanno, Edison
Andrino, Gonzaga Mota, João Correia, Luiz Carlos Ha
uly e Pastor Frankernbergen.

Plenário Franco Montoro, 10 de setembro de
2003. - Deputada Zulaiê Cobra, Presidenta



Excele'ntíSsilTlo Senhor .Presidente da
República,. En?ai-ilillho a V6#,{ÊXcelênciabtexto do
Acord~ de Transporte Rbdoviário<l",temacional de
Passageirose Cárgas e~tre o~GO\~,emosdaRêpúbli
c:a Federativa d() Brasned~Repúblicâ Cooperativista
da Guiana, àsinádoem Brasflia, em 7 de fevereir~do
corrente~' . . ..... '.' . '" ,....

'2,. O referido Acordo visa ae~abelecef.Ómarco
norrnf.ltivol1eCéssá~ioàopéração de transpÓrte I'rodo_
viário dêpêssoasébe~se':ltreos 1dois países:i'Fixa,
adernais,osprincípiosde récíprocidade a serem ob
seryados' na cÔI1cessãode

1

àUtorizações e na're'gula
mentaçãodos seryiçosque'se~ã6explorados~r em
presas deambos"ôspaíses. Qtextotrata,erTl anexos
específicos,>deaspectos organizacionais e aperacio-

: " -, - '.-, ';:, .' -, .. " - 11, -. -',~ " "~,~" " lil'

nais,de segu~os,.migratórios·~aduaneiros.Também
designa,com~oiganisrnOsnacio'natsrespo~~veis

pelo ~uTP~rhe~td,jdô~&;r;dô/':l!t',9~.n,ci~:Nacional. de
Transportes:rerrestres do Mmlsteno1dos(ANTT)e o

Ministério ddl~te~i~~lda,~U~~~éi:.!i:;· i, '.,,'•.

3~O Brasil contacom:lnstrumentoanalogo em
vigorcom a ~,e~e~uela,o~Jâl~~iu 'de~se para a
proposta. apresentadajao,Goyerno gUlanense. O
Acordo result~mtelfinScreve:'senclo~jetivode fortaleci-
; , :" --.' '~_ "" i ' • - ,,' ". .' :, " I! i " '\.....' ';, ,::,11: ",'_ 'O:' ':!,'.': ",} ;,: ,:': : li' ' , , "I.
mento da Integraçao.,no .contu'lentesul-amencano,
por irei?demécanis~osregâl6riosdeservíé;bscomo
os dê transp5rte.e'd~iselJção de'projetos:éte infraes
trutura queoolTlplàtem 'a' inierco~e~ãofísíCae!ampli
em os laços econômico-comerciais com os países vi-
zinhos. '\! i: ....,

...4. COlTloa~raiificaçãÓ;dopresenteAcordode
pe~de,de pfévial:l.uto~ização~o 9ôngressó NaCional,
nos terlTlosIao artigo 49, in'ciso I; dàConstitüição Fe
deral,permito-lTl'e. submeter~lhe .o'anexo •projeto de
Mensagem ~residencial;paraqueVoSsa Excelência.

Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 49879

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO SenhoresMernb~osdo9ongresSo Nacional:
,......... N()685, DE 2003 Noste!h,os'dó(iisposto ~oart.'i.49, inciso I,comb~
(Da Comissão de RelaÇões nado col!1 oà'~;~, i~ciso ~U,da Cdr:'stitUição ~ede'~al,

ExterioreS'ede Defesa NadonaQ submetdà elevada cOnsideração de Vossas Excelêrici-
.. "MSC No 267f.2003 '! as, 8eompanhàdode.Exposição de.Moti~os do SenÍ1o~

Ministro'ae EstadO das R~laçõesExtéíiores,otexto.dO
Atord(j &eTl'éinspo~eRodoviáriolntemaéionalde PaS""
Sageir<>see8rgastintre osGovembsi:Ía República Fe
derativa do Brasil e~'~epúbl~ Cooperativista da Gui
ana, d~lebrado em Brasnia, 'em 7 de fevereiro de 2003.

!,~ " '" ir, ,-',- , '_ ' " ~, :. ' ". " -,11!l, '

\ .. BrasrJia,23'dejunho 2003. .;..l.!uiz Inácio Lula
daSUvé' .

EM N!o';~7 D~~ "~DAI-MRE-PEXT-BÀtS-GUlt

Brâsnia,3de ab~n de2003

Aprova otextb;doju~()rdode. Trans
porte'..Rod~viário Internàciollal'de Passa-'
geiros. e .Cargas entre, os Governos da R~
pública ,Federativa .do .. Br,~sil;eéla Repúbli
ca Cooperativista da Guiana; celebrado em
Brasília,em 7·de fe~ereiro de 2003.

Dêspacho: A~tComissõesde ~iação e
Transportes e Constituição e Justiça e de
Rêdação'(~rt.54RICD1:

Apreéiação: Proposição Sujeita à
~preciação do Plenário

O €ongresso Nacionaldecretél:
Art.. 1~FicaaprovàdootextodoAcordo de

Transporte!:I!R()doviáriõl~tel'l1acio~al..de Passageiros'
e Cargas e~treos!~o~~~hosdaf=tépúblicaFederativa
do Brasil e~da Re'públicaCooper:Citiy'istada Guiana,
celellrado em BrasrJia, em 7 de.fevereiro de 2003.

PamgÍ"àfo6nido.·.F"~m "sujeil~slà.apróvaçãoclo
Congresso Nàcionalquaisqueliatos que possam resultar

" " :' ,-','" 'i,II'1 "" " ,., : :i1' o,:"~ - ; ','

em revisão ido referido Acórdo, bem como qUaisquer
'- ' - ,::' : / .. , _ -1'Í: " ' '- - .i ,"'" ',li:, ,-:"~' ". '" .": .'í":'., -: ',' ", ' - ,,:'

ajUstes,complen'lerrtares que; nos terrTlOS do ,inCiso I dó
art. 490a eonstitui~oFedera', aca.rretérnêncargos oú
compromissoS gra~,~aoPatri~~io n,aCiona!.,

'. Art: 2~ Estéa~Cretolegislativoerltra em vigor na
data deisuapublidação.. '.' .1;, ".' "

. Sala da Comissão, 10 de setemb'ro de 2003. 
Deputada zulàiêCobra, P~esidEmtà.;

1,,1 , II1 .
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caso esteja de acordo, encaminhe o mencionado ins.
trumento bilateral à apreciação do Poder Legislativo.

Respeitosamente, - Samuel Pinheiro Gimaraes
Neto.

ACORDO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS E CARGAS

ENTRE OS GOVERNOS DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E DA REPÚBLICA

COOPERATIVISTA DA GUIANA

O Governo da RepúblicaFederativa do Brasil
eo Governo da República Cooperativista da Guia
na (doravante denominados "Partes Contratan
tes"), Atendendo à conveniência de contar com um
instrumento legal que regularize o transporte rodo
viário de passageiros e cargas entre os dois paí
ses e fixe os princípios fundamentais de reciproci
dade capazes de integrar e complementar seus Ie
gítimosinteresses nesse setor de atividades;

Concordam em:

ARTIGO 1

Os termos deste Acordo aplicar-se-ão ao trans
porte rodoviário internacional de passageiros e carga
entre as Partes Contratantes tanto em transporte di
reto como em trânsito a terceiros países.

ARTIGO 2

Para efeitos do presente Acordo entende-se
por:

1) Transporte por rodovia:
o transporte comercial efetuado por

veículos que empreguem rodovias como in
fra-estrutura viária;

2) Transporte rodoviário internacional:
o transporte por rodovia que, em seu

percurso, cruze pelo menos um ponto na
fronteira entre os dois países;

3) Transporte comercial:
o serviço público de transporte de pas.

sageiros e carga realizado por um transpor
tador autorizado, por conta de terceiros e
mediante retribuição;

4) Transporte de passageiros:
o serviço realizado para o translado

de pessoas, de forma regular ou por fre
tamerito,de acordo com os itinerários,
horários e freqüências aprovadas desde
o local de origem ao local de destino e
entre cidades de dois ou mais países;

5) Cargas:
toda· mercadoria que possa ser objeto

de transporte comercial;
6) Veículo automotor de transporte de

passageiros:
artefato, cornos elementos que consti

tuem o equipamento normal para transporte,
destinado a transportar passageiros por ro
dovia, mediante tração própria;

7) Veículo automotor de transporte de
carga:

artefato, com os elementos que consti
tuem o equipamento normal para transporte,
destinado a transportar cargas por rodovia,
mediante tração própria ou suscetível de ser
rebocada;

8) Tripulação:
pessoal empregado por transportador

e credenciado por este, que acompanha o
veículo em sua operação;

9) Empresa transportadora:
pessoa jurídica, legalmente constituí

da, inclusive cooperativa, autorizada, nos
termos do presente Acordo, a realizar o
transporte rodoviário internacional;

10) Transportador individual credencia-
do:

pessoa física que realiza transporte
sob a responsabilidade de uma empresa
transportadora habilitada autorizada a ope
rar no transporte internacional, nos termos
do presente Acordo;

11) Transporte de carga própria:

transporte realizado por empresas
cuja atividade comercial principal não
seja o transporte de carga remunerado,
efetuado com veículos de sua proprieda
de, e que se aplique exclusivamente à
carga que utilizam para seu consumo ou
para distribuição dos seus produtos.

ARTIGO 3

Ficam autorizadas a entrada e a saída de ve
ículos das Partes Contratantes que transportem
passageiros ou carga através dos pontos habilita
dos na fronteira, com base na reciprocidade, de
conformidade com as leis e regulamentos exis
tentes em cada país e nas condições estabeleci
das neste Acordo e seus anexos.
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ARTIGO 4

Os transport~dáre~.autorizados de ull1a das
Partes Contrata~tes não.poderão realizar transporte
domésticoriryoterritório daout~à. sob, pe~a de!bassa.
ção;da autÓrização,do tral)sporte intemacio~ai.

·~s disPosiçõek~op~ese~te f.\c6~do ,. nã6' rep~e
sentarão, em ,nenhum caso; restriÇãofàsfaciHdades
sob~e~t~al)spO~e frpllteiriço que se poderão concede~
mutuamente as Partes Contratantes. .,.'

r;, ~I~

"

ARTIGO 6

IAS autorizaçõe~ a qlJe se refere o {vIigo 3 só serão
'ôUtor~adasaveículosque tral)sitarem sobe responsab~
lidade de emp'l-esas transportadoras"habilitadas, que te
nham,obtidO autonzaçôes" 'Obedecida a legislação do
país acuja ·jurisdição.pe,~e~m,. bem cOrno as oolTTlas
de garantia de entrada,' retom();hrânsito etransporte'de
cada uma das Partes Contratantes.

ARTIGO 7

1;'Salvo as dispÔsiÇõesêspeciais deste e.coroo e
seus anexos, os tra~spa;tad()resautorizados, o pessoal
eIJlPregado,os'o(eículos, bsequipamentos eos serviços
que Prestem' estão sujeitos a todasas,norrnas e regula.
mentos vigentes noterritório de cada país,reconhecen.
do cadaurriâ das:Partes Contràtantes o direito dá outra
de if1)Pedi~~ a p~ação deilse~Ço em Seu território,
quando não sejam cumpridos aseondições e os requisi.
tos estabelecidos em sua legislaÇão;

..,,2.As Partes Contrat~~tes poderão~stabelecer
ente~dimentos adicio~ais; sobre· condições específ~
cas nãopreyistas cujas diferenças possam causard~
ficuldades! operacionais. .

ARTIGOS

Cada ParteC()h:tr~tantéaplicaráem seuterri
tório aos tra~sp0rtadores,v,eículose.tr,ipulações da
04~raPalie as rnesfllas disRosições legais e regula.
me~tares que aplicam aos do seu próprio país para
o transporte objeto destef'.cordo. '

ARTIGO 9
Os v,eículos de\ierão efetua~ a pâssagemde

fronteira uricameriteatra"és dos pontos habiHtados
pelas Partes.Contratantes.

ARTIGO 10

, As 'PartesCoritratantes :determinarão a qua~
quertempoos pontos habilitados dê paSsagem da
fronteira, rotas, itinerários e terminais a serem utiliza-

I,:!

ARTIGO 13

A tripulação dos\!êículos deverá estar, ampara
da por documentaçã() que lhe permita o exercício de
suas fU~çõeseque lhe será for~ecidapelasautorida
des cOrl1pete~tesdo "aís"!a que pe~encer, os quais
serão reconhecidos por: ambas as Partes.

':!1,'1

ARTIGO 14

Cada. Parte· Co'rltrâtante. manterá. a outrainfor
mada sobre as âimenSÕes, 'pesos máXimos é demais

dos dentro de seus territórios, os quais deverão ser!
" ,.' '.':1,; :'. " .,,' , ' " :'I!~' .::' " ',o

aqueles, que, ofe~eçam as :',melhor,es .co~diçõesde
, oper.ação, '•• pro~rcio~apdo os" rrlenorescustos •de
transpol1e, semPr:ede cOnf()~rpidadé com os p~i~cípi
os êstabelecidos~estetco~d().~ ~,efe~idadete~,~i~a
çã() de passag~nsde,fr,0nteira;itinerários e.te~inais

seráconsideradâ, para efeitc)s práticos;corpo~ipa~e
integrante deste~corêfo.,~i 1 .. ·:f·~i' .': ,;,~

,;:' I,J~-ii:;:"I:"~l ::1 :(it

~~li'G011 .'.
1••• e.s ••cargá:str!tI1Shortadas'ise~ão submetidas,

nos poptÔs de fro~telf(;lhabilitados,ao despacho adu
aneirocorr,espópdente;'de ~o~fo.rrtlidade cOm a legis.
la'ção yigented~cadà Pa~e.\ \" . .',:1 .

2t t;.s Part~s ·90ntrata~t~sConc~derãO"facilida
des,náslalfârtdegasde'fromeira,aos~eículos e aos
contêi~er,es .qLJe, estejamiifechados COm seus ,lacres
intactos. Se for; necessáno, a alfândeg~poderá colo;.

-~'-', " \.'>"",-".-!~f w;::';,_,:,:,-; __ +:t:,.'i:;H!I~!;:: - ,.,::';
car seu proprlo lacre. .'. '

.;' :', •. ":i: ,,:::;:'.. -,'!,""

'ARl:IG012

.. ; . ~ .Os ~~ícu~oá:s~~SeqUipa~entosd~~e~Sai~
dopaiS ernqueJ~gr~ssara~dentro dos prazos que
tenhalTlsido acordacf()s,rJiabtidas asmesrpas carac
terísticas verificadas no momento da entrada.

Ir .2.Erp êaS()deabid~hté.dê~idal1lel)tecorppr(),!a
dO,; asauto.ridadesadu~~ei~as pe~mitirão a saídaélo
país dos ~elculosquele~ha~sof~dodanos irrepará
~eis,após:dete~!:"i~aç~A,i~~sse sentidoe autorização
por parte .das,aUt()ridades.competentes espeCializa-
das emltrânsito,sempre que: i

a) .o pr9prietá~io se submeta ao paga
mento dos direitos e gravames de importa-
çãoexigíveis;'!ou .,
'b)tênham sidoabahdonados pelai,tri

pulação e qu~)~transportador ou o i~teres.;
sado tenha cUmP~do co~ todas as obriga.;
ções legalmente contraídas no paísem'<lue
ocorreuo~Cidel'lte.

"1
ARTIGO 5

;~ ,I'

l i'l ,i·l' Ir·, i+U i i 1:1'
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normas técnicas exigidas em seu território para a cir
culação interna de veículos.

ARTIGO 15

Os transportadores estarão obrigados a segurar
os riscos de transporte, em relação a terceiros e à tri
pulação. Cada Parte Contratante adotará medidas le
gislativas internas que permitam a emissão de certifi
cados de apólices de seguro com validade internacio
nal. Os seguros com que devem contar as empresas
de uma das Partes poderão ser contratados no país
em que se interne temporariamente o veículo, ou no
país de origem do mesmo, obedecendo ao princípio
da reciprocidade. Neste último caso, deverá respon
sabilizar-se pelo seguro uma entidade ou organismo
do país onde se interne temporariamente.

ARTIGO 16

As Partes Contratantes poderão permitir a circu
lação de veículos cujas características, ou as de suas
cargas, sejam especiais ou diferentes das estabeleci
das nas respectivas legislações, com prévia tramita
ção das correspondentes autorizações especiais jun
to às autoridades competentes.

ARTIGO 17

As disposições específicas ou operativas que
regulam diferentes aspectos compreendidos no pre
sente Acordo serão objeto de normas contidas em
anexos, que se referem aos aspectos organizacionais
e operacionais, de seguros, migratórios e aduaneiros
que formam parte deste Acordo, por cujo cumprimen
to serão responsáveis os organismos competentes
de cada país.

ARTIGO 18

As Partes Contratantes poderão concluir instru
mentos complementares a este Acordo sobre os dife
rentes aspectos nele considerados, especialmente
no que se refere a critérios de reciprocidade nas auto
rizações e nos demais aspectos técnicos e operacio
nais. Os mencionados instrumentos não poderão, em
nenhum caso, contrariar ou anular os dispositivos
deste Acordo.

ARTIGO 19

1. As Partes Contratantes designam como
Organismos Nacionais Competentes responsáveis
pelo cumprimento deste Acordo:

a) no Brasil: a Agência Nacional de
Transportes Terrestres do Ministério dos
Transportes;

b) na Guiana: o "Ministry of Home
Affairs".

2. As Partes Contratantes constituirão, por via
diplomática, uma Comissão destinada a avaliar peri
odicamente a execução deste Acordo e a sugerir as
emendas que se considere necessário incorporar
aos anexos. A Comissão se reunirá uma vez ao
ano, por convocação de qualquer uma das Partes,
mediante notificação prévia formulada com 60 (ses
senta) dias de antecedência, ou extraordinariamen
te, quando for necessário.

ARTIGO 20

Cada uma das Partes Contratantes notificará a
outra da conclusão dos requisitos legais internos ne
cessários à aprovação do presente Acordo, o qual en
trará em vigor na data da última notificação.

ARTIGO 21

Ascontrovérsias que possam surgir entre as
Partes Contratantes, em virtude da interpretação e
da execução deste Acordo, serão resolvidas medi
ante negociações diretas efetuadas por via diplo
mática.

ARTIGO 22

O presente Acordo poderá ser denunciado por
qualquer das Partes Contratantes, por via diplomáti
ca,em cujo caso cessará em seus efeitos 6 (seis) me
ses após a data·da respectiva.notificação.

ARTIGO 23

O presente Acordo poderá ser modificado
por entendimentos das Partes Contratantes. As
modificações, uma vez notificadas por via diplo
mática, entrarão em vigor na forma indicada no
Artigo 20.

Feito em Brasília, 7 de fevereiro de 2003,
em dois exemplares originais, nos idiomas portu
guês e inglês, sendo ambosos textos igualmente
autênticos.

~L:-
COOPERATIVISTA DA GUIANA
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ANEXO I
.Aspectos Organihlcionals e Operacionais'

C~prfuLOI ..•..
Outorgà' de Permissões

ARTIGO 1

Os orgar,'lismos àeablicação do!,cord0outorga
rão permissão onginalàsempresastra~sportad()ras
de sua Juris~içãO e pe~issãh bompleTenta~làsem
presas transportadoras;sob jurisdiçãoâa outta Parte
COntratanfe.' ., :,;

,ARTIG02.

Asperrnissões ~ri~ihais serão outorgadas sefu
pre'quea empresa transportadora esteja organiiaâa
deacordo C0lná legislàçãodo patsde sua jurisdição.

~RTIG03
t ..

Aper~issão. ollt0tgada por uma das Partes
Contratantes a .uma empresatrarispo'itadora de sua
jurisdição será considerada pela outrarParte Contra
tante como credencial de que a emprêsa transpoda
dOrareúrie as qu~lidadesde idoneldâde e capacida
dettécnica,operacionale final1Ceira, exigíveis aos
p~stadores de serviços públicos.

1·ARTIG04

Para habilita.çã~' ?riomplementar, .. a e~presa
transportadora dev,eráaprésentár,à outra Parte Con
tratante; no prazo de 120(centoe vinte),diasà contar
da dàia da expedição dá pe~issãóorighlária:

'. " ,::, . ~l'.,,' I .' ,-'" , ~,:" .:" ./

a}certificadodéjpermissão·originalex-
pedido pela autoridade,: cOhlpetente do .res
pectivo organismo deàplicàção, nos termos
dos forrTlulá~ios''f~.II; .. ' .'..

b}': instru~ento público de procura
ção, nómeaódo e constituindorepresen
ta~telegal ;daerrpresa transportadora,
com 'plenos: :poder~s! para; représentá~la
e111 todos os atos administrativos ejudicia
is'emquedeva inte~irna jurisdição do ou
tro país,as~rlavráâ~deacordo cO I11 os
terl110s .i,:,dicados:~ipe·los respectivos orga
nismos de aplicação;.

c} ap6Jic~ d13 seguro de resPonsábili
dada civil dos veículos.

ABTIG05 .
: ", 'i': .. ,:li-,." , '._ ,I::

Desde que a erTlP,resa transportadora preen-
chaos requisitos do:t~ig04,;terá sua autorização
que lhe garante que poderá operar o transporter~

doViár,io. i~ternacional: éo")pr0rTlete~do-se ambas
a~Partesco~tratàntesa Jvitàr.quaj~quermedidas
restritivas de:càrát~r, ecoriÔmito que possàrT\ difi
êultar()livre;'acesso~das empresas transportado-

,';' ... ,~< ,O,",' " ' .. ·... "'.1' 'I"~"~ '. ," .. \

ras hàbilitadas naquele transporte. '.. .
"' ,;1 ,-::, ,,'o '}> '~r '''. I'i

. ,'f ARTIG06
r" :>-' _ ' , "~i" '.1 ',;",:,': .'. ,,":;,.": ';1 _ :~

" Quaisquer; alterações havidas na constituição e
"... .."" "'1 .";"'. .....• "!,!.. !

r,epreserytação da.emprfisa t~9sportadoraihabilitada,

bem como na relação ~ identificaçãOda fr,ota habilita
da;~serãb p~ocessadas noÓrgapismodópafsde ori
gem ecomul'licadas à outra; Parte,:Contratante atra-
vésde'fax,'ou'telex. ; . .

ARTIGO?

ft: outorgaeocànCelamento das perrT\issões
originál .e complerTlentar õbettecerão à~' condi
çõe~e termos::devali~adee~tabelêcidos rilutUa
mente, atÉl/ldidOS 6s.prin?íPiOS de uniformização
e simplificação de crit6rlós..

CAPITULO 11 .
Ta,(Bs,'Direitos é Ch~pas Identificad(jras

, ' ~ ~

ARTIGOS

1. C~da, pa~~ Contratante dispensará as
empresas transportádoras hâbilitàdasda oÚíra Parte
do pagamento de; direitos e taxa.s referentes à
cireulaçãoe ao licenCiamento cios seus veículos.

. ' ,.~ "," , " .:;~" ,,:''':i: ,', t: ',., ' ,~.

". . 2." Nada~este ..ft~ig?ser,á co~sideradocomo
isenção.de taxas cobradas...·por serviços públicos
específicosefetivarnent~pre'st~dos.' .'

3. '. Os ~eícuIQs} das'!: empresa~'l11encionadas
neste Artigo sêrãopro"idos'de chapas identificadoras
pelo p8fsdeo~igem,!~s(fLiais serão reconhecidas
como válidas pela ()út'f~ Pane Contratante. .

,; ,I~ -:!,:I ::i ".iif! ",J : i;:
c~pr-[qLo UI·,

Veículos éln~tâla.ções'Fixas

ARTiGO 9
Os veículos e irl!rtal~ções fixas (oficinas

mecânicas;e. dep6sitos}!',h~bilitados .por úrna 'das
PartesContratantes serão reconhecidos como aptos
para. a prestação .de, .serViço pela outra Parte

, ". , ... 1,.·. .

Contratante sempre que~ érri'ielação aos vefculos, as
dimensões, ospe~osnlá~imbse demais requisitos
téêniéos se ajustem ao'S' préceitos que vigorem na

",:.,. '.' ",il,:,," -.'" "I', ,"

out~a •.' Parte Contratante ressalvado o disposto no
Artigo 16 doAoordo.

I' 1 :,1 i I i I IINli .. II I' 11,
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CAPíTULO IV
Inspeção Mecânica

ARTIGO 10

Cada Parte Contratante reconhece à outra o di
reito de exercer inspeção mecânica dos veículos ha
bilitados, bem como de impedir a prestação de servi
ço de todo veículo que não ofereça as condições de
segurança exigidas· pelos respectivos regulamentos
de trânsito e de transporte rodoviário.

CAPíTULO V
Controles

ARTIGO 11

Cada uma das Partes Contratantes realizará o
controle integral das operações de todas as empre
sas transportadoras habilitadas, em seu próprio terri
tório, informando a outra dos resultados relativos às
empresas transportadoras de sua jurisdição.

ARTIGO 12

As empresas transportadoras habilitadas, qualquer
que seja sua jurisdição de origem, estarão obrigadas a
apresentar a cada um dos organismos de aplicação pre
vistos no Artigo 19 do Acordo as informações contábeis e
estatísticas, conforme normas e instruções uniformes a
serem estabelecidas por mútuo acordo.

ARTIGO 13

As Partes Contratantes acordam em estabele
cer documentos padronizados de transporte rodoviá
rio. internacional (documentos de idoneidade originá
rio e complementar e documento para a descrição de
veículos).

ARTIGO 14

1. Os documentos e formulários de caráter
operacional previstos neste Anexo serão redigidos
nos idiomas português e inglês, e sua validade inde
pende de visto consular.

2. Para esse fim, os fac-similes das assinatu
ras e os modelos de sinetes ou carimbos das auto
ridades e organismos competentes serão recipro
camente fornecidos mediante troca de informa
ções específicas.

CAPíTULO VI
Infrações e Sanções

ARTIGO 15

As infrações aos dispositivos legais e regula
mentares cometidas pelas empresas transportadoras

habilitadas serão apuradas e punidas de acordo com
a legislação da Parte Contratante em cujo território te
nham ocorrido, independentemente da jurisdição da
empresa transportadora responsável.

EspaçoReservado para o Escudo de Armas do
Pais e Nome do Organismo

FORMULÁRIO I
Documento de Autorização

t. Documento de Idoneidade n°
2. O (autoridade responsável) do (organismo

responsável) certifica que, em consonância como
Acordo de Transporte Rodoviário Internacional de
Passageiros e Cargas, a empresa abaixo designada
está sob jurisdição deste pais e faz constar que auto
riza o transporte internacional por rodovia, nos termos
que se seguem:

3. Nome e domicílio legal da empresa:
4. Natureza do transporte (passageiros ou cargas):
5. Modalidade de tráfego a efetuar: bilateral com

tráfego por fronteira comum.
6. Origem e destino do transporte:
7. Itinerários e horários (no caso de passageiros):
8. Vigência:
9,· Anexos: documentos de descrição de veículos.
10, Outorgado em em de de

FORMULÁRIO II
Documentos de Descrição de Veículos

Empresa:
Origem/Destino:
Documento de Idoneidade nO:

mpol Ano IMarCa\ModelO\ChasSislEiXOS Capacidade ICapacidade Tara iPlacaI i I I Máxima de I de Car, • ga I
, I I ! Tlllciio I Util !

I

I
I

I I
I I I

ANEXO 11
Aspectos de Seguros

ARTIGO I

A obrigação de contratação de seguro para as
empresas que realizarem transportes internacionais,
prevista neste Acordo, faz-se extensiva aos proprietá
rios ou motoristas dos veículos destinados ao trans
porte de carga própria, porém limitando-a à responsa-



ARTIGO 6 '

Serã6 Váíidos()k~gurosde·. r~~pohsabilidade
Civil cobe'rtospelas er1lpr~Séissegur~dorasdo pafsde
ori'gem, desde quetêllham écordos cOfTlempreSas
seguféidoras do outro "afs;paréi aliquidação epaga
mento dos sinistros; em conformidade com as leis de
cada pafs.

ARTIGO 3
,,'i- ... , ,', H

ARTIGO 2

Asautoridadesi~e:Controle de divisas de cada
Pa~e,iContféitàllteautorizarão as transferências dos
pr~mibsdos segurose dospagamelltos eÍ1)Jazão de
indenizações por'sillistros e despesas, em cumpri
mento ao estabelecido neste Acordo.

Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 49885

bilidade civil po~.lesões, ~o~eoudapos a te~cei~os b.1)mo~ee~ou . da~os pessoais:
Ilão.trallsph~éidos..QualqÜe~fa~~emo'n.a ob~gação US$20.000,OO J>O~pessoa;.i!
~; co~t~ata~~egu~oell~ exte,nsao,:da ~obe~.u~dex,~ b.2) .danos~ateriais: ÓS$500,OOpor
r~se.~megoc'~doeéiceito pelas auto~.ldades respon- passageiro; LilTlitepo~sinist~o ou catástrofe:
savels dos dOIs pafses. US$200.000,o().para'rno~e elou dano~ pes

soais e US$10.000,OopafadAnos rriateriais;

... _i < •• ••..•.. ..."Jr .';';<11!~,.
2.• Podeféioserhvre~ellte acordados'elltrese

gurados e segur,adóraS~~~lo~esdecobe~ur,as~upe
riores aos mfnirriosconstantesneste Acordo;

"i

ARTIGO 4

Para aélpfeserltáçãlà a~oridade dJ Controle,. és
seguradores q~\assurnalTla cobe~ura fornecerão a seus
representantes rio outJ"() ~fs tormuláriosde certificados
de cobertura, oolTlosseguintesdádos: nolTlee endeJ;9ÇO
do seguradqr. nurrieração cO~pondente,'Ílorne e ellde
reçoda ernpl'esa de transportês;individualizaçáo e carao
terfsticasclovefculo,perfodod~cobé~ura, riscos. cober
tos, importânciassegura.das,: lugar e idata de elTlissão,
nome e endereçodo representante 'e assinatura do mes-
mo. I'

"ARTIGOS
1'1 i' ,"

1. Os valores rilrnin10s de cobertura estabeleci
dospor este'Acordor~oosseguintes:

h

a) panildanos a terceiros não transpor
tados:

a.1) I 'morte e danos pessoais:
US$20.000,OO pôr pessoa;

a.2) danos '•..•• tTla.teriais: ••.. US$1S.000,OO
po~ bem; Limite pOr sinistro ou catástrofe:
US$120.000,OO

b) paradanos a passa.geiros:

ARTIGO)7

1. Coma fillalidad~deih~tr,umentar,osArtigos
que alltecedem serão pr0rr'0viáos aeordos'.entre:enti
dades seguradoras ou ~esseguradoras,. de âcordo
com as leis de cada pafs!i,

2.~s autoridades.de. seguro de cada Parte
Contratante acordam estabelecer cláusulas Ulii
fo~~és p~ra aap6116e do seguro! previsto neste
Ac~rdo. . '11

... ANEXO 111
Aspectos Migratórios das Empresas

Transportadoras eda Tripulação

ARTIGO 1

Cada Parte COrltratante permitirá a entrada e a
safda, de seu !erritório;cfa tripulaçãodos '!:efculos em
operação, habilitados para o transpo~e terrestre in7
terllacional de passagei~osou de carga" exigindo
para tal firll tão-somente á apresentação da Carteira
ou Cartão de tripulante terrestre emitido pelaautori
dade de migração deseupafs.'

ARTIGO 2

I}s aUtoridades de migração das Partes Contratan
tes auto~zarãó o ingresso e estada da tripulaçáo.terres.
tre em seu território pelo prazo de 30 (trinta) dias.

ARTIGO 3

No caso de força lTlàio~ dev.idamente oompró,!a
da, ou de impossibilidade de'collclusão de determina
da operação de transportes, as Partes Contratantes

i li I L i+ilil I 11,111,111 j,i li i I
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poderão conceder à tripulação terrestre uma prorro
gação de estada de até mais 30 (trinta) dias.

ARTIGO 4

As empresas transportadoras ou seus repre
sentantes legais serão responsáveis por todos os
gastos advindos da retirada, do país, de sua tripula
ção terrestre, no caso de descumprimento das nor
mas legaispertinentes do país correspondente.

ARTIGO 5

As empresas transportadoras autorizadas, em
conformidade com o presente Acordo, e sua tripula
ção terrestre estarão sujeitos às disposições legais
sobre imigração em vigor no território das Partes Con
tratantes.

ANEXO IV
Assuntos Aduaneiros

CAPíTULO 1
Definições

ARTIGO I

Para os fins do presente Anexo, entende-se por:

1) Admissão Temporária:
regime aduaneiro especial que permite

receber em um território aduaneiro, com
suspensão do pagamento dos gravames de
importação, certas mercadorias ingressadas
com um fim determinado e destinadas a se
rem reexportadas, sem haver sofrido modifi
cações, dentro de um prazo estabelecido,
salvo a depreciação normal como conse
qüência do uso que se faça delas;

2) Trânsíto Aduaneiro Internacional
(TAl):

regime aduaneiro especial sob o qual
as mercadorias sujeitas a controle aduanei
ro são transportadas de um recinto aduanei
ro a outro em uma. mesma operação, no
curso da qual se cruzam uma ou várias fron
teiras;

3) Operação de Trânsito Aduaneiro
Internacional:

o transporte de mercadorias desde a
jurisdição de uma alfândega de partida até a
jurisdição de uma alfândega de destino lo
calizada em outro país, sob o regime esta
belecido no presente Anexo;

4) Alfândega de Partida:

a alfândega de uma Parte Contratante
sob cuja jurisdição começa uma operação
TAl;

5) Alfândega de Passagem de Frontei-
ra:

a alfândega de uma Parte Contratante
pela qual ingressa ou sai do país uma uni
dade de transporte no curso de uma opera
çãoTAI;

6) Alfândega de Destino:
a alfândega de uma Parte Contratante

sob cuja jurisdição se conclui uma operação
TAl;

7) Carregamento Excepcional:
um ou vários objetos pesados ou volu

mosos que, por razão de seu peso, suas di
mensões ou sua natureza, não possam ser
transportados em unidades de transporte fe
chadas, sob reserva de que possam serfaci/
mente identificados. Neste conceito também
se compreendem os veículos novos que se
transportam por seus próprios meios;

8) Contêiner:
elemento de transporte (baú portátil,

tanque móvel ou análogo com seus acessó
rios, inclusive os equipamentos de refrigera
ção, lonas, etc.) que correspondam às se
guintes condições:

a) constitua um compartimento fecha
do, total OU parcialmente, destinado a conter
mercadorias;

b) tenha caráter permanente, portanto,
seja suficientemente resistente para supor
tar seu uso repetido;

c) haja sido especialmente idealizado
para facilitar o transporte de mercadorias,
por um ou mais meios de transporte, sem
manipulação intermediária de carga;

d) esteja construído de maneira tal que
permita sua movimentação fácil, segura e,
em particular, no momento de ser transbor
dado de um meio de transporte a outro;

e) haja sido concebido de tal maneira
que resulte fácil carregamento e esvazia
mento;

f) seu interior seja facilmente acessível
à inspeção aduaneira sem a existência de
pontos onde possam ocultar-se mercadori
as;

g) seja dotado de pontos que permitam
receber lacres, cintas ou outros elementos



, C~~r!ULO!I. ",
Campo de'Aplicação

ARTIGO 2 "
': ,ti, '_" "_~lí~:,:+:t:1:i,>':::':'" , ""__ ~:

1.0 presente!"nexo.é.aplicável aotransf>orte
de .mercadorlasém'~n'dad~sdetrahsporte, entre.os
te~rit(kios.dàis Partes '"contratantes, 'com;a condição
de que a operação de trarlsp<>t;teinclua o cruzamento
de uma fronteira entre aalfândega de partida ea al
fânde'gSCledeStino'. .' .... .". ,.".!

2~As PartesContraia~tesperrnitirão,em
seus terrltórios!'as operações de t~ansportei~ter
nacionéll:depassageir,o~e d~rnercado~ias po~/ rei
do~~a:sôb o.~egi~e'd~i1;~â~si~~ tdua~eiro. I~te~
naCional e Admissão Temporanade velculos,
" .' - ~'i, :~' :, , _~"; ,",:;'t., ',: t _' " . "i_ ;

equipamentos de transporte; sobressalentes e. '., ". ..' . .... ....,' . "~,, '.,.
acessórios necessários para a operação de,trans-
porte internacional,~onformeasnormas existen
tes: em'''cada uma das iipartes Contratantes e os

" ' ,., <,'" " ,:,~, ': ': ,:,,'; l!.:!.' ',: _ ':,:" j .. :.. ..!, "-:,,. ~- -; "1

pri~cípiosestabelecid§is!1~ste ~cordo ..•
" 3. f:.s disposiçõe~do presente P,tnexo são. aplicá

veis taJTlbém ao· transpêrteiCle .mercadoriasproveni
entesou destinadás'aterceírospaíses que não sejam
Partes Contratantes. ."

4. AS dis~siçõés'do pa~ágrafo 1 do pr~sente
A~igosãoaplicá~eisi~clusive'5ea operação de trân
sito incluitrajeto~por,Iviaaquática sem que se faça
transbordo das mercadorias, .

5.Nopresente~~ex(),si3.l'(odisposições em
contrário, a expressão}J,niclades d~ transpot;te~ inclúi
igualmellte os carregamentos.excepcionais::

6. Paraadoçãodbsí~egimes aduaneiros apli
car~se-á aJegislação interna ,de .cada Parte Con-
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desegül'8~çaaduaneiros, de forma a gar,ar:'- 15)Recinto ~dlJél~ei~o:
tk sua inviolabilidade durante seu' transporte '()cal habilita~o p~la alfâ":degadesti":a-
ou âl11lazenamento;. ...;(. . '. •.. ..,. do à rtlalização de operações aduaneiras;'

h) sejaidàhtificadopormeio d~ màr-16)Trallsbordo: .... .... . ." .. ' ...•
cas e numerosgrélvados de forma· indelével, trallsferêllcia de mercadorias '. para ou-
p!":!a~ôsdê'! rmi~êifa.que sejâ~' facilmente .tra unidade de';,transporte'efetuáda sob con-
VISlveIS; '.' r' .. ' .'. ..... ..' tro'e~duanei~d'~e.j'~~a:lTés"Pa alfândega;
:::~i).!epha~ u~~olulTleintérior,r de um 17) Transportador;

metro cublco pelo menos.;~' . li '.'" +'~'~d' ...." r
!.' . .' .....• ." !ll' . " a pessoa autonza a a rea Izar, o t~ans-

.'~ 9)C()~t~0Iefdu,~~e'~?:. . .... ..... porte internacional terrestre tnos termos do
ir conjunto de procedimentos a serem ' ......., ..... , ... <,'" ..".,. .

,I . "'" •. " .... iii ." .... .....•, presente ~cordo e quei.assume a responsa-âdotados com vlstas:;a assegurar o cumpn;;. , .' .. I,r.';I. .... .••.•....... I~~ . i .' '.'
, .......••.. ," 4,. '.',". f ., ,bilidade perante as élUtoridaCles competen-

rnentodasJelse~egulélrTlentosaduanelros; tes pera correfaexecução'da'"operaçãoTAI;
1,I,J10)Declareção!de'1fãnsito Aduaneiro 18) l.iriidâdesdéfrélns~rte: :,

. Internacional (OTN: .' ,':.' ' a)os~ôntêinêres;:!>
: '.~'() dObulTlehto mediante o qual odàcla. bros~erculbs:~r.odoviários, inclusive os

~a~t~fs..olicit,~~ilà'~:'alfândeg~ de partida u~a reboques etér.ni-rel:ibquê~, '
operaçao de TAl; . .

'111)Declâ'rahte: .
. a p~sSoaque~de aco~do com a legi&

lação~igerlte é~:cada Parte Co~tlCltame,
solicitalii~}~ício~e.ur.na· ()per,ação adualleira
intérriélci()nal'rl()s ..••. termos! deste .... Anexo,
apresentandoúlTla declaração DTA perante
a alfân~~ga dêipa~.ida erespondalfrente :às
autÓridádes compêtêntes', pelar exátidãode
suadeCla~~o;~li ..... '. .....' . . .. .. .

, i12)D~p?sª0~fiánçado (DFA):

. ..'I??~I~~~~~ixclalfa~degadO d:sti~ado à
guardaderna~erlalsdemanutençao e repa
ro de.vêíclllos !!·s~bresponsabilidade.dos
ira~sport~d?res,"c{)rri suspensã() de grava
mes ad~an~itosi' sendó autorizada sua~ ins
tâlaçãc>peíél ~a,rte:êontratanteernseu terri
tório, rriediante prévio cumpnmento das dis-

,,_ '.' :"';I':":"~': ".'!:.j: ':',:.: I'" _ I~'._ ',' '., i~ "

poslçoeslegals':"lgentes;
13) Gi:uaÍltlà: '.: .". .

":' .. '; ',: '"""" "'- :~,I:': :":", .'. .'- •j~'-, -';

o~rigaçãó.qu~••.. se. corytrai,a fa,:"o/:, .da
a1fândega;colTl'()" ()bj~tiv.o ide .asseguriu .o
paga'mentodoSgrayame§ ou cumprimento

',,'. _,:""~~~~.:,i"_,p'",, '".', .\., ~': ,'11 '.It;,: ,:,- ""._:: :-: ", ""'~' ~

de out~sobrigações contraídas' frente;,' a
ela' ". ." ,

'14)Gr~V~rRes .de. Importàção;~u
Exporta~ão:" • ..... '. ;

. di~osadUarieiros e qualquer, outro en
carg() de efe~oeqJlvalente, seja de caráter fis
cal, ITIOnétáoo, cambial oude outra natureza,
queinCidarri; sobre as importaçõeS e ;.expOrta-

..,..,. -' _"~'!L>" , :l .~. " ,', -', ',' } '. '

ções,Não.se incluem neste conceito as taxas e
encargoS,análoQos[qúando. oorreSpondam· ao
,custo·.dOs.seIviços prestados;

I, 1.'1" I ili "Mil '. II t
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tratante, respeitado o princípio da reciprocidade,
podendo ser adotados pelas administrações adu
aneiras procedimentos uniformes de controle bi:
lateral.

CAPíTULO 111
Suspensão de Gravames à Importação

ou à Exportação

ARTIGO 3

As mercadorias transportadas em Trânsito Adu
aneiro Internacional (TAl), ao amparo do presente
Anexo, gozarão da suspensão dos gravames de im
portação ou de exportação eventualmente exigíveis
enquanto dure a operaçãoTAl, sem prejuízo do paga
mento de taxas pelos serviços efetivamente presta
dos.

CAPíTULO IV
Condições Aplicáveis às Empresas

e às Unidades de Transporte

ARTIGO 4

O despacho de Trânsito Aduaneiro Internacio:.
nal (TAl) deverá ser instruído com cópia de permissão
originária ou complementar, expedida pela autorida
de competente em matéria de transporte das Partes
Contratantes.

ARTIGO 5

Para reali2;ar operações de transporte internaci:
onal por rodovia, as empresas transportadoras deve
rão estar registradas perante a autoridade aduaneira
das Partes Contratantes no país a que pertence0 veí
culo transportador.

ARTIGO 6

1. Nos termos do presente Anexo, as unidades
de transporte passíveis de serem lacradas e utiliza
das no transporte de mercadorias devem conter as
seguintes características:

a) possuir dispositivo onde possa ser
aplicado lacre aduaneiro de forma simples e
eficaz;

b) inexistência de local que permita
ocultação de mercadoria;

c) espaço útil facilmente acessível
para as inspeções aduaneiras;

d) identificação mediante marcas e nú
meros gravados de forma indelével.

2. As Partes Contratantes, conforme as disposi:
ções do Artigo 30 do presente Anexo, estabelecerão,

caso necessário, recomendações que estipulem as
condições das unidades de transporte, para que a
atuação das diferentes alfândegas que intervenham
em uma operação TAl seja uniforme.

ARTIGO?

Os veículos e seus equipamentos devem sair do
pais no qual ingressaram dentro dos prazos que bila
teralmente se acordem, conservando as mesmas ca
racterísticas e condições que possuíam ao ingressar,
que serão controladas pelas autoridades aduaneiras.

ARTIGO 8

As alfândegas pelas quais se admitem tempora
riamente os veículos sob amparo do presente Acordo
e seus Anexos procederão à verificação de seus
equipamentos para sua correta identificação no mo
mento do ingresso, saída ou reingresso, ocasião em
que se observará o desgaste natural provocado pelo
uso.

ARTIGO 9

1. As autoridades aduaneiras poderão autorizar a
instalação de depósitos privativos alfândegados, a fim de
annazenar peça de reposição e acessórios indispensáve
is à manutenção das unidades de transporte e equipa
mentos das empresas estrangeiras habil~adas.

2. As peças de reposição e acessórios serão ad
mitidos nos referidos depósitos com suspensão dos
gravames de importação e exportação.

3. As peças de reposição e acessórios que tenham
sido subst~uídos serão reexportados ao país de proce
dência, entregues à administração aduaneira ou destruí
dos, devendo assumir o transportador qualquer custo que
do fato se origine.

CAPíTULO V
Lacres Aduaneiros

ARTIGO 10

1. Nos termos do presente Anexo, os lacres
aduaneiros utilizados em uma operação de trânsito
aduaneiro internacional devem obedecer às condi
ções mínimas prescritas no Apêndice do presente
Anexo.

2. As Partes Contratantes deverão aceitar os la
cres aduaneiros que correspondem às condições mí
nimas prescritas no parágrafo 1 do presente Artigo,
na medida em que tenham sido apostos pelasautori
dades aduaneiras de outro país. No entanto, cada
Parte Contratante terá o direito de aplicar seus própri
os lacres quando os utilizados não sejam considera-
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dos suficientes ou nãoofereçant a segu~a~ça~equer~
'dét'~ '::" I 'f;;"~ ,~:

t " ,:' '.-'.ii,. ,:",-,':: ,": >, ~;

3;Qua~dooslacresadua~eiros colocados no
territ6~io d~ u~a Parte Co~trata~te fore~aceitos pela
outra;!gozarão"llote!'r'itóro:desta,ida inesflla prote;
çãojurídica que os lacr~s1nacionais.:;'

CA~rTÜLOVI
DeClaração das Merc~doriasdResponsabilidade

~RTIG011 .

Par,ase aplicàl"jijor~gi~ede trân,sitoadualleir,o
intemacional .. estabelecido Ilop~esente .,6.nexo•. de
v.er-se-~ apr~senta~, p~r,acâda unidade deitranspor
t~,peral'lte as~utoridades ..da ~I~âlldegade,partida,
uma Declar,açãi:>de.!1r~llsit()f'puaneiro (DTA),c0rl
forme. o modelo bilíngüe português-inglês que for
a~r()y~do pel~ Cor~issão do~~ig019 do f-C?rdo, Ilos.
te.r!~O$ dO~rtlgo 30 do pr,es.e~e ~exo, de~ldarryel'lte
pr,~ellchida,leem .nú'1)~ro. d~.~xe~plares ~uficief,1tes
para cumprir, com todos os controles durante a opera-
ção TAl. i .

ARTIGO
i
12

:','~.I "'0:;"::,' ./1" ',"'," .', <," ;

1.~Sj~rne~cadorias objetodeste.,ô.cordo que
ingr,essern"õu1,saiamdos, territórios (fas, Partes
Contratallt:essó poderão.se~rtrallsportadaspor
v,eículos eequipa~entôs ~et~ansportes que, a ju-.
ízo dasautor,idadesaduaneif;~s, cUTpram os re
quisitos de tra~sporte interna'cional e garantia de
segurança fiscal. . < .i ". ....,1 '. '

2.0 transportâdor,;éresponsáyel pera~te as
autoridades adualleiras pelo éumprirryento das
obrigaçees dec()rrent~s'da aplicaçãodo~regill'le
de:.Trânsito~duaneirolnternacionale,em part~
cular, fi~a Obrigadhaasseg'urar que as me'rcado
rias cheguem' illtactas à alfâ~dégade destino, de
acordo~0rTl:a.scondiçõesestabelecidas no pre;
sente Anexi:>. .r' ..•.• ..•. '. .

1.1, ':":":". ,:', .>..1,. <: ... ',-<,'" , ..... .' ".
3,0 declarante éo. único responsáv.elpelás

infrações aduaneiras decorrentes da inexatidão
de suas declarações.

CAPrTULO VII
'Garantias sobrefâsMercadorias e Veículos

ARTIGO 13

1:Os veículos dali ell'lpresas autorizádas habil~
tadas a realiza~ transporteinternacioryalde conformi
dade.com o preseflte Acordo são, de pleno di~eito,a
única gara~tia'para resPonder pelos gravantesre sàn
çõespecuniáriaseyentualme'rlte aplicáv.eis que pos
sam atingi~tarito as'mercadorias transpÓrtadas como

~,~~ículosqu? seadmitaw te~po~~~iave~tenos te~
f'tO~IOS dos palses... /;;::!".',,:;. '>!
'. .~l2.~s e~p~esa~d~~flspo~ado~~s p<>de'Il:subst~
t~ir~ga~fltialfldicé!da fleste ~rtigo';po~~outr,a: ~aflcá
na.ou de segu~os,paraate~dl'Ileflto das autondades
aduaflei~~s co~,fo~'Ile:i~alegislação. da Parte' Contra-
tante'em que se faça a exigência: ......•...

..' •.• .···.':,~~pr~ULÓvlll .

Formalidade~a sere~tObservadas
nas Alfândegas de Partida

..••·.~R1iIG014. .'
.:':"'-'. "', :':':T,'> ':,:i:~:',:"""< , ". .:""'. ..' '

1. Na alfândegEide' parti~a, a unidade.de trans-
porte co I11 a carga de"erá se~apresentadajunto com
a declaréiÇão D[,6.. .i:I:·~!'·i> ir '.:.. ..Ji

2: As autoridades daa~âl"ldega de partida verif~
carão: . r • . •

a) o.có~eto p~e~nchimentodaDecl~
ração DT,ô.;/ '. ..; ,

b)se,atmidade de traflsporte ofe~ece

a seguraflça,' flecessá~aicOl"lforme •condi-
ções estipuladas ~() ~~igo. 6; :,:, ,

cl. se as•..•. ~ercad()rias .,transportadas
co~resp()flde'Il' e~,suaflél~u~eza e quarltida
de, àquelas especificadas na declaração.

i':'

:. :".:;H:; ,,"::",::1;

3. Uma vez realizadas as verificações, as auto-},. , '!' ",,c, ,:': •..... , ',.," .'····.·.if",!oii,;, " . .... ; :

ridadesdaalfândegad~ partida.colocarão seus..Ia-
cres e referendÊuã() aDeCIé!~açã·oDTA. .•

4. Sempre que julga~. co.nv.enien.. te,'as.autorida-
. •.. .' ...••. '1''''11 i ••

des da alfândega de pa~idé!p.f"OCed~rão ao exal'Tl.e
das mercadorias, .prefere~temehte. pelo. sistema de

amostragem· .••••...,"':"";i' .<
.... '.' 5. A Declaré!çãoD,J~se~ ~egistrada e de~olvida

ao decla~aflte queadotâ~.EisJdi~posiçÕes necessári
aspara que, nasdifere~tesetapasda operação TJ\L,
possaser apres~l"Itâdaparafirlsdo controle aduane~
~o. ,6.sautoridad~sda alfândegade partida:conserVa.
rãoum ex.e.mpla.r...:.da.' Decl.a.'·.r.a.·.ç.ão.'.•. DI.."A.. :

.' .. ' .... ...:,',,' ~ ".:' ',:,!r 'i, '-.:!
6. No quecoflcemea()s céirregamentosiexceP.

ci<>nais, será efetuado 'o seguinteprod~dimento:
,I

a) a autorizéição.para,'realizára opera- .
ção TAI.fica subordil"ladalà· possibilidade de
identificar os c~rregamentosi i excepcionais.
Desta forma, como meio.! de identificação,
dexerãoserutillzE:ldª~especialmente .as
marcas.ou. nú~er()~ de fabpcação das .' mer
cadorias,ou à;desc~ção 'qu~ .se "faça das
mesll'las,be~ como acolocação de. marcas
de identificação ou .lacres aduaneiros, i de

,. i 11.! Ili:'1111 'I !I! .11
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rendarão a Declaração DTA e, se for o caso, aplica
rão novos lacres, anotando na declaração DTA essa
ocorrência.

4. As autoridades da alfândega do ponto de
fronteira de entrada conservarão um exemplar da De
claração DTA para registro da operação.

ARTIGO 17

Quando, em uma alfândega de passagem da
fronteira, ou durante o trajeto, as autoridades aduane
iras removerem um lacre aduaneiro para proceder á
inspeção de uma unidade de transporte carregada,
farão constar esta ocorrência na Declaração DTAque
acompanha a unidade de transporte, bem como as
observações decorrentes da inspeção e as caracte
rísticas do novo lacre aduaneiro colocado.

CAPíTULO X
Formalidades a Serem .Observadas

na Alfândega de Destino

ARTIGO 18

1. O transportador deverá apresentar às autori
dades da alfândega de destino a unidade de transpor
te com a carga, os lacres intactos, assim como a De
claração DTA referente às mercadorias.

2. Na conclusão da operação de TAl, as autori
dades da alfândegade destino procederão ao exame
dos documentos, e à verificação da unidade de trans
porte com a carga, dos lacres e demais elementos de
segurança e da integridade da carga.

3. Constatando o cumprimento das obrigações
do transportador, as autoridades da alfândega de
destino atestarão a chegada da mercadoria. Uma via
da Declaração DTA assim processada será entregue
ao interessado.

4. A alfândega de destino conservará um exem
plar da Declaração DTA e exigirá a apresentação de
uma via adicional dessa Declaração para ser encami
nhada à alfândega do ponto de fronteira de entrada
no país, na forma de toma-guia, para a conclusão de
finitiva da operação TAl.

CAPITULO XI
Infrações Aduaneiras, Reclamações e Acidentes

ARTIGO 19

1. Se a Alfândega de um país suspeitar que uma
infração aduaneira será cometida, adotará as medi
das legais cabíveis previstas em.seus próprios regu
lamentos. Em caso de retenção do veículo, a empre
sa autorizada poderá. apresentar uma garantia que
satisfaça. às autoridades competentes, a fim de obter
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.. ')

ARTIGO 23
é-' :~ ':'~, ' ':':..::(:, "

Quando as autôridades aduaneiras de uma Par~

te Contratânteconsiâfarernimprecisões em uma De
claração DIA ou qualquer;:,outra irregularidade na
operação deTAI nos"termos do presente ~nexo,'as
refetidasautoridades informarão de oficio !às autori
dades aduanefrasdáoutráPa

1
rte.

C~pr"fULOXUl
Disposiç~es Gerais

ARTIGO 24

a) ihforlTlações referentes a ,~eclara
ções de trânsito aduaneiro:internacional que
terlhalTl sidoaprese~tadas:ou aceitas em
seu território e que se presumamfalsas;

bj informações que permaam compro-
. ' ," ", ,~' , • "'. " , ' :' ff',': i'- , 'lO. ,j,

var a ,autenticIdade de lacres que possam
têrisido apostos em seu território;

,
~RTIG022

~s autoridade~f.ad~a':leirasêle lin;-a Pa~e Con
tratante que te~harnlfolnicia~oirlv,:estigações em caso
de infração oU suspeita dei,nf~àçãoàs disposições do
p~esente Anexo,solióitarão;porescrito; às autorida
des aêiuaneiras da outra Parte

Contratante:

CAPfTlJLO XII
Assistência~Adl'l1inistrativa Mútua

i." :'1 .'

As Partes Conttatahtespoderão, em relação ao
trecho da operação TAl que se desenvolva em seu
térritório: .

. â) fixarum prazo para qJ~ se complete
a operaçãoeri·seiJ território; .

b) exigi~'queas ~nidàdes de transporte
sigam itinerários deter~inados.

" , ~:

ARTIGO 25
,Lf:.s alfândegas habilitad~s para exercer as

funções felativasaocont~ole .na fr0rlteira, doJrans
po!rte" internacforlal pOl~rodovia. para passageiros e
carga, assim como, dasJmereadorias transportadas
sob o regime de ,.rânsito 'Aduanéiro Internaci0rlál, ob
jeto desteA,cordo/são: pela República Federativa do
Brasíl,a In'spetoria de Bonfirne, pela República Coo
perativista da Guiana; a"Customsand Trade Admi
nistraticm"de Lethem, sob a supervisão do "MinistlY:of
Home Affairs". .

2. As Partes Contratantes deverão:
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ARTIGO 20

,' Quandoas~lltbrid~desaduarí~irasde um p8ís
certifica~ern o fiel éUll1prime~to da pariê da operação
Tp,I.51ue t~~ha sido ~~âlii~~a:em seu te~itó~io,~ão ~
derao mais reclamaropagame~todos gra~arnes cita
dos no'i~rtigo 3 do J>resentê,Anexo, á m~Ílo~ que o

, "'li', ~ " "", "i' '.""'"'1 ," \,i.
certificaao tenha sido';,obtiCJoJ,de"rnaneiraJrregular ou
fraudulenta, ou que' tenha havidd,violaçãôHas disPo-

, - ~',I, _ "".,' ,,:. " ':'::<:':',;.'. ~'ifr '
sições do presente Anexo. ,

~ ,'r .. \ : ':<',~) _ :

~'itllIG021 ,

, 1. Seos lácre~adlJariéiros:forem rompidos,
, :" ,,',:: ':'. ·':t' ',:t: ,;f. "-, '''::'':. ,'"" _'" '

construídos, ou ocorrerem a~arias!durante uma
operação TAl, o t~ans~o~éidorj~()h1Unicarài'!ledia
tamente a6corrência;à!alfânCtega mais próxima.

, ' . , : - , ' '- ,,.!, - .;,. """,! < • " : , , ~. - • ,.'••1;.

Asautoridadesdesta alfâ~degalav~arão u~ter.mo

deco~pro\,iaçãodo a~idente eto:narãoas prdvi
dências neJessárias rara quea op~raçãoTAl pos
sa prosseguir. Umac6piado tennode conl'prova~
ção deveráserjuntadaàDecla~àçãoDTA.

i 2. t;la impo~~ibíli~adedai~ediatacomunica-
ção à auto~idade aduaneira, o transportador de~e-

~á di~igi~~se à~ut~~~d~~~ifO~Pt~~'e~te,rraispr,Óxi-
ma, que lavrara um registro do aCldente:e o anexa-
rá à Deblá'~âção.~'PT~i g~te, ~egistro deY,erá ser
apresentado juntamente com ,8 unidade de'trans
porte com a.cargae âlÔeclaràção DTA na álfânde-

,''to " ,I;, ':., '> ·f .'. '. i:;,:' ! ,',_: '::., ,_ -. ,: :1 '" :.
ga Tais próxima, que tO,rnará as~edida:s necessá- ,
rias;paraquea ope~açã:o.T~lpossaprosseguir.

3.EI11 casode perigo i~inente quetomeneces
sária adescarga irlledi~tad~parteou da totalidade
da carga; otr~msp6~àd~h~érá adotar, por iniciativa
própria, as medidaS' eOn~ideradas oportunas.

a liberaçãodoveículo enquanto prosseguem os tra
mites'adrninistrati\,iOsoU judiciais., '"
, 2. se~ ~rej8ízodasações administ~ativase
judiciaisquey,enh~~ a se~ tornádasqu'ando doca.

~etirne~to'da~infrciçõesadúaneiras'.' de que t~ata
~ste'~utigo,'a~ al(âbdegasse~ese&al1)o'di~eitó de

", ;. '~t ':.>".,: ')I,li_ ,~! ,'.,"',,' ',' -"I.,'. '~'I: :,',," H;!l(··, ~". ',o ".'.It:·'.' ',"

~eque~je~ ,~o ()~ga~i~~o,Na~i()~~al~fo~~e.tert.e do
seu, país asuspe~sao",dape~nllssaoongl~~r,la ou

cOmplernen~a~qu~ hajacOnC~~id~ ~,eMpflesa ~'1"
volvidajSe uma empresaautonzada incOrrer em In;

í,; .':: '1f! _ _:.:: '<'," :',Ii,-':. '_ :oi:::: ";::'" ",,' ", <~, ,,': 11:, _".;;::,' :~ .- ",;

fraçÕes reiteradas; olOrganismoNacionalCompe-
',,;"1. -!I, , :,1'!::. .'·. !I!~ ,- :,'.:'< J.!I ," , '!": !.:::;:" _"~o " ';. f _ :" " .,,', ,

tén~e,"a,pedido'de auto~idadeadua~eira, cancelara
a pérmisSãooriginári'aou complementar, cohforme

, ,: ',' .:y ,~,'il~~" .:! 'li '~ '... " ":., " ';;' " !

ocaso. "

i.I.'1 t lil.ml,· 11'II,j,H 1.1 "'1,11
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a) reduzir ao mínimo o tempo necessário
para o cumprimento das formalidades nos
postos aduaneiros fronteiriços e estabelecer
um procedimento expedito para as
mercadorias sujeitas à operação TAl;

b) dar prioridade ao despacho das
mercadorias perecíveis, animais vivos e ou
tras mercadorias que requeiram imperativa
mente um transporte rápido, tais como as
remessas urgentes ou de socorro por oca
sião de catástrofes;

c) facilitar, nos postos aduaneiros fron
teiriços, a pedido do interessado, o cumpri
mento das formalidades aduaneiras fora dos
dias e horários normalmente previstos.

3. As Partes Contratantes deverão harmonizar
os horários de atendimento eas atribuições de todos
os órgãos que atuam nos pontos de passagem de
fronteira correspondentes.

ARTIGO 26

1. A atuação dos funcionários aduaneiros não
acarretará outro pagamento pelo cumprimento das
formalidades aduaneiras mencionadas no presente
Anexo, salvo o disposto no parágrafo seguinte.

2. As Partes Contratantes permitirão, a pedido
de qualquer pessoa interessada, o funcionamento
dos postos aduaneiros fronteiriços em dias, horas e
locais fora daqueles estabelecidos normalmente. Em
tal caso, o custo dos gastos realizados pelo atendi
mento excepcional poderá ser cobrado, inclusive a
remuneração extraordinária dos funcionários.

ARTIGO 27

Para a passagem das unidades de transporte
sem carga pelos postos aduaneiros fronteiriços, de
verá ser apresentado um Manifesto Internacional de
Carga (MIC).

ARTIGO 28

As disposições do presente Acordo não existem
do cumprimento das normas sanitárias e outras exig~

veis em quaisquer das Partes Contratantes.

CAPíTULO XIV
Transporte Internacional de Passageiros

ARTIGO 29

Para facilitar o Transporte Internacional de pas
sageiros por rodovia, as Partes Contratantes harmo
nizarão a documentação e os procedimentos adua
neiros.

CAPíTULO XV
Disposições Finais

ARTIGO 30

1. A pedido de uma das Partes Contratantes,
convocar-se-ão reuniões da Comissão estabele
cida pelo Artigo 19 do Acordo, com a participação
de técnicos aduaneiros das mesmas, com o obje
tivo de examinar as disposiçÕes do presente Ane
xo e propor a aplicação de medidas que assegu
rem a uniformidade dos procedimentos adotados
por cada alfândega.

2. Da mesma forma, a citada Comissão in
centivará a utilização de transmissão eletrônica
de dados visando ao intercâmbio de informações
entre as alfândegas das Partes Contratantes e
com outros usuários, a fim de lograr um melhor
aproveitamento dos avanços tecnológicos nessa
matéria, facilitar a aplicação dos procedimentos
aduaneiros e estreitar a cooperação entre as al
fândegas dos dois países.

APÊNDICE DO ANEXO IV
Condições Mínimas a que devem

Atender os Dispositivos
de Segurança Aduaneira (Lacres e Cintas)

Os dispositivos de segurança aduaneira deve
rão cumprir as seguintes condições mínimas:

1. Requisitos Gerais dos Dispositivos de Segu-
rança Aduaneira devem ser:

a) fortes e duráveis;
b )de fácil aplicação;
e) de fácil exame e identificação
d) difíceis de serem· retirados, rompidos

ou de serem efetuadas manipulações irregula
res que não deixem marcas;

e) não reutilizáveis;
f) de difícil cópia ou imitação.

2. Especificações Materiais do lacre

a) o tamanho e a forma do lacre deve
rão ser tais que as marcas de identificação
sejam facilmente legíveis;

b) a dimensão de cada lacre corres
ponderá à da cinta utilizada e deverá es
tar colocado de maneira que esta se
ajuste firmemente quando o lacre esteja
fechado;

c) o material utilizado deverá ser
suficientemente forte para prevenir rup
turas acidentais, deterioração rápida (de-
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,!.ido a condições climáticas, agentes quf
micos. etc.) ou manipulações. irregulares
que não deixem 'marcas; e " ' '

" . . .' ""w"", "
id) o rTlateriid utilizado, será escolhi-

do. em função do tipo de lacre adotado.
" "," ,:, ' :, ,,,.,'

I'" ' "

E:m 23 de junho de 2003

A Sua EXcelência o Senhor"'. . '. '''. a
lDeputado Geddel \(,ieira Lima
Primeiro.Secretárió,1da Câmara'dos Deputados
Assunto: Acordo.

Senhor PrimeTro Secretário.
EnCâminhoaessa secretaria Mensagem do ExC&

lentíssimo Senhor, Presidenté da República 'relativa ao
textodo)\cordodeTransporte Rodoviário Internacional de
Passageiros e Cargas entre os Governos da República
Federativa do Brasil e da República CooperatMsta dá Gu
iana, celebrado el'Tl Brasília,. em 7de fevereiro de 2003.

Atenciosamente, - José Dirceu de Oliveira e
Silva,'iMinistro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre
sidência da RepúbliCa.

COMISSÃO DERELAÇ0ES EXTERIORES
E DE DEFES~ N~CIONAL

1- Relátório

Nos termosdos artigos 49, I, e 84, VI/I, da Cons
tituição Federal, o Exmó. Sr. Presidente da República
submete à· consideração do Cong~esso.Nacional o
textodo Acordo de "ransporte ROdo"iáriolntemacio
nal de. Pàssageiros;~ eargas entre' os Go"elTlos da
República Federativa do Brasil e da Repúb'licà Coo-

perativistada Guiana, celebrado em Brasília, em 7de
i" : ,: :tt "~i ,I':); i i: o':

fev,ereiro de 2003.,J .,' .1:', ' ,ii:
, ""~" Na exposição:'de rnotivosque:acompanha'k pre
sente Mensagem,c>EXl1lo.Sr. Ministro;,'ilnterino, das
RelaçõesiExteriô~esi~fo~a.que '·'0 Brasil. já'i:assinou
instrurne~to a~ál()go com'âVenezuela.e queo~co~

do "inscrevese no objet!\io d~ fortalecimento dai!i~te
gr~ção d~;:~onti~e~!e sul~~~e~!cano, po~i ~eio dê ~e
canisTosjr.eg,~la!oHosde~e~lços.co~osde tr:a~s-.
po~eede:seleçao~depr.oJetosdelnf~a-est~uturaque
completerTl a.interconexão física e.ampliern'os~!laços
econômico-comerciais com' os países vizinhos";

li" '''UI!:, '_'~~"II "H~·':'\'.,~"," .":::'!:~', ' ~;', 11"" .. '~i,

.. I q:,~corde)' eh~itelac6~téT 23 artigos e q~at~o
anexos1i quejtratam·.de temas .:específicos, a saber:

!' ' ,.' : ,li!" : " ';~.' .'.:--' :1" .I:~II!ij " , , " ' "'H"! ' ,I.,: , "': ",!"", , " , ',I

{\~exot- ~spectos o~gapizació~ais~!Op~racio~ais;

.f'~exo 1'.'-'-tspectosd~ SegU~()s; {'~exo 111-~specto~
MlgratonoS' das EmpresasTransportadoras~[e'daIn-
{ f!; "!\...; *" ,,;'" , " '" , ":"1:' .,' , ,', .. "i,' ~I~ :1';' , , ", '~!. ' "" ,', '. j' i>' ','" I",' •

pulaçao;e ~nexo 'V;';;' JXssuntos Aduaneiros: '.' .'" ' '-: ' i',:--, i! ':' , ",!i I::" ' '. ",11,(.;:;,.' "-'WWi.'," i:~ ,." : ,~" 'i-" di, !, ,i ,••

Trata~se.de Um I~strurne~tolegal para regularI-
zar o transporte. rOdàviáriode '~pasSageiros 'e~ cargas

f '. "", :~t, ,', ,,; . ii , '\ '11i.·: '.' 'i!:; ',", '" , ' ,,' . '!,J ' "--, "", " ,

entreo:Brasil ea:Guiahá; fixando também princípios
:, '" ; I. ' "111 • ',-.' I", • ' '1'1' . ". •:,. "i~'" , : .;' !i,: " "I <I: . ' " "I ,,o •

furda~e~talsde~eclr>~oc~~ade:tssIW, o textoauton-
za'i a entrada'esaJd,a de.,veículos delpassageiros ou
ca'rgasle~t~eos.~oi,s ~~sês~tr~~és d~s p()~to~ habili
tados nafronteira, de conformidade com as leiS e re-

I"': '~''',~:I, ,t: .',":~" " ': ,,'-', ,':'i!"'t'; ",";!I',~:·:".;:" :":: '" ":::1 "", ". ::':', :::

gularTlêntos ~xistentesem' cada país e'o disposto ~o
p.r.. e....sente. A.. co.rdo.. Fica. v.:.e..'I:'&.'ada.. a.' r.'ealiza.ç'ão.' detra.n.."s-

, " '. ,L'.:,,'!"" "'" ".",,"1
porte domestico de .tra!lsportador~s ·aut0rzadosde
uma Part~noterrit6riô da outra. If·"

" , 'I~. ',' "'~ i ,,, '.', "'!,Ii"": '" : ,:1' , : '<,.., :i( :., : ,''''. ~': , ;: ' , ~ , r,; :" !

, Estabelece,aindaotextó;noartigo 8; que cada
" ".:' ",).. :,.,'::1. '",,' '",\i,"'" ' ... '

Parte aplicaráe~~euterritório aos·tra~sportado~es,

veículos.e.tripulaçõesdao~~aParte as',mesmas dis
posições 'egais~. regulaTent~resqueapliêam' 8osdo
seu próprio país. Cada f>artê,'~'ânteráaoutra i'~fonna
da sobre; as .dimensões, ,!Ipe~s:i máximos} e 'il:ferriais

.', " . ~',. !i,. ",: il!''-'' , ' ,::," " "" ". ",,,',,' ',' '. '!il' ': ''''I ,,"", " :(>, "i '~" ,

norma~:tecnica~:exigidas~mseu·t~rritôrio·para'a!!cir-
culâÇão intema deve(cúlosl:.; .\"1;' i:, i!

, "'-'" ': I~'-' ", ',I" i' ...,' ,. " :, 'i,í! ',. ' ,,:'i I " • ::; :' !'.' ,i; , , ,; ,rt'

Foram 'desi91'l~dos co~oOrganiSmOS Naciona-
is Competê'ntesresponsávelspelo cumprimento das-

! ':i ' i", .1''':, ".'!'!I,," .,li'" ',1' '1!llif ,_ ",',' ': I;".ii' ", "I:' ,I!, "~I "

te Acordo a~gência Naci()~al de Tr~nsportesiTerres-
tres ddiMiniSté~iodos;Tra~sporiés!!n6Br8sil,eo:"Mi-
niStI)ti 6f H0rfte~tfairs't ,'1'~a~ Guiana::" . ." .' .

·.,:iAsPa~esl'cOnétituirão uma COI;nissão para ava
Iiar' periodici:u;nênte a "execução do'~cordo 'em' teta,
que deverá ~eunir-seanualmente;!1 '. .'

O§ '. 'AI"nexo.:S.:iii m.. e.ncio.'n.·...ãd.o.'s. acim.I.. a. estabelecem.
• '; ~, ,; i ." '''.. :11::1 , !I','I:, ,"'.:,," "'oli' ',,:, ,'" " ,. '. :Ii~i', .'

pr~cedlme~tos,especrflcos·'par~·. diferentes aspectos
práticos'dotlClnsp0rierodoviario entr~josdois países.

, O!~l'Iex~'!'Jr~guIJquê~Õ~s &>~o aernissãode
perrnissõês,adiSpensad(>:pagame~todeidireitos· e
taxas, referentes àcir,clÍlaçãoeadhicenciamento dos

I: I 11 ,I 11, 1'111I1,1: 11" 1
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veículos, o reconhecimento à outra Parte do direito de
exercer inspeção mecânica dos veículos habilitados,
o estabelecimento de documentos padronizados de
transporte rodoviário internacional.

O Anexo 11 trata de aspectos de seguros.
O Anexo 111 disciplina aspectos migratórios das

empresas transportadoras e da tripulação, permitindo
as Partes o ingresso em seu território com a apresen
tação apenas da Carteira ou Cartão de tripulante emi
tido pela autoridade de migração de seus país, pelo
prazo de trinta dias.

E o Anexo IV, sobre Assuntos Aduaneiros, defi
ne os termos utilizados nessa áreae os procedimen
tos para suspensão de gravames à importação ou à
exportação, disciplina os lacres aduaneiros, bem
como as formalidades a serem observadas nas alfân
degas. O Anexo IV contém ainda um apêndice com
as condições mínimas a que devem atender os dispo
sitivos de segurança aduaneira (lacres e cintas).

É o relatório.

11- Voto do Relator

A região amazônica estava aguardando há
tempos o incremento das relações comerciais do
Brasil com os vizinhos do norte da América do
Sul,um caminho fundamental para o desenvolvi
mento de toda a região. O Acordo que ora apreci
amos atende a um dos aspectos dessa demanda
que é a disciplina do transporte rodoviário com
países vizinhos, eliminando barreiras ao maior in
tercâmbio regional.

O Brasil tem uma fronteira viva com a Guiana,
pais voltado para o Caribe que pode nos abrir gran
des perspectivas para ampliação do comércio, dimi
nuindo os custos para os nossos produtores. O pre
sente Acordo deverá promover .impacto imediato no
estado de Rondônia, que tem grande parte de sua
fronteira com a Guiana, mas fundamentalmente abri
rá as portas da região caribenha aos produtores da
região amazôQica, carente de melhores acessos físi
cos ao mercado •nacional e aos países. fronteiriços,
em virtude das distâncias e da precariedade das vias
de ligação

Assim como está em franco entendimento a ma
ior integração regional do Brasil com os países andi
nos, faz-se fundamental o incremento do intercâmbio
com o norte da América do Sul, estabelecendo um
processo contínuo de aproximação, entendimento e
cooperação do qual faz parte a conclusão do Acordo
que ora apreciamos.

Pelo exposto, voto pela aprovação do texto
do Acordo de Transporte Rodoviário Internacio
nal de Passageiros e Cargas entre os Governos
da República Federativa do Brasil e da República
Cooperativista da Guiana, celebrado em Brasília,
em 7 de fevereiro de 2003, nos termos do projeto
de decreto legislativo em anexo.

Sala da Comissão, de de 2003.- Deputado
Francisco Rodrigues, Relator.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

(Mensagem nO 267, de 2003)

Aprova o texto do Acordo de Trans
porte Rodoviário Internacional de Passa
geiros e Cargas entre os Governos da
República Federativa do Brasil e da Re
pública Cooperativista da Guiana, ceie
prado em Brasília, 7 de fevereiro de 2003.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l° Fica aprovado o texto do Acordo de

Transporte Rodoviário Internacional de Passagei
rose Cargas entre os Governos da República Fe
derativa do Brasil e da República Cooperativista
da Guiana, celebrado em Brasília, em 7 de fevere
iro de 2003.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que pos
sam resultar em revisão do referido Acordo, bem
corno quaisquer ajustes complementares que,
nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vi
gor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, de de 2003. - Deputado
Francisco Rodrigues, Relator.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

MENSAGEM N° 267, DE 2003

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje,
opinou pela aprovação da Mensagem n° 267/2003,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
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apresenta, acatando o Parecerdo Relator, Deputado
Francisco Rodrigues. '. ..: '

i" Estiveram pre~enteslosSenhores Deputados:
f;"" '..' ',' ',', .. ."

: Zulalêl€obra '.....:;. ,Preside~ta;l João .' €astelo,
Fr,a~cisco .Rod~igUese'Mà~i~hal~ ~,ice-Preside~tes,
p,.Ibe~o Fraga" ~rn0rl Beze~ra; ,~bgust~ Narpes,
€olombo,Coror,lel:AI~es,i,;Eneas, . Feu, Rosa,
F~arlcisco ." ~o~~eU.es,:H~le':l0li Sih,~; hiáci~ ~r;ru~a:
Ivan Ra~zohn!I,~JalrBolsonaro, Joao ,,1~elda,!Jose
ThOmaz} Noríôt Leonardo:! Mattos, .Líllcoln Portela,
Lindl5erg' Fariàs,'Luéiana 'G~nro; .Maroosde Jé'sus,
Marc~s!Vic~l1t~, .NiI~õn'., Môurã?,~ '{~dão' .~o~~s,
~ttono .M~dloli,~ndre de Paula; ~rhndo Chlnagha,
A\-oldo Cêdraz, Babá"Cefso Russomanno; Edison
~.~d~l1.,.O":GO~a.. ga~ota,João CO~iei.a, Luiz Carlos
Raul~fe Pasto~Fra~ke~b~~ger':'"
: 'iPh~nárioJFranco' Montoro,1 O': de setembro de
2003i~DeputadaiZulaiêCobra, P~~sidenta.:

PROJETO, DE DECRETO LEGISLATIVO
, .•.,.".<N°731,DE2003 ..." .'
(DaCorniSsão de Relàções.Exteriores

'e de Defesa [\Jacionál) , ;
MENS.AGEM N° 269~002i:

Aprova' o texto eto. Ac~rdo sobre
Dispensa "de Tradução de'.Documentos
Administrativos,!para Efeit()s de Imigra
ção entr~os Estados·. Partes .. do ,Merco
sul~ aRepúb'icad~ Bolívia e a República
doChile, celebrado em Florianópolis, 15
de dezembro de 2000.

D~sp~chô:Ã C0rr:'issão de Constitui
çãoe J~stiçaede Redação (~rt.54 RICD)

~preciação:' Pr,oposição Sujéita à
fpr,eciação do P1ellárió . '

o €ongresso Nacion~1 Decreta:
Art1Ô Fica, aprovado o texto do Acordo sobre

DispenSa de·,.radução'~e 'DocUrnentos~Administrat~
vos para Efeitos de.lrnlg~açãO entre os 'Estados Par
tesdo Mercosul, a Repúblicada Bolíviae a República
doChile, celebrado em Florianópolis; em 15 de de-
zembrode 2000. '

Parágrafo únicó.FJCa~ sujeitos à conside~çãodo
CongresSo.Nado,~alquaiscíuercatosquepoSsam r.esulta~
em> revisão.do. referido, Acordo, bem. como quaisquer

'. ", _','1:. ,- I' .,0 ,,', ","~ "it· i.: 'i~. -,", ,o' " ': ' ' ". ". ,", " ,~

ajustes'comllle~entâres que,nosterrnosdo IncISO I dO
art. 49,!'dáeo~StituiçãO Federal, acarretem encargos ou
compromissoS' gravosos ao'p'atrirnônio nacional...

: -::. I ' i' ' , ,:';,' ,~': ,,1;' - >: _ , " - '. ., ,', '''<'. ',,'.,'; . ", ". , .

..', ~r,t:2°Este:DecretoLegislativoentra: em vigor
na data:desua publicação.

Salada Comissão; 10 de setembro de 2003.
Deputada'Zuiaiê;·Cobra,Preside~ta.L.

MENSAGEM N° 269,'OE 2002
(Do Poder, EXecutivo)
, . ,\ .... ,".

Submete a:considtração doCon
gresso Nacional o t~xto do Acordo sobre
Dispensa de Tradução de Documentos
Administrativos para Efeitos de Imigra
ção .ent~eos Estados Partes do Merco
sul, a República da Bolívia es República
do Chile, celebrado em Florianópolis, em
15 de dezembro de 2000.'

l'

(ÀsC<>missões .. Partamentar Conjunta
do Meféosul;deRelaçõesExterio~esede De
fesa:; Nacional; e de Constituiçãoie Justiça e
Derêdaçãoi(~r:t·:54).) ,

I.', _ ' .i,' ~;", -<:: - " .. ' :" ,i,o ,~ ~ , 'i i
Senhôres~eroros do Congresso Nacional,
NoSte~~ck1di~o noart! 49, inciso I;'combina-

,!.., ,J" I - l· , " ' ' ", ,';! . , ::~, ' - " " ';. ,

do com o artY:84, Ihciso~III, da',Cónstituição Federal; sub-
metoã elevada considàraçãodeVossas Excelências,
acompanhàdo de.EXPosiçãode~()trfs do Senho~ Mi~is
tro de Estado das Relações Exten.o~, otexí0 do ~cordo

sob~e Dispe~sa de Traduçãode, ~peur.nefltOS tdll;linistra
tivos,para Efeitos de 'migração entre os EstadoSPartesdo
Mercosul, a Repúbficad;!i Bolívia ea República doChDe,
cêlebrado em FIoíianóPolis; em'ii15de deZembrode2000.

~," . I,",' .:'>l.·'!<'i"""'" ," "",N'~:", :' "'" . A,'." i'

Brasnià, 16deabrif de2002. - Fernando Henrique
CardosO.'··!'···,

~CORDOS0BREDISPÊNS~DE TRADUÇÃ
,ODE DOCUMENlIOS~DMINISTR~TI"<OS

P~R~EFEITOS DE I~IG~~ÇÃOENlLRE ...
OS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL,

I,\REPÚBi.JC~b.I]. sotH\/.[IA
E'A REPÚBLICA DO CHI E

(,;! ' .!:' '

1,\ Repúblida i,\rgentina,.J República Federativa do
Brasil; a Repúblicádo ~araguai e a República Oriental
do Uruguai, EstadosPa~e~dofVIercosul, a República
da B6líviae a.República'dàchil~1EstadosAssociados
do. MéréoSuf, .todas.doravante,deJlominadas "Estados
Partes"', para efeito do'pre~énte ACordo;

Tendo em VistaoTratkd~de ~ssunção,o Pro
tocofoda OurO' P~eto,OAcordoideComplementação .
Econômica n~ 35~o~corao deC'bmplementação Eco~
nômica n]36 ie as1DecisÕe~do Conselho do Mercado
Comum no 14/96; "Participação de Terceiros, Países

; 'i, I li. ma i, ! I: i I



49896 Quinta-feira 25 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

Associados em Reuniões do Mercosul" e n° 12/97
"Participação do Chile em Reuniões do Mercosul"

Considerando que os instrumentos fundacionais
do Mercosul estabelecem o compromisso, por parte
dos Estados Partes, de harmonizar suas legislações;

Reafirmando a vontade dos Estados Partes de
fortalecer os fraternais vínculos existentes entre eles
e de aumentar a fluidez da circulação e dos contatos
entre os beneficiários do presente acordo;

Enfatizando a importância de contemplar tais
soluções em instrumentos jurídicos de cooperação o
livre trânsito e a permanência dos cidadãos dos Esta
dos Partes do presente Acordo, mediante a facilita
çãodo trâmite imigratório;

Tendo em Conta a vontade dos Estados demo
cráticos de avançar em mecanismos tendentes à el~

minação gradual dos trâmites de entrada, saídaees
tada nos Estados Partes,

Em Conformidade com a Decisão CMC 7/96,
que motivou a necessidade de avançar na elabora
ção de mecanismos comuns para aprofundar a coo
peração nas áreas de competência dos Ministérios de
Interior ou equivalentes,

Acordam:

3. A República do Paraguai será depositária do
presente Acordo e dos instrumentos de ratificação e
das notificações, e enviará cópias devidamente au
tenticadas aos demais Estados Partes.

4. A República do Paraguai notificará os demais
Estados Partes da data de entrada em vigor do pre
sente Acordo e da data de depósito dos instrumentos
de ratificação ou da notificação.

5. Qualquer Estado Parte poderá denunciar o
presente Acordo mediante notificação escrita dirigida
às outras Partes. A denúncia surtirá efeito seis (6) me
ses depois da data de notificação.

Feito em.Florianópolis, República Federativa do
Brasil, em 15 de dezembro de 2000, em um exemplar
original· nos idiomas português e espanhol, sendo
ambos os textos igualmente autênticos.

Adalberto Rodrígues Giavarini, Pelo Go
verno da República daArgentina -Javier Murilo,
Pelo Governo daRepública. da Bolívia - Luiz Feli
pe Lampreia, Pelo Governo da República Fede
rativa do Brasil .... Maria Soledad Alvear Valenzu
ela, Pelo Governo da República do Chile - Juan
Esteban Aguirre, Pelo Governo da República do
Paraguai- Didier Operti , Pelo Governo da Re
pública Oriental do Uruguai

EM n° 116 DMCIDAVDIM -- MRE - MERCOSUL CIVIS

Brasília, 8 de abril de 2002

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à alta consideraçãode

Vossa Excelência o anexo texto de "Acordo sobre Ois,.
pensa de Tradução para Documentos Administrativos
para Efeitos de Imigração entre os Estados Partes do
Mercosul, a República da Bolívia e a República do Chile",
assinado em Florianópolis, em 15 de dezembro de 2000.

2. Emconsonância com o objetivo de fortalecer
os vínculos existentes entre o Mercosul a Bolívia e o
Chile com vistas à conformação de um efetivo espaço
integrado na região, o Acordo, negociado no âmbito
da Reunião de Ministros do Interior do Mercosul, da
qual participam os mencionados países, como Esta
dos Associados ao Mercosul, visa a reduzir os entra
ves à circulação de pessoas, mediante a facilitação
dos trâmites migratórios entre os seis países.

3. Nesse contexto, à semelhança do instrumen
to firmado entre os quatro Estados Partes do Merco
sul sobre a matéria, o Acordo prevê que os nacionais
dos Estados signatários ficam dispensados, nos trâ
mites administrativos migratórios referentes à solici
tação de vistos, renovação do prazo de estada e con
cessão de•permanência, da.exigênciade tradução de
passaportes, cédulas de identidade,.certidões de
nascimento e casamento e de atestados negativos de
antecedentes penais, sem prejuízo do cumprimento
das demais leis e regulamentos em matéria migrató
ria vigentes no país de entrada.

4. Nessas condições, permito-me submeter
à Vossa Excelência; juntamente com as cópias
autenticadas do Acordo, o anexo projeto de Men
sagem ao Congresso Nacional com vistas ao en
caminhamento do referido instrumento à aprecia
ção do Poder Legislativo, à luz do disposto no in
ciso VIII, artigo 84 da Constituição Federal.

Respeitosamente, ~ Celso Lafer Ministro de
Estado das Relações Exteriores.

Aviso n° 299 - C. Civil.

Em 16 de abril de 2002

A Sua Excelência o Senhor
Deputado SEVERINO CAVALCANTI
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República
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~elativa ao texto do tco~>do sob~e Dispe~sade
Tradu~ãode Documentos Administrativos, para
Efeito:sde.lmigração! entre O's Eslados p"brtes do

"I~ , t'!''' ,c,' ' \1.#' • : 'j", . " ":' ',k, , ~. ' " "

Mercosul, aRepubhca daBoh~.iaea Repubhcado
Chile. celébrado em Florianópolis. em 15 de de-

,, :'. Ti . :,'; , ,'i': . ~zembro de 2000. .. .' .,1 ' ' .

I~tenciosarpenfe.-Pedro Parentij, Chefe da
Casa'Bivil da Presidência da República.

,,', ! l·,·', " '!tl. ': ,';,:

frREPRESENTAÇÃOBR~SILEIRA,.
:; NA COMISSÃO PARLÂMENTAR

,. ; é ,.i· - _ ',. ri., 'I." ":1 .i

t ", ·..~ONJUNT~'DOtv1ERCOSUL
':: 1:1:':· < ", J f '

1.~'Relatório
"I;

O ExcelentíssimoSel1h&~Presidente da Rep6
blica submete àconsiderac;ãoidojCongresso Nacio
nal, po~mêio da Mensagem n? 269', de 2002, instruída
, "~,_ .' :: ~ • ' "'i ,~''l: A,' :" ", .~

com expOSição dell1otiyos fl~mada pelo Senhor, Mi-
nistro de'Estado das,\Relkções 'Exteriores, o textoélo
~coí'do sobre aDispel1sa de Tradução de Documen
tos ~d";linisttati~ospar,a Efeitosde Imigração entre os
Estados Partes tio ~efposul,aRepública da Bolívia e
a República'do Chile,6eleb~ado em Florianópolis; em
15 de dezembro de 2000.i!;j . ..' ,i . ' .1

A Mensagem PresidknciahÍ'l°· 269; de. 2000,
foi enca'~iphadaHnicialmenteà: Câmara dos De
putaclosc>n'de,em aplicação doaisposto no artigo
2°; inciso] e §'!1°e2°daResolução nO 1de
1996~CN,f()idistdbuídaáRepresentação Brasile
ira na CorriissãoParlamentar Conjunta do Merco-

',:' 'I ,_,; li(;", " , :~,' . - '", I, , .: "~', ~':':" "~I - . :!I, " , .c" ,

SUI,haj~y~staqu~ ai~até~ia édeHnter.esse desse
bloco ec();ô~ico.. ,':::1/ .'. .... ..

O referido acó~do, firmado pelos Estados
Panes dóMer,cosul,BoH~iaj,eChile,objetiva abo
lir. a neces'~idade.detraêlução. de .determinados
d6cu",!entos,cujaàp~esentaçãoéexigida em trã
miteS!migratórios de variada natureza. nos casos
,~~" LI,' '''!':,~: ,"':1 :,: ,,,It t",,", ,1, '!

de pedidosidé'ingresso e estadà - em caráter
tE~mporarioou'pêrrnane!lte-noterritórib de urna
das Part6s'Contratantes,decidaa'ãosnacionais

l'i"I' I'.''':': !'!": ,J!;I""" li o'·' ': " ,:' '! ") ,

de out~a~a~e/ta~~ic~wo:'so~icitaçãodevistos,ré-
no~açao~C?,!prazode estada e concessão de per-
manência: .'.' .

;; II-Y~to do Relator

'; J:.. celebraÇão dÓ acordo que or.a consideramos
eve-se.à firme. "0l'ltade dos· Estados, Panes.do Mer 
cosul, aos quais se associam, oChile ea Bolívia, de
const~uirum espaço econômico integrado na Porção
meridio~al âa América doSÜI..Embora possa se~ ca.
racterizado, sobb pantodevistada teoria econômica.
como',Uma uniãoaduaneiraf·e mesmo assim," inco~

, , i
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pleta, o Mercosul nasceu,foi la~çadoeidealizado
como proj~to defo~açãodeu"'! lTlercado co"'!um re
gio'nal,'aser,alcançàdo após suêessivas etapas de in
tegração co'merciale econômica. como·pode-se.de
pre~nder,de'isua própria denominação:.~ercado Co
mUrn!do,isul,edo~dispositivos'que compõem seu
instrUmento constitutivo,o Tra\ado de~sSunção.

! I' /f.. jomada'deconttrução de um m~rcado comum
perto~eêamirihosdifíceis,seguind()[ por uma, tnlha
que te~.dese~,explorada,abeí1a'econstruída'pelos
própri~spaíses,que' sela~çéull nesSa'l,erdadeira
a\le~tura de integraçãode espaços'ieconô~iêoscom
características díspares..No.caso.do'Mercosul, além
das resi,stê~ciase ob'stáculos Ilat~raisi.j:desse tipo~ê
p~ocesso',apresentaITl~se i. ainda. outras dificuldades, I

r~presentadas pela rênitente instabilidade das econo-
nliasdos quatmpaíses;;~,. •..... '.. ,..' '.. ';'
"!"iCol1tudo;:apeSa~ dos pel'Calços, dos modestos
avanços,'idos período~ de estagnação; deum e outro

:~~I'" C~I '":-.,-11-''',,,... ", ,;!*" ,'''''" ' ", . ::!. ',. ' , ,:'~Iif~"'. ,,'::J

retrocesso' e atei das' proful'ldas' cnses econ0'T'I?aS,
ém' momento algum, os quatro países deixaram'de
acreditâ'~na possibilidadede crescente consolidação
do.~er-OOsul, tel'ldo sempre presente o saldo Positivo
dos~vanços, dosd~graus galgados na suaconstrti~
ção, dÓ verdadeiropatrirnônio'cOrTlUm'dosquatro paí
ses em 4ue o MercosJlse eonstltuiàt'ualmente.

"~!i:' ,', " ,Im! " li!:-, I:~ , ,:,': ' ' :-: '--, ' ',,, ;!'1:1-:.'" '

Nesse contexto. o proceSso defo~ção de um
mercàdo col1'lu~: compOrta al1'l0bilidàde: dos fatoreS
produtivos n~;ârr;bitodoespaço econômiooal1'lpliado, o
que implica:a livre circulação dotraIil1l1o;dos'serviços,

ii!:i, ' " ':."" jllii~i' ':, j,:: i ' ." ,,' , ',., :,-. " ,i i:, '," ' ,:,' • lil' ;I~

dos consumidores;,oulseJ8,depessoas.~Ot ISSO,O
~co~o'~ue !'codsid~~aw()s é.~~ passopeque~o:~as
Importante;. noisentidO,'de ellmlnarios entravesahvre

'.! " , . /1, ,,~, " :Ii: ,,':' ','" , '1,,:1:: ,',:, '"" ' '. W" i,:' ,''':~', ,,' ,", ';'i" IllIik"',, ,I>!;,-: i,

clrculaÇéio de·pe~s: nos territonosdos:'~lses que
cOmpõem oMàréosul.~ dos paíse~associ8d()s,Botívia
e Chile e'; quiÇá;li'represe~ta () pl'enú~io,de, lunatutu'ia
eli~i~ação com~leta~L~e tOetasas ~a~i~s à Ci~ulação
de,pessoas, noambito desses territonOS..i ::

....,. ""'·i.""·. ',"', ,I'i .,',c.r"·'!!!'".,· .Ii
O ,acordoem.allreço,~estlna~sea desburocrat~

zar. â.torn~~,lirpais~fác~ise,céleres os' procedimentos
que. ~iabili~Et'~:().t'i'ânsito e a perrnanêrclados' ciCfa
dãoslittecadai;ul'f'dospaíses do Mercos~I" e de seus
paíse'sasS<?ci~dos, 'I'l()~ te[i!~~ios~l~osde~ais países
do bloco. Por,lss(). os diSpoSitiVOStioacordo p~e~êem

a reduçãodO'S~l)t~y~sàcircôlação,depessoas'~rne
diante aJacilitaçào tlostrãrllités migratórios entfe'os
seis países. '. ;,,:: "',i'

Segundo seu artigo 2f'." os. cidadãos nacio~ais
dospaíses~signatário~ ficam dispe~sados,nostrâmi
tes administrat'ivosiimigratÓrios' ",!enci0!lados ~o'arti
g01 °sOncitaçã~lde~istos,~el)o~~çãode prazo:d~ es
tada e•• concessão de .·perrria",ê~cia;, da' exigência .de

I I. I 'I i I iL, liMi", 1III
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tradução dos respectivos passaportes, cédulas de
identidade, certidões de nascimento e casamento e
atestados negativos de antecedentes penais. Tal dis
pensa porém. não exime os postulantes ao ingresso
ou permanência do cumprimento das demais leis e
regulamentos relativos à matéria migratória vigentes
no país de entrada.

Trata-se, portanto de um instrumento internac~

onal singelo mas, de extrema utilidade prática, que há
de prestar sua contribuição para o incremento da cir
culação de pessoas entre os territórios dos quatro
Estados Partes do Mercosul e da Bolívia e Chile.

Ante as razões expostas, a conclusão do nosso
relatório é no sentido de que a Representação Bras~

leira na Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul
deve recomendar a aprovação, pelo Congresso Nac~

onal, do Acordo sobre o Dispensa de Tradução de
Documentos Administrativos para Efeitos de Imigra
ção entre os Estados Partes do Mercosul, a Repúbl~

ca da Bolívia e a República do Chile, celebrado em
Florianópolis, 15 de dezembro de 2000.

Sala das sessões, 23 de maio de 2003. - Deputado
Paulo Delgado, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Representação Brasileira na Comissão Parla
mentar Conjunta do mercosul, em reunião ordinária real~

zada hoje, aprovar, unanimemente, o Relatório favorável
do Deputado Paulo. Delgado ofereciclo à Mensagem nO
269/02, que "Submete à consideração do Congresso Na
cional o texto do Acorqo sobre Dispensa de Tradução de
Documentos Administrativos para Efe~os de Imigração
entre os Estados Partes do Mercosul, a República daBol~

via e a RépúblicadoChile, celébrado em Florianópolis, 15
de dezembro de 2000."

Estiveram presentes os Senhores Parlamentares:
DeputadoDr. Rosinha, Presidente; SenadorPe

dro Simon, Vice-Presidente; Senadores; Eduardo Su
plicy;MozarildoCaValcanti; Sérgio Zambiasi e Ro
meu Turna; Deputados Gervásio Silva; Leodegar Tis
coski; Osmar Serraglio; Celso Russomanno; Edison
Andrino; Edson Ezequiel e Júlio Redecker.

Sala da Comissão, 5 de junho de 2003. - Deputado
Dr. Rósinha,· Presidente.

COMISSÃO DERELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESANACIONAL

I - Relatório

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica submeteâ. consideração do Congresso Nacio
nal, por meio da Mensagem nO 269, de 2002, instruída

com exposição de motivos firmada pelo Senhor Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores, o texto do
Acordo sobre Dispensa de Tradução de Documentos
Administrativos para Efeitos de Imigração entre os
Estados Partes do Mercosul, a República da Bolívia e
a República do Chile, celebrado em Florianópolis, em
15 de dezembro de 2000.

A Mensagem Presidencial n° 269, de 2000, foi
recebida pela Câmara dos Deputados onde, em apli~

cação do disposto no artigo 2°, inciso I e §§ 10 e 20 da
Resolução n° 1 de 1996-CN, foi distribuída à Repre
sentação Brasileira na Comissão Parlamentar Con
junta do Mercosul, haja vista que a matéria está rela
cionada com o referido organismo internacional de in
tegração, a qual manifestou-se favoravelmente à
aprovação damatéria.

O acordo firmado entre os países do Mercosul,
juntamente com os países que detêm a condição de
associados do bloco, Bolívia e Chile, tem por finalida
de dispensar a tradução de documentos administrati
vos relacionados aos trâmites migratórios de variada
natureza. Aplicar-se-á, portanto, aos pedidos de in
gresso e. estada - em caráter temporário ou.perma
nente - no território de um Estado Parte, formulados
por cidadãos nacionais de outro Estado signatário,
tais como: as solicitações de vistos, as renovações do
prazo de estada e as concessões de permanência.

11 - Voto do Relator

Os paísesdo Mercosul, juntamente com a.Bolívia e
o Chile, buscam, com a assinatura deste acordo dar
continuidade ao processo de integração do Cone Sul. A
formação do mercado comum, objetivo último do
Mercosul, consagrado pelo Tratado de Assunção, tem
entre .seus principais pilares a livre circulação das
pessoas· no âm~o do· espaço econômico ampliado,
constituído pelo novo mercado, formado a partir da
integração dos mercados nacionais. A maior ou até. a
plena liberdade de circulação das pessoas no.mercado
comum significa, em termos econômicos, a.mobilidade
do fator trabalho. segundo o sistema que vem sendo
implantado pelos recentes instrumentos normativos .do
Mercosul sobre a matéria, os trabalhadores:
empregados, autônomos, profissionais. liberais,
prestadores de serviços e até estudantes, professore~ e
pesquisadores poderão movimentar-se com maior
facilidade, com. rnenos empecilhos .burocráticos,
sendo-lhes facultado. emigrar, com quaisquer objetivos,
em caráter temporário 01..1 permanente, de um para outro
país do Mercosul, o mesmo se qando em relação à
Bolívia é o Chile, embora de forma menos ~mpla.

Nesse campo, foram firmados acordos sobre
residência, intercâmbio de estudantes e reconhecimento



. AprÓvaoteXtÓ do::fAcordo; sobre o
Beneffcio"da Justiçâ'Gratuitae.Assistên
cia Jurfdic8< Gratuita,e'nt~os Estados
Partes doi\1ercosul, celebmdo em Floria
nópolis, em 15 de dezembro de 2000.

Despacho:ACo~issão. de Constitui
ção e Justiça ede Redação

Apreciação::"~roposição Sujeita à
Apreciação do Plenário.

Setembro de 2003 DIÁRIO DACÂMARADOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 49899

de títulos de estudo em tod<>s os níveis deensino,erltre Mercosul, a República da Bolívia e a Repúblicado Chile,
outros. Por~,()AcoitfoSóbrea Di5pen5adeTrâdl.lÇão , celebrado em Aorianópolis"em 15 de dezembro de
de.Do:u!ne~~()~'~f-drnipist,rylt~ps~raEfé~osd.e 2000. ." ,,', , <]', ....,~,~I .'

"Tl1graçao destrna-selico~pleTe~t~~dU~? aos,~eTa's ' '"Parág~f~úniCo. Rca~SUJ~itOSàconsideraçãodo
aco~ que regulal"llenta~;iaX.hvrecrr;culaçao, de CongresSo Nacio~al quaisqúeI) atosque po$salllresultar:
pessoas. os ,eSf()rçoSldestinâdosl~irTlplelllentà~ ~ ernltéyisão do~efe",do 8cOrdo,oolllCoTO quaisquef,
i~tegração dôs.l1lercadOs il)te~os; .i~C1usi\tellledia9fe a ajiJstes~cornple~e~tâ~esque.l'IOs te~sdo i~ciso I, cIô',
plprpoçáo de ~Iho~es co~h~Jr,,!el)toerelacio~arn~l,lto artigo 49 'cf8'. Córstituição' Federal, acarretem 'encargos'
entre, 'as ,pessoaS[! e ·... as ".'cultura~' das.' SOCIedades 00 compromissoS·gravosos ao patrimônio nacional. ,.1" ,,'

envolvidas.Seu efeito se,.atorna~mais fácei~ eceleres ".~rt:, 20 Este decreto legislatjljÓ entra"em ~igor na
o~ilrn pfocedime~tos 'que "iviabiliiam' otrâ~sito elia data de"sua publicação. ,'•.. '. ):, .::, ~fi'l, .,".'
peJrJnêllCiEi dOscidadãOstde cadâ 'umdó~fpaíses,~ "Salada Comissão.setembrotle 2003. ..;;Députado
M~roosupedeseuspaíSe$ associadÓs. nos tellitórios Ivan Rarizolin, Relator. '
cJ"bgdemaispaíses d<> bíOco· .... ". .,' I'" ..,.."'.'

'Paratanto,é prevista a redução dos entravésà 11I-Parecer Dâ'Côinissão

circulação de.,.,~! ,rilecfiante.,..a .',facilitação~i do~ f!. Cornissãode Relações Exterio~es. e de Defesa
trãmitesmigrat()ri()s. Seg~ndoseú artigo ~,os cieJadãos Nacio~l! .em reuryiãoO!?i~ári~ ~Iizada hoje. opinou
nacionais'dôspaíses ~gnatáriosfiéamdispensados. dos pela aprovação dá Mensagem n?:269/2002. noste")1os
iFâmites.;ad~ipistrativ<>S':~l11igratório$":lllenciOnados no do. P~ojet.o ae."D.. ,ec,"',r.,.êto •. Leg.i~látiv~,"':1 que.... · 'ap~,.. Em.,.,ta•
a~i90' 1.o,ollh~eja:: sOlicila~,~de:r~isios. ,t~~a~o. de acatando o Parecerdo Relator, DepUtaélo Ivan·Ranzolrn.
praz.•. o de ·..,.e.stada e con..1C.essa,.O.:.i.d.,e. '. pe.. rma.,,.•.., n.,e.,n"~.I8.. ;.. da '; . I: li!" .'.' ....•, :~.' I,"• ' d "EstIVerampresentes os Senhores Deputados:
exigênciadetra uçãoldos,.respectivosi,i'r>assaportes. .'. ZU,íaiê.. Ji.Cob,'~.. ,..ra,·".:i..·., -.' P,,'.r.:'.e.~dent.. ,. a, Joa..-o. Ca.'. ste..lo.
cédul.as de.. ,iéle.'.'l1tidade..•.... ,ce.rtid.'ões d~na.s.. c.im.·~.nt.o..... e . od ' . P d'. ,,, d" ". d t . 'ed" FrancIsco;R nguese Manrnha -VICe- r6Slentes,
casalJlent()~,Ertestaos~~eg~~"1:,~.~i~~~tec, e~es ~Ibe~o ~raga" .!,~oQ iL B~er;ra'fJ'gusto': Ná~es •.
pe~~,ls·1al, dlspe~sa f)<>~~;~aollrex,~~~ :p<>stula~es Colo~. COr:opel,l-lVes.· .• EI'l~s.l..Feu Rosa.:::FraPclsco

~~~~i~r~~r:~lJj:~itF~:~: à~~~~I~~ató~: D~~ellesl Hele?oS2t11a.l~áqio,frooa.·. I~~~::~anzoli~,
vig~h.•t~,no.>.. Pâís. dê... !êntra."d~I ..! .~'. 1"').". '.'.',,1, .: ". ' Jal~\ Bo1sor'l8r()i,:,Joa~~I!perda;", José, ..rtl°~az. No.rlO•
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o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo sobre o
Benefício da Justiça Gratuita e Assistência Jurídica
Gratuita, entre os Estados Partes do Mercosul, cele
brado em Florianópolis, em 15 de dezembro de 2000.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à consideração
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido acordo, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do artigo 49 da Constituição Federal, acar
retem encargos ou compromissos gravosos ao patri
mônio nacional.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 10 de Setembro de 2003. 
Deputada Zulaiê Cobra, Presidenta.

MENSAGEM N° 210, DE 2002
(Do Poder Executivo)

Submete à consideração do Con
gresso Nacional o texto do Acordo sobre
o Beneficio da Justiça Gratuita e Assis
tência Jurídica Gratuita entre os Estados
Partes do Mercosul, celebrado em Floria
nópolis, em 15 de dezembro de 2000.

(Ás Comissões Parlamentar Conjunta
do Mercosul de Relaçõesexteriores e de De
fesa Nacional e de Constituição e Justiça e
Deredação (Art. 54).}

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

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição Fe
deral, submeto à elevada consideração de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado das Relações exterio
res, o texto do Acordo sobre o Beneficio da Justiça
Gratuita e Assistência Jurídica Gratuita entre os Esta
dos Partes do Mercosul, celebrado em Florianópolis,
em 15 de dezembro de 2000.

Brasília, 10 de abril de 2002. ...,.. Fernando Henri
que Cardoso.

EM N° 93/MRE

Brasília, 15 de março de 2002

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à alta consideração

de Vossa Excelência, o anexo "Acordo sobre o Bene
fício da Justiça Gratuita e Assistência Jurídica Gratui-

ta entre os Estados Partes do Mercosul",celebrado
em Florianópolis, em 15 de dezembro de 2000.

2. Em consonância com .o disposto no
"Protocolo de Las Lenas sobre Cooperação
Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista
e Administrativa entre os Estados Partes do
Mercosul", ratificado pelo Brasil em 16-2-96 e
promulgado pelo Decreto Federal N° 2.067, de
12-11-96, publicado no DOU de 13-11-96, o presente
Acordo objetiva garantir que os cidadãos e residentes
permanentes de um Estado Parte do Mercosul
tenham assegurado livre acesso à justiça dos demais
Estados Partes para a defesa de. seus legítimos
interesses, nas mesmas condições dos cidadãos e
residentes desses últimos.

3. Nesse contexto, o Acordo, negociado no
âmbito da Reunião de Ministros de Justiça do
Mercosul, estabelece que os cidadãos e residentes
permanentes de qualquer Estado Parte do Mercosul
farão jus, no território de outro Estado Parte, do
benefício da justiça gratuita e da assistência jurídica
gratuita normalmente concedido aos nacionais e
residentes desse outro Estado (princípio do
tratamento igualitário), de conformidade coma
legislação local, que se aplicará em todos os casos
para determinação da tempestividade do
requerimento do benefício, de seus fundamentos e
alcance, das provas e demais questões processuais
correlatas, bem como se for o caso, da sua eventual
revogação.

4. A fim de assegurar a plena eficácia do
instrumento, previu-se, ainda, que, caso se façam
necessárias, ao longo de um processo, diligências no
território de um outro Estado Parte, o beneficio da
justiça gratuita eventualmente concedido no Estado
Parte que solicitar a adoção de medidas no marco
dos mecanismos de cooperação jurisdicional
atualmente vigentes no Mercosul, deverá ser
reconhecido pelo Estado Parte requerido,
assegurando-se contudo, às autoridades
competentes para a concessão do beneficio da
justiça gratuita nesse Estado, a possibilidade de
solicitar informações sobre a situação econômica do
beneficiário, bem como provas· adicionais que
atestem a pertinência da concessão do beneficio.

5. Aluz do exposto, e dada a relevância da matéria
para a conformação de um· efetivo espaço jurídico
integrado no Mercosul, submeto à apreciação de Vossa
Excelência, juntamente com cópias autênticas do
referido Acordo, o anexo projeto de Mensagem ao
Congresso Nacional, com vistas ao encaminhamento do
assunto à apreciação do Poder Legislativo, nos termos
do incisoVIII do artigo 84 da Constituição Federal.

Respeitosamente, - Celso Lafer, Ministro de
Estado das Relações Exteriores.
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to, conforme as leis e os regulamentos dos Estados
Partes respectivos.

ARTIGO r
O benefício da justiça gratuita concedido ao cre

dor de alimentos no Estado Parte onde tenha sido
ajuizada a ação respectiva, será reconhecido pelo
Estado Parte onde se fizer efetivo o reconhecimento
ou a execução.

ARTIGO 8°

Se o juiz do Estado Parte que está contribuindo
com a cooperação prevista nos Artigos 4°,5°,6° e 7°,
tiver a certeza de que as circunstâncias que permit~

ram a concessão do benefício da justiça gratuita mu
daram substancialmente, deverá informar ao juiz que
o concedeu.

ARTIGO 9°

Os Estados Partes comprometem-se a dar as
sistência jurídica gratuita às pessoas que gozem do
benefício da justiça gratuita, em igualdade de condi
ções com seus nacionais ou cidadãos.

Cooperação Internacional

ARTIGO 10°

A cooperação internacional em matéria de be
nefício da justiça gratuita e assistência jurídica gratui
ta, será tramitada confôrme o Protocolo de Las Lefías
de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Maté
ria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa, o
Protocolo de Medidas Cautelares e, quando couber,
outras convenções e normas aplicáveis entre os
Estados Partes.

ARTIGO 11°

As cartas rogatórias e os documentos que as
acompanhem, dentre os quais o documento que com
prove a concessão do benefício da justiça gratuita,
deverão estar redigidos no idioma da autoridade re
querente e estar acompanhados de uma tradução
para o idioma da autoridade requerida. Os gastos de
tradução não serão custeados pelo Estado Parte re
querido.

ARTIGO 12°

A autoridade competente para a concessão do
benefício da justiça gratuita poderá solicitar informa
ção sobre a situação econômica do requerente dir~

gindo-se às autoridades dos outros Estados Partes
contratantes por meio da Autoridade Central, a ser

designada no momento da ratificação, ou por via di
plomática ou consular. Tratando-se de informação
em zonas fronteiriças, as autoridades poderão, con
forme as circunstâncias, efetuá-Ias de forma direta e
sem necessidade de legalização.

A autoridade encarregada do reconhecimento
do benefício da justiça gratuita manterá, dentro de
suas atribuições, o direito de verificar a suficiência
dos certificados declarações e informações que lhe
sejam fornecidas e de solicitar informação comple
mentar para documentar-se suficientemente.

Despesas e Custas

ARTIGO 13°

Todos os trâmites e documentos relacionados
com a concessão do benefício da justiça gratuita e da
assistência jurídica gratuita estarão isentos de todo
tipo de despesas.

ARTIGO 14°

São dispensadas do pagamento de custas jud~

ciais e de outras despesas processuais as medidas
requeridas no âmbito da cooperação jurisdicional in
ternacional por pessoas que tenham obtido o benefi
cio da justiça gratuita e de assistência jurídica gratuita
em um dos Estados Partes, em matéria civil, comerci
ai, trabalhista e, quando for o caso, em matéria judici
al contencioso-administrativa.

ARTIGO 15°

O Estado Parte que concede o benefício da
justiça gratuita e a assistência jurídica gratuita em
conformidade com este Acordo não terá direito a
exigir nenhum reembolso ao Estado Parte do be
neficiário.

Disposições Finais

ARTIGO 16°

O presente Acordo entrará em vigor, com re
lação aos dois primeiros Estados Partes que o ra
tifiquem, trinta (30) dias depois da data em que o
segundo desses Estados Partes deposite seu ins
trumento de ratificação. Para os demais Estados
Partes que o ratifiquem, entraráem vigor no trigé
simo dia posterior ao depósito do respectivo ins
trumento de ratificação.

ARTIGO 17°

O Governo da República do Paraguai será o
depositário do presente Acordo e dos instrumen-
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tos de ratificação e enviará cópias devidamente
autenticadas dos mesmos aos Governos dos de
mais Estados Partes.

O Governo da República do Paraguai notifi
cará aos Governos dos demais Estados Partes da
data de entrada em vigor do presente Acordo e da
data do depósito dos instrumentos de ratificação.

Feito em Florianópolis, República Federati
va do Brasil, em 15 de dezembro de em um exem
plar original, nos idiomas português e espanhol,
sendo ambos os igualmente autênticos.

Pelo Governo da República Argentina, Adalber.
to Rodriguez Giavar.ini - Pelo Governo da Repúbli.
ca do Paraguai, Juan Esteban Aguirre - Pelo. Go
verno da República Federativa do Brasil, Luiz Felipe
Lampreia, Pelo Governo da República Oriental do
Uruguai, Didier Opertti.

Aviso n° 229 - C. Civil.

Brasília, 1° de abril de 2002

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República rela
tiva ao texto do Acordo sobre o Benefício da Justiça
Gratuita e Assistência Jurídica Gratuita entre os Esta
dos Partes do Mercosul, celebrado em Florianópolis,
em 15 de dezembro de 2000.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA
NA COMISSÃO PARLAMENTAR

CONJUNTA DO MERCOSUL

I - Relatório:

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica submete à consideração do Congresso Nacio
nal, por meio da Mensagem nO 210, de 2000, instruída
com exposição de motivos firmada pelo Senhor M~
nistro de Estado das Relações Exteriores, o texto do
Acordo sobre o Benefício da Justiça Gratuita e Assis
tência Jurídica Gratuita, entre os Estados Partes do
Mercosul, celebrado em Florianópolis, em 15 de de
zembro de 2000.

A Mensagem Presidencial n° 210, de 2000, foi
encaminhada inicialmente à Câmara dos Deputados

onde, em aplicação do disposto no artigo 2°, inciso I e
§ 1° e 2° da Resolução n° 1 de 1996-CN, foi
distribuída à Representação Brasileira na Comissão
Parlamentar Conjunta do Mercosul, haja vista que a
matéria é de interesse desse bloco econômico.

Em consonância com o disposto no Protocolo
de Las Lefias sobre Cooperação Jurisdicional em ma
téria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa en
tre os Estados Partes do Mercosul, ratificado pelo
Brasil em 16 de fevereiro de 1966 e promulgado pelo
Decreto Federal n° 2.067, de 12 de novernbro de
1996, o presente acordo objetiva garantir que os cida
dãos residentes permanentes de um Estado Parte do
Mercosul tenham assegurado livre acesso à justiça
dos demais EstadosPartes, para a defesa de seus le
gítimos interesses, nas mesmas condições dos cida·
dãos e residentes desses.últimos.

Assim, o acordo que oraçonsideramos estabe
lece que os cidadãos e. residentes permanentes de
qualquer Estado Parte do Mercosul farão jus, no terri
tório de outro Estado Parte, do benefício da justiça
gratuita e da assistência jurídica gratuita normalmen·
te concedido aos nacionais e residentes desse outro
Estado (princípio dotratamento igualitário), de confor
midade com a legislação local,a qual se aplicará em
todos os casos para determinação da tempestividade
do requerimento <i0 benefício, de seus fundamentos e
alcance, das provas e demais. questãesprocessuais
correlatas, bem como, se for o caso, da sua.eventual
revogação.

O acordo que ora apreciamos representa mais
uma passo importante nocaminho da aproximação e
homogeneização entre as sociedades dos. quatro
Estados Partes doMERCOSUL.DeSde os primórdios
de sua constituição, sempre esteve em mente aos
seus idealizadores e condutores que o processo de
integração por ele engendrado devería transcender o
campo econômico. e funcio.nar como fator catalisador
da aproximação entre os países, entre os povos, fa
vo.recendo e estimulando ointE?rcâmbio cultural, o en
tendimento recíproco, a standardização dos seus pa·
drões de vida, O instrumento internacionalernques
tão reflete, como tantos outros,.afirme vontade dos
governos dos quatro países, c9rroborada pela opi
nião popular, de entrelaçar ainda mais seu destino,
de forma perene.

Ao conferir tratamento igualitário aos nacionais
dos demais países do bloco, em relação a seus pró.
prios cidadãos e residentes habituais, quanto aos be·
nefícios de justiça gratuita e de assistência jurídica
gratuita, cadapaís do MERCOSUL assume um im
portante compromisso perante os demais sócios do
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bloco, cujo reflexo mediato será a melhor distribuição
da justiça, a valorização do Direito e o incremento da
segurança jurídica, beneficiando, principalmente, as
pessoas que circulam ou residem no exterior, no âm
bito do MERCOSUL.

Nesse sentido, o artigo 1° do acordo reza que os
nacionais, cidadãos e residentes habituais de cada
um dos Estados Partes gozarão, no território dos ou
tros Estados Partes, em igualdade e de condições,
dos benefícios da justiça gratuita e de assistência jurí
dica gratuita concedidos aos seus nacionais, cida
dãos e residentes habituais.

Dessa forma, será a competente para,
conceder o beneficio da justiça gratuito a
autoridade do Estado Parte que tenha jurisdição
para conhecer o processo no qual é solicitado o
benefício (artigo 2°). Por sua vez, o artigo 3°contém
norma determinante do direito aplicável ao pleito,
que será a lei do Estado Parte que detenha a
jurisdição para conceder o benefício.

Nos artigos 4° a 8° do acordo são estabelecidas
normas relativas à extraterritorialidade do benefício
da justiça gratuita. Dentre elas, destaca-se a regra do
artigo 5°, segundo a qual, o benefício da justiça
gratuita concedida no Estado Parte de origem da
sentença será mantido naquele de sua apresentação,
para seu reconhecimento ou execução.

Além da igualdade de tratamento concedida ao
cidadãos dos demais Estados Partes do Mercosul,
em termos do beneficio de justiça gratuita, os países
comprometem-se, nos termos do artigo 9°, a
conceder também assistência jurídica gratuita a
essas mesmas pessoas.

As despesas e custas judiciais dos trâmites e
documentos relacionados com a concessão do
benefício da justiça gratuita e da assistência jurídica
gratuita estarão isentos de todo o tipo de despesas.
Com relação a essas despesas, o Estado Parte que
conceder os benefícios de justiça gratuita e de
assistência jurídica gratuita não terá direito a exigir
qualquer espécie de reembolso ao Estado Parte do
qual o beneficiário detém a nacionalidade.

Ante o exposto, cumpre-nos o dever de
recomendar a aprovação, pelo Congresso Nacional,
do Acordo sobre o Benefício da Justiça Gratuita e
Assistência Jurídica Gratuita, entre os Estados Partes
do Mercosul, celebrado em Florianópolis, 15 de
dezembro de 2000.

Sala das Sessões, 25 de junho de 2002. 
Deputado Feu Rosa, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Representação Brasileira na Comissão Parla
mentar Conjunta do Mercosul, em reunião ordinária
realizada hoje, APROVOU, unanimemente, o Relató
rio favorável do Deputado Feu Rosa oferecido à Men
sagem n° 210/02, que Submete à consideração do
Congresso Nacional o texto do Acordo sobre o Bene
ficio da Justiça Gratuita e Assistência Jurídica Gratui
ta, entre os Estados Partes do Mercosul, celebrado
em Florianópolis, em 15 de dezembro de 2000."

Estiveram presentes os Senhores Parlamentares:
Deputado Dr. Rosinha, Presidente; Senador Pe

dro Simon, Vice-Presidente; Senadores; Eduardo Su
plicy; Mozarildo Cavalcanti; Sérgio Zambiasi e Ro
meu Tuma; Deputados Gervásio Silva; Leodegar Tis
coski; Osmar Serraglio; Celso Russomanno; Edison
Andrino; Edson Ezequiel e Júlio Redecker.

Sala da Comissão, 5 de junho de 2003. ~ Depu
tado Or. Rosinha, Presidente.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

I - Relatório:

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica submete à consideração do Congresso Nacio
nal, por meio da Mensagem n° 210, de 2000, instruída
com exposição de motivos firmada pelo Senhor Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores, o texto do
Acordo sobre o Beneficio da Justiça Gratuita e Assis
tência Jurídica Gratuita, entre os Estados Partes do
Mercosul, celebrado em Florianópolis, em 15 de de
zembro de 2000.

Em virtude do objeto do ato internacional em
apreço ser relacionado ao processo de integração
econômica promovido pelo Mercosul, a Mensagem
Presidencial nO 210, de 2000, foi distribuída
preliminarmente à Representação Brasileira na
Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, em
aplicação do disposto no artigo 20, inciso I e §§ 1° e
2° da Resolução n° 1 de 1996-CN. A matéria foi
então apreciada naquela comissão mista, a qual
aprovou, à unanimidade, relatório recomendando a
aprovação do texto do acordo em epígrafe pelo
Congresso Nacional. Seguindo a tramitação
regimental, a matéria veio à Câmara dos
Deputados, e foi distribuída a esta comissão.

O acordo que ora consideramos objetiva garan
tir que os cidadãos residentes permanentes de um
Estado Parte do Mercosul tenham assegurado o livre
acesso à justiça dos demais Estados Partes, para a
defesa de seus legítimos interesses, nas mesmas
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condições dos cidadãos e residentes desses últimos.
Sua celebração encontra-se em consonância com o
disposto no "Protocolo de Las Lefías sobre Coopera
ção Jurisdicional em matéria Civil, Comercial, Traba
lhista e Administrativa, entre os Estados Partes do
Mercosul ", ratificado pelo Brasil em 16 de fevereiro
de 1996 e promulgado pelo Decreto Federal n° 2.067,
de 12 de novembro de 1996.

Segundo seus termos, os cidadãos e residentes
permanentes de qualquer Estado Parte do Mercosul
farão jus, no território de outro Estado Parte, do bene
ficio da justiça gratuita e da assistência jurídica gratui
ta normalmente concedido aos nacionais e residentes
desse outro Estado (princípio do tratamento igualitá
rio), em conformidade com a legislação local, a qual
se aplicará em todos os casos para determinação da
tempestividade do requerimento do beneficio, de
seus fundamentos e alcance, das provas e demais
questões processuais correlatas, bem como, se for o
caso, dasua eventual revogação.

11 - Voto do Relator:

O Acordo sobre o Beneficio da Justiça Gratuita
e Assistência Jurídica Gratuita, firmado pelos quatro
Estados Partes do Mercosul, constitui-se em instru
mento de natureza complementar aos anteriormente
firmados, e atualmente emvigor, "Protocolo de Medi
das Cautelares" e "Protocolo de Las Lefías sobre CÜ"
operação Jurisdicional em matéria Civil, Comercial,
Trabalhista e Administrativa ", no texto do qual foi es
tabelecida, para os cidadãos e residentes permanen
tes de um país do bloco, a garantia de livre acesso à
jurisdição nos demais Estados Partes, nas mesmas
condições conferidas por estes aos seus próprios na
cionais e residentes permanentes.

Complementando tal principio geral de paridade
de tratamento, oacordo em apreço estabelece que os
cidadãos, nacionais e residentes habituais de cada
um dos países do Mercosul terão direito, quando se
encontrarem no território de outro país do bloco, aos
benefícios de justiça gratuita e de assistência jurídica
gratuita, gozando portanto, de igualdade de trata
mento e de direitos com relação aos nacionais do
país emque tais estrangeirospretenderem os menc~
onados benefícios.

Trata-se, no caso, de medida justa e realista,
pois de nada adianta afirmar e garantir em tese e na
própria legislação, o livre acesso à jurisdição, se mui
tos dos cidadãos dos países do Mercosul, nacionais
ou residentes permanentes, conforme a realidade em
que vivem, não detiverem condições econômicas que
lhes permitam suportar os custos processuais e judi-

ciais das demandas. A falta de condições econômicas
frustraria, assim, o princípio do livre acesso à jurisdi
ção não fosse a definição conceitual e a efetiva con
cessão dos benefícios da justiça gratuita e da assis
tência jurídica gratuita, os quais permitem aos des
possuídos provocar e ser objeto do exercício da fun
ção jurisdicional do Estado.

Os países do Mercosul, ao garantirem aos cida
dãos, uns dos outros, os citados benefícios, assu
mem mais um importante compromisso recíproco,
uma prova inegável do firme propósito de todos os só
cios do bloco de transformar o Mercosul em uma obra
permanente, destinada apenas a crescer, por meio
de seu aprofundamento em várias áreas e, na hipóte
se em questão - na esfera judicial - através do apri
moramento da distribuição da justiça, da valorização
do Direito como instrumento para a solução de con
trovérsias e do incremento da segurança jurídica.

O artigo 1° do acordo dispõe que os nacionais,
cidadãos e residentes habituais de cada um dos Esta
dos Partes gozarão, no território dos outros Estados
Partes,.em igualdade e de condições, dos benefícios
da justiça gratuita e de assistência jurídica gratuita
concedidos aos seus nacionais, cidadãos e·residen
tes habituais. Nesse contexto, será competente para
conceder o beneficio da justiça gratuita a autoridade
do Estado Parte que tenhaJurisdição para conhecer o
processo no qual é solicitado o beneficio (artigo 2°). O
direito aplicável ao pleito será a lei do Estado Parte
que detenha a jurisdição para conceder o benefício
(artigo 3°). Nos artigos 4° a 8° do acordo são estabele
cidas normas relativas àe:><traterritorialidade do bene
ficio da justiça gratuita. Det)tre elas, cumpre destacar
que o benefício da justiça gratuita concedida no Esta
do Parte de origem da sentença será mantido naque
le de sua apresentação, para seu reconhecimento ou
execução.

No artigo 9° é estendido o princípio da gratuida
de, de modo que, além do beneficio de justiça gratui
ta, os países comprometem-se a conceder também
assistência jurídica gratuita, segundo o princípio da
igualdade de tratamento em relação aos seus própri
os cidadãos e residentes permanentes. De outra par
te, as despesas e custas judiciais dos trâmites e os
documentos relacionados com a concessão do bene
ficio da justiça gratuita e da assistência jurídica gratui
ta, são isentados pelo artigo 130 de todo o tipo de
despesas, sendo que, com relação a essas, o Estado
Parte que conceder os benefícios de justiça gratuita e
de assistência jurídica gratllita não terá direito a exigir
qualquer espécie de reembolso ao Estado Parte do
qual o beneficiário detém a nacionalidade.
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Pelo o exposto, voto pela aprovação do texto
do Acordo sobre o Beneficio da Justiça Gratuita e
Assistência Jurídica Gratuita, entre os Estados
Partes do MERCOSUL, celebrado em Florianópo
lis, em 15 de dezembro de 2000, nos termos do
projeto de decreto legislativo que anexo apresen
tamos..

Sala das reuniões de de 2003. - Deputado
Vadão Gomes, Relator.

COMISSÃO DE RELACÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2003

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

Aprova o texto do Acordo sobre o
Benefício da Justiça Gratuita e Assistên
cia Jurídica Gratuita, entre os Estados
Partes do Mercosul, celebrado em Floria
nópolis, em 15 de dezembro de 2000.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo sobre o

Benefício da Justiça Gratuita e Assistência Jurídica
Gratuita, entre os Estados Partes do Mercosul, cele
brado em Florianópolis, em 15 de dezembro de 2000.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à considera
ção do Congresso Nacional quaisquer atos que
possam resultar em revisão do referido acordo,
bem como quaisquer ajustes complementares
que, nos termos do inciso I do artigo 49 da Consti
tuição Federal, acarretem encargos ou compro
missos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, de de 2003. - Deputado
Vadão Gomes, Relator.

11I ~ Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, opi
nou pela aprovação da Mensagem n° 210/2002, nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apre
senta, acatando o Parecer do Relator, Deputado Va
dão Gomes.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Zulaié Cobra - Presidenta, João Castelo,

Francisco Rodrigues e Maninha - Vice-Presiden
tes, Alberto Fraga, Arnon Bezerra, Augusto Nar-

des, Colombo, Coronel Alves, Enéas, Feu Rosa,
Francisco Dornelles, Heleno Silva, Inácio Arruda,
Ivan Ranzolin, Jair Bolsonaro, João Almeida, José
Thomaz Nonô, Leonardo Mattos, Lincoln Portela,
Lindberg Farias, Luciana Genro, Marcos de Jesus,
Marcus Vicente, Nilson Mourão, Vadão Gomes,
Vittorio Medioli, André de Paula, Arlindo Chinaglia,
Aroldo Cedraz, Babá, Celso Russomanno, Edison
Andrino, Gonzaga Mota, João Correia, Luiz Carlos
Hauly e Pastor Frankembergen.

Plenário Franco Montoro, 10 de setembro de
2003. - Deputada Zulaiê Cobra, Presidenta.

PROJETO DE DeCRETO LEGISLATIVO
N° 733, DE 2003

(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)

MENSAGEM N° 120/2003

Aprova o texto do Primeiro Protocolo
Adicional ao Acordo Complementação Eco
nômica nO 53. entre a República Federativa
Brasil e os Estados Unidos Mexicanos,
concluído em Brasília, em 3 julho de 2002.

Despacho: Às Comissões de Econo
mia, Indústria e Comércio e Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto do Primeiro

Protocolo Adicional ao Acordo de Complementa
ção Econômica n° 53, entre a República Federati
va do Brasil e os Estados Unidos Mexicanos, con
cluído em Brasília, em 3 de julho de 2002.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que pos
sam resultar em revisão do referido Protocolo,
bem como quaisquer ajustes complementares
que, nos termos do inciso I do art. 49, da onstitui
ção Federal, acarretem encargos ou compromis
sos gravosos ao patrimônio nacional.

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

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2003.
Deputada Zulaiê Cobra, Presidenta.

MENSAGEM N° 120, DE 2003
(Do Poder Executivo)
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Submete à consideração do Con
gresso Nacional o texto do Primeiro Pro
tocolo Adicional ao Acordo de Comple
mentação Econômica n° 53, aprovado em
Brasília, em 3 de julho de 2002, entre a
República Federativa do Brasil e os Esta
dos Unidos Mexicanos.

(Às Comissões de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional; Economia, Indústria,
Comércio e Turismo e Constituição e JUsti
ça e de Redação (Art. 54 RICD))

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

binado com o art. 84, inciso VIII. Da Constituição Fe
deral, submeto à elevada consideração de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de. Estado das Relações Exterio
res, o texto do Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo
de Complementação Econômica n° 53, aprovado em
Brasília, em 3 de julho de 2002, entre a República Fe
derativa do Brasil e os Estados Unidos Mexicanos.

Brasília, 2 de abril de 2003. - Luiz Inácio Lula
da Silva.

EM N° 00075 DAI/DIR PAIN-ALADI

Brasília, 7 de março de 2003.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o

anexo projeto de Mensagem ao Congresso Nacional
encaminhando o texto do Primeiro Protocolo Adicio
nai ao Acordo de Complementação Econômica n° 53
entre os Governos da República Federativa do Brasil
e dos Estados Unidos Mexicanos de 3 de julho de
2002.

2. O Tratado de Montevidéu de 1980, firmado pelo
Brasil em 12 de agosto de 1980, aprovado pelo Con
gresso Nacional por meio do Decreto Legislativo n° 66,
de 16 de novembro de 1981 e promulgado pelo Decreto
n° 87.054, de 23 de março de 1982, prevê a modalidade
de Acordo de Complementação Econômica.

3. Os Governos da República Federativa do
Brasil e dos Estados UnidosMexicanos firmaram, em
3 de julho de 2002, em Brasília, o Acordo de Comple
mentação Econômica n° 53 (ACE-53) , ao amparo do
Tratado de Montevideu de 1980, tendo sido promu~

gado pelo Decreto n° 4.383, de 23 de setembro de
2002.

4. Os Plenipotenciários do Brasil e México firma
ram, em 3 de julho de 2002, em Brasília, o Primeiro
Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação

Econômica nO 53, que estabelece o Regime de Solu
ção de Controvérsias do ACE-53.

5. A apreciação do Primeiro Protocolo Adicional
ao ACE-53 pelo Congresso Nacional faz-se necessá
ria uma vez que o regime de solução de controvérsias
não está amparado no Tratado de Montevidéu de
1980.

Respeitosamente.

Aviso n° 299 - SUPAR/C. Civil.

Brasília, 2 de abril de 2003

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República rela
tiva ao texto do Primeiro Protocolo Adicional ao Acor
do de Complementação Econômica nO 53, aprovado
em Brasília, em 3 de julho de 2002. entre a República
Federativa do Brasil e os Estados Unidos Mexicanos.

Atenciosamente, -José Dirceu, Ministro de Esta
do Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO
ECONÔMICA CELEBRADO ENTRE

A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
E OS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Primeiro Protocolo Adicional
Os Plenipotenciários da República Federati

va do Brasil e dos Estados Unidos Mexicanos, acre
ditados por seus respectivos Governos segundo
poderes que foram outorgados em boa e devida
forma.

Considerando a necessidade de contar com um
procedimento eficaz para a solução de controvérsias
que assegure o cumprimento do Acordo de Comple
mentação Econômica,

ACORDAM:

ARTIGO PRIMEIRO

Incorporar ao Acordo de Complementação Eco
nômica assinado entre o México e o Brasil o Regime
de Solução de Controvérsias estabelecido no Anexo I
dopresente Protocolo.

ARTIGO SEGUNDO
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o presente Protocolo entrará em vigor em forma
conjunta trinta (30) dias depois que se tenha efetuado
o intercâmbio de comunicações que acreditem o
cumprimento das formalidades jurídicas necessárias
para a aplicação destes instrumentos.

A Secretaria Geral da Associação Lati
no-Americana de integração, será depositária do
presente Protocolo, do qual enviará cópias auten
ticadas aos países signatários.

Em fé do qual, os respectivos Plenipotenciá
rios assinam o presente Protocolo, na cidade de
Brasília, Brasil, aos três dias do mês de julho de
dois mil e dois, em dois exemplares nos idiomas
português e espanhol, sendo ambos os textos
igualmente autênticos.

PELOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

REGIME DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS
Ambito de Aplicação

ARTIGO 1

As controvérsias que surjam entre as Partes so
bre a interpretação, a aplicação ou o não cumprimen
to das disposições contidas no presente Acordo de
Complementação Econômica assinado entre o Brasil
e o México e nos instrumentos e protocolos celebra
dos ou que venham a celebrar-se no âmbito do mes
mo, doravante denominado "Acordo", serão submet~

das aos procedimentos de solução de controvérsias
estabelecidos no presente Protocolo.

ARTIGO 2

Na hipótese de que surja uma controvérsia ati
nente ao Acordo da OMC, as Partes observarão as
seguintes regras:

a) qualquer controvérsia que surja re
lativa ao disposto tanto no Acordo como nos
instrumentos e protocolos celebrados ou
que venham a celebrar-se no âmbito do
mesmo e que, ao mesmo tempo, implique
violação às obrigações assumidas de con-

formidade com o Acordo da OMC, poderá
submeter-se em um ou outro foro, a escolha
da Parte reclamante;

b) Uma vez que uma das Partes tenha
iniciado um procedimento de solução de
controvérsias, de conformidade com o Acor
do da OMC ou com o procedimento previsto
no presente Protocolo, não poderá recorrer
sobre este mesmo assunto ao outro foro.
Esta dispositiva não se aplicará quando, em
relação ao mesmo assunto, uma Parte invo
que, de conformidade com o Acordo da
OMC, um fundamento diferente daquele que
poderia ser invocado de conformidade com
este Acordo;

c) Antes de iniciar, nos termos do dis
positivo anterior, um procedimento de solu
ção de controvérsias de conformidade com
o Acordo da OMC, a Parte reclamante pro
curará, na medida do possível, comunicar
sua intenção à outra parte;

d) Para os fins deste Artigo, conside
rar-se-ão iniciados os procedimentos de so
lução de controvérsias de conformidade
com o Acordo da OMC quando uma Parte
solicitar o estabelecimento de um Grupo
Especial nos termos do disposto no Artigo 6
do Entendimento Relativo às Normas e Pro
cedimentos sobre Solução de Controvérsi
as, da OMC. Da mesma forma, conside
rar-se-ão iniciados os procedimentos de so
lução de controvérsias relativos ao presente
Acordo quando uma Parte solicitar a confor
mação de um Grupo de Especialistas ad
hoc, de conformidade com o estabelecido.
no Artigo 7 deste Protocolo.

Consultas e Negociações Diretas

ARTIGO 3

As Partes procurarão resolver as controvérsias
a que faz referência o Artigo 1 mediante a realização
de consultas e negociações diretas a fim de chegar a
uma solução mutuamente satisfatória.

ARTIGO 4

Qualquer das Partes poderá solicitar por
escrito à outra a realização de consultas e de
negociações diretas. A solicitação indicará o tema
da controvérsia e as razões nas quais se
fundamenta a mesma.

ARTIGO 5

~--- -------------- - ---- ---- - ----~- - ------
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As Partes prestarão as informações que perm~

tam analisar o assunto, tratando-as, escritas ou ver
bais, de maneira confidencial, e realizarão entre si
consultas e negociações diretas para chegar a uma
solução. As consultas e negociações diretas não pre
julgarão os direitos de qualquer das Partes em outros
foros.

ARTIGO 6

Esta etapa nãopoderá prolongar-se por mais de
quarenta e cinco (45) dias contados a partir da data
do recebimento, pela outra Parte, da solicitação for
mai de inicio de consultas, salvo se as Partes, de c0

mum acordo, estenderem esse prazo.

Grupo de Especialistas

ARTIGO 7

Quando não tiver sido possível solucionar a
controvérsia durante as consultas e negociações d~

retas, a Parte que deu início ao procedimento poderá
solicitar a conformação de um Grupo de Especialistas
ad hoc, integrado por três membros designados, de
conformidade com o Artigo 11.

A solicitação de conformação de um Grupo de
Especialistas será apresentada por escrito e indicará
o tema da controvérsia e os fundamentos jurídicos da
reclamação.

ARTIGO 8

A Comissão poderá reunir dois ou mais procedi
mentos referentes a casos que estiverem sob sua
consideração quando, por sua natureza ou eventual
vinculação temática, julgue conveniente examiná-los
conjuntamente.

ARTIGO 9

Trinta (30) dias após a entrada em vigor do pre
sente Acordo, cada Parte designará até doze (12) e&
pecialistas para integrar a "Lista de Especialistas de
México e Brasil". Da mesma forma, cada Parte desig
nará até oito (8) especialistas nacionais de terceiros
países para integrar a "Lista de Especialistas de Ter
ceiros Países".

As Partes poderão modificar, em qualquer mo
mento, as designações feitas para compor a "Lista de
Especialistas de México e Brasil" e suas "Listas de
Especialistas de Terceiros Países". No entanto, a par
tir do momento em que uma das Partes houver solici
tado a conformação do Grupo de Especialistas relat~

vamente a tema sob controvérsia, as listas comunica-

das anteriormente não poderão ser modificadas para
esse caso.

ARTIGO 10

As listas estarão integradas por pessoas de re
conhecida competência, os quais deverão ter conhe
cimentos ou experiência em direito, em comércio in
ternacional, em outros assuntos relacionados com o
presente Acordo ou em solução de controvérsias de
rivadas de acordos comerciais internacionais.

ARTIGO 11

a Grupo de Especialistas será designado da se
guinte maneira:

a)· Cada Parte designará, no prazo de
dez (10) dias posteriores à solicitação da
conformação de um Grupo de Especialistas,
nos termos do Artigo 7, um especialista da
"Lista de Especialistas de México e Brasil" e
proporá, para atuar como presidente do
Grupo de Especialistas, até 3 candidatos da
"Lista de Especialistas de Terceiros Países";

b) Ambas as Partes procurarão desig
nar de comum acordo, no prazo de dez (10)
dias contados a partir da data em que hou
ver sido designado o último dos dois especi
alistas mencionados no literal a)% o presi
dente do Grupo de Especialistas;

c) Quando uma das Partes não houver
designado seu especialista no prazo de dez
(10) dias estabelecido no literal a), a referida
designação, por solicitação da outra parte,
será realizada por sorteio efetuado pelo Se
cretário-Gerai da ALADI dentre os especia
listas que integram a "Lista de Especialistas
de Brasil e México" e que sejam nacionais
da Parte que não houver designado seu es
pecialista. Se não houver especialistas dis
poníveis na "Lista de Especialistas de Brasil
e México", a Parte poderá solicitar que o Se
cretário-Gerai da ALADI designe por sorteio
um nacional da outra Parte que integre a lis
ta indicativa estab~lecida com base no pará
grafo 4 do Artigo a do Entendimento Relati
vo às Normas e Procedimentos sobre Solu
ção de Controvérsias, da aMC;

d) Se dentro de dez (10) dias contados
a partir do prazo estabelecido no literal b)
não houver. acordo entre as Partes para de
signar o terceiro especialista, qualquer das
Partes poderá solicitar ao Secretário-Geral
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da ALADI sua designação por sorteio dentre
os integrantes da "Lista de Especialistas de
Terceiros Países" estabelecida no Artigo 9;

e) As Partes, de comum acordo, pode
rão designar um especialista que não figure
nas listas a que se refere o Artigo 9;

f) Em caso de falecimento, renúncia ou
remoção de um árbitro, um substituto deve
rá ser escolhido nos quinze (15) dias subse
qüentes, de conformidade com o procedi
mento utilizado para sua escolha. Nesse
caso, qualquer prazo aplicável ao procedi
mento arbitral ficará suspenso a partir da
data da morte, renúncia ou remoção até a
data da escolha do substituto; e

g) A remuneração dos especialistas e os
demais gastos do Grupo de Especialistas serão
custeados em montantes iguais pelas Partes.

ARTIGO 12

Os integrantes do Grupo de Especialistas deve
rão observar a necessária independência em relação
aos Governos das Partes e de outras organizações,
não deverão ter interesses de nenhum tipo na contro
vérsia, nem estar impedidos de atuar na mesma, con
forme o disposto nas Hegras Modelo de Procedimen
to e no Código de Conduta.

ARTIGO 13

O Grupo de Especialistas apreciará a controvér
sia apresentada, avaliando objetivamente os fatos
com base nas disposições do presente Acordo nos
instrumentos e protocolos adicionais celebrados no
âmbito do mesmo, nos princípios e disposições do d~

reito internacional aplicáveis à matéria e nas informa
ções fornecidas pelas Partes. O Grupo de Especialis
tas dará oportunidade às Partes de exporem suas
respectivas posições e formulará suas conclusões.

ARTIGO 14

O Grupo de Especialistas observará as Regras
Modelo de Procedimento e o Código de Conduta es
tabelecidos no Anexo 1.

ARTIGO 15

O Grupo de Especialistas terá o direito de cole
tar informações e solicitar assessoramento técnico de
qualquer pessoa ou entidade que considere conven~

ente. Não obstante, antes de coletar informações ou
solicitar assessoramento de pessoa ou entidade sub
metida àjurisdição de uma das Partes, o Grupo de
Especialistas notificará as autoridades da referida

Parte. As Partes deverão fornecer resposta rápida e
completa a qualquer solicitação que lhes seja dirigida
pejo Grupo de Especialistas com o objetivo de obter a
informação que considere necessária e pertinente. A
informação obtida não deverá ser revelada sem a au
torização formal da pessoa, instituição ou autoridade
da Parte que a tenha fornecido.

ARTIGO 16

O Grupo de Especialistas terá um prazo de cen
to e vinte (120) dias desde sua conformação para
emitir seu parecer sobre a controvérsia apresentada,
o qual será submetido à Comissão.

ARTIGO 17

A Comissão reunir-se-á para considerar a ado
ção do parecer do Grupo de Especialistas dentro dos
vinte (20) dias subseqüentes ao recebimento do mes
mo ou em outro prazo mutuamente convencionado. A
Comissão poderá emitir recomendações com vistas a
chegar a uma solução mutuamente satisfatória para a
controvérsia. Caso não seja realizada a reunião da
Comissão, considerar-se-á adotado automaticamen
te o parecer. Da mesma forma, se a Parte reclamada
não cumprir as recomendações da Comissão, o pare
cer do Grupo de Especialistas será adotado e a Parte
reclamante poderá proceder de conformidade com os
Artigos 18 e 20, a fim de dar cumprimento ao parecer
do Grupo de Especialistas.

ARTIGO 18

Se a Comissão não chegar a uma solução satis
fatória sobre a controvérsia no prazo de quinze (15)
dias após sua reunião, conforme estabelece o Artigo
17, o parecer do Grupo de Especialistas será automa
ticamente adotado.

ARTIGO 19

Sem prejuízo do disposto no Artigo 20, qualquer
das Partes poderá solicitar, dentro dos quinze (15)
dias subseqüentes à adoção do parecer do Grupo de
Especialistas, esclarecimento acerca do mesmo ou
sobre a forma pela qual o parecer deverá ser cumpri
do. O Grupo de Especialistas pronunciar-se-á dentro
dos quinze (15) dias subseqüentes e, quando as cir
cunstâncias assim o exijam, e por acordo entre as
Partes, poderá suspender o cumprimento do parecer
pelo prazo necessário.

ARTIGO 20

Se uma das Partes não cumprir o parecer do
Grupo de Especialistas no prazo de trinta (30) dias
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após sua adoção, conforme dispõe o Artigo 18, a Par
te reclamante poderá adotar, mediante prévia comu
nicação por escrito à outra Parte, medidas compen
satórias provisórias, tais como a suspensão de con
cessões ou outras equivalentes, com vistas a obter
seu cumprimento.

ARTIGO 21

As medidas compensatórias provisórias serão
aplicadas até que, conforme for o caso, a Parte recla
mada cumpra o parecer do Grupo de Especialistas
adotado pela Comissão ou até que as Partes che
guem a um acordo mutUamente satisfatório para a
controvérsia.

ARTIGO 22

Ao considerar os benefícios a serem suspen
sos, a Parte reclamante procurará suspender primei
ramente benefícios no mesmo setor ou setores que
foram afetados pela medida que o Grupo de Especia
listas considerou violatória do Acordo. A Parte recla
mante que considerar não ser prático ou efetivo sus
pender benefícios no mesmo setor ou setores poderá
fazê-lo em outros setores, indicando as razões nas
quais se baseia para tanto.

ARTIGO 23

Mediante solicitação por escrito de qualquer das
Partes na controvérsia dirigida á Comissão, será instala
da, no prazo máximo de quinze (15) dias contados a par
tir da data do recebimento dessa solicitação pela Comis
são, um Grupo de Especialistas especial para determinar
se o nível dos benefícios que a Parte reclamante suspen
deu nos termos do artigo anterior é manifestamente ex
cessivo ou se seriam fundadas as razões invocadas para
suspender benefícios em setor distinto àquele que foi
afetado pela medida considerada violatória do Acordo
pelo Grupo de Especialistas, Na medida do possível, o
Grupo de Especialistas especial estará integrado pelos
mesmos membros que integraram o Grupo de Especia
listas que adotou o parecer a que faz referência o Artigo
16. Se não for possível, o Grupo de Especialistas esped
ai será estabelecido de conformidade com o disposto no
Artigo 11.

ARTIGO 24

O Grupo de Especialistas especial estabelecido
para os efeitos do artigo anterior apresentará seu pa
recer à Comissão dentro dos sessenta (60) dias sub
seqüentes à designação de seu último membro, ou
em qualquer outro prazo que estipulem as Partes na
controvérsia.

ARTIGO 25

Para a adoção e implementação do parecer do
Grupo de Especialistas especial conformado para os
efeitos do Artigo 23, serão aplicadas as disposições
dos Artigos 17,18,20,21 e 22 do presente Protocolo.

Situacões de Urgência

ARTIGO 26

Em casos de urgência, inclusive os que afetem
produtos perecíveis, as Partes entabularão consultas
em um prazo não superior a dez (10) dias contados a
partir da data da solicitação e· farão todo o possível
para acelerar os demais procedimentos.

Promocão da Arbitragem Comercial Privada

ARTIGO 27

Na medida do possível, cada Parte promoverá e
facilitará o recurso a arbitragem e a outros meios al
ternativos para a solução de controvérsias comerciais
internacionais entre particulares.

A Comissão poderá estabelecer um grupo de
trabalho integrado por pessoas que tenham conheci
mentos especializados ou experiência em mecanis
mos de solução de controvérsias comerciais interna
cionais de caráter privado. O grupo poderá apresen
tar pareceres e recomendações à Comissão sobre a
existência, o uso e a eficácia da arbitragem e de ou
tros procedimentos para a solução de tais controvér
sias nos dois países.

ANEXO I
Regras de Procedimento e Código de Conduta

TíTULO I
Regras Modelo de Procedimento

1. O procedimento ante um Grupo de Especia
listas se regira pelas disposições aplicáveis do pre
sente Protocolo e por estas Regras modelo. O Grupo
de Especialistas poderá adotar procedimentos suple
mentares, sempre que não sejam incompatíveis com
estas Regras.

2. Estas Regras garantirão que cada Parte te
nha ampla oportunidade de ser ouvida e de apresen
tar suas provas e argumentos.

3. A menos que as Partes acordem outra coisa,
a Secretaria Geral da ALADI, doravante SG-ALADI,
administrará os procedimentos de solução de contro
vérsias.

4. Os Grupos de Especialistas atuarão em con
formidade com estas Regras e as disposições perti
nentes do presente Protocolo.
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5. As partes fixarão, de comum acordo, os hono
rários e gastos que serão pagos aos especialistas.

6. A menos que as Partes acordem outra coisa, o
Grupo de Especialistas examinará, à luz das
disposições pertinentes do Acordo, o assunto
submetido de conformidade com o artigo 7, e decidirá
acerca da conformidade das medidas em questão com
o Acordo.

Escritos e Outros Documentos
7. Uma parte ou o Grupo de Especialistas, re&

pectivamente, deverá entregar qualquer solicitação,
aviso, escrito ou outro documento à SG-ALADI, a qual
deverá distribuí-lo aos destinatários pelo meio mais
expedito o possível.

8. Uma parte deverá, na medida do possível,
entregar uma cópia do documento em formato
eletrônico.

9. No mais tardar quinze (15) dias após a data do
estabelecimento do Grupo de Especialistas, a Parte
reclamante entregará seu escrito inicial. No mais tardar
trinta e cinco (35) dias após a data de entrega do escrito
inicial, a Parte reclamada entregará seu escrito.

10. Os erros menores de forma que contenha
uma solicitação, aviso, escrito ou qualquer outro do
cumento relacionado com o procedimento perante
um Grupo de Especialistas, poderão ser corrigidos
mediante entrega de um novo documento que identif~

que com clareza as modificações realizadas.
11 . Quando o último dia para entregar um docu

mento não for útil, ou se nesse dia os escritórios se
encontrarem fechados por disposição governamental
ou por razão de força maior, o documento poderá ser
entregue no dia útil seguinte.

Deliberações do Grupo de Especialistas
12. O Grupo de Especialistas se reunirá a portas

fechadas. As Partes somente estarão presentes ás
reuniões quando forem convidadas a comparecer.

13. As deliberações do Grupo de Especialistas,
e os documentos que se tenham submetido à sua
consideração terão caráter confidencial. A menos que
as Partes acordem de outra forma, o parecer do Gru
po de Especialistas se tornará público trinta (30) dias
após sua adoção.

Audiência
14. O Grupo de Especialistas poderá em qua~

quer momento formular perguntas às Partes e pe
dir-lhes explicações, seja durante a audiência ou por
escrito. A Parte à qual o Grupo de Especialistas for
mule perguntas escritas entregará sua resposta por
escrito ao Grupo de Especialistas e à SG-ALADL Du-

rante os cinco (5) dias seguintes à data de seu receb~

mento pela outra Parte, esta terá a oportunidade de
formular observações escritas sobre o documento de
resposta.

15. O presidente fixará a data e hora da audiên
cia em consulta com as Partes, os demais membros
do Grupo de Especialistas e a SG-ALADI. A SG
-ALADI notificará por escrito a data, hora e local da
audiência às Partes.

16. Quando considere necessário, o Grupo de
Especialistas poderá celebrar audiências adicionais.

17. A não ser que as Partes acordem de outra
forma, a audiência se celebrará na sede da ALADI em
Montevidéu, Uruguai.

18. No mais tardar cinco (5) dias antes da data
da audiência, cada Parte envolvida entregará uma lis
ta de pessoas que, na sua representação, atuarão
oralmente na audiência, assim como dos demais re
presentantes ou assessores que estarão presentes
na audiência.

19. O Grupo de Especialistas conduzirá a au
diência na seguinte maneira, assegurando-se que a
Parte reclamante e a Parte demandada gozem do
mesmo tempo:

Alegacões Orais

a) Alegação da Parte reclamante
b) Alegação da Parte reclamada

Réplica e Treplica
a) Réplica da Parte reclamante
b) Tréplica da Parte reclamada

20. No prazo de dez (10) dias seguintes à data
da audiência, as Partes poderão entregar texto
complementar sobre qualquer assunto que haja
surgido durante a audiência.

Regras de Interpretacão e Ônus da Prova
21. A Parte que afirme que uma medida de outra

Parte é incompatível com as disposições do Acordo terá
o ônus de provar essa incompatibilidade.

22. A Parte que afirme que uma medida está su
jeita a uma exceção conforme o Artigo 50 do Tratado
de Montevidéu 1980 terá o ônus de provar que a ex
ceção é aplicável.

Contatos Ex Parte
23. O Grupo de Especialistas se absterá de reu

nir-se com uma Parte e de estabelecer contato com
ela na ausência da outra Parte.

24. Nenhum especialista discutirá com uma ou
ambas as Partes assunto algum relacionado com o
procedimento na ausência de outros especialistas.
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Parecer do Grupo de Especialistas
25. Os especialistas poderão formular votos

particulares sobre questões em que não exista acor
do unânime. Nenhum Grupo de Especialistas poderá
indicar em seu parecer final a identidade dos especia
listas que tiver votado com a maioria ou a minoria.

Contagem dos Prazos

26. Quando, conforme o Acordo ou com estas
Regras, for requerida a adoção de medidas especifi
cas, ou o Grupo de Especialistas requeira nesse sen
tido, dentro de um prazo determinado posterior, ante
rior ou a partir de uma data ou acontecimento espec~

ficos, não se' incluirá no cálculo do prazo essa data
específica nem aquela em que ocorra esse aconteci
mento.

27. Quando, como conseqüência do disposto
pela regra, uma Parte receba um documento em data
distinta daquela em que o mesmo documento seja re
cebido por outra Parte, qualquer prazo que deva co
meçar a correr com o recebimento desse documento
será calculado a partir da data de recebimento do últi
mo de tais documentos.

TITULO 11
Código de Conduta

Responsabilidade dos Especialistas com
Respeito ao Regime de Solução de Controvérsias

28. Todo especialista será independente e im
parcial e deverá revelar a existência de qualquer inte
resse, relação ou assunto que possa afetar sua inde
pendência ou imparcialidade. Tal dever se aplicará a
todas as fases do procedimento.

29. Para esse fim, os candidatos deverão preen
cher a declaração anexa, fornecida pela SG-AlADI,
para a consideração das Partes.

Independência e Imparcialidade dos Especialistas

30. Nenhum especialista poderá ser influencia
do por interesses próprios, pressões externas ou de
seu governo, considerações políticas, opinião públi
ca, lealdade a uma parte ou temor à crítica.

31. Nenhum especialista poderá, direta ou indi
retamente, adquirir alguma obrigação ou aceitar a~

gum beneficio que de alguma maneira possa interfe
rir, ou parecer interferir, com o cumprimento de seus
deveres.

32. Nenhum especialista usará sua posição no
grupo de especialistas em beneficio pessoal ou priva
do.

Confidencialidade
33. Os especialistas ou ex-membros de um gru

po de especialistas nunca revelarão ou utilizarão in
formação relacionada com o procedimento ou obtida
durante o mesmo, que não seja de domínio público,
exceto para propósitos do procedimento. Em nenhum
caso, os especialistas ou ex-membros de um grupo
de especialistas revelarão ou utilizarão tal informação
para beneficiar-se, para beneficiar a outros ou para
afetar desfavoravelmente OS interesses de outros.

Responsabilidade dos Assistentes e do Pessoal
34. Os artigos 29,30 e 33 do presente Título se

aplicam também aos assistentes dos especialistas e
ao pessoal administrativo que assista no desempe
nho das funções do grupo de especialistas.

ACORDO DE COMPLEMENTAÇÃO
ECONÔMICA BRASil-MEXICO

REGIME DE SOlUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS
DECLARAÇÃO PARA OS ESPECIALISTAS DE UM

GRUPO DE ESPECIALISTAS
INTEGRADO EM CONFORMIDADE

COM O ARTIGO 11 DESTE PROTOCOLO

Estou plenamente ciente de que deverei revelar
os interesses, relações e assuntos que possam afe
tar minha independência 00 imparcial idade.

Li a solicitação do grupo de especialistas apre
sentada no procedimento acima mencionado e reali
zei todo o esforço razoável para inteirar-me da exis
tência de quaisquer dos citados .interesses, relações
ou assuntos. Faço a seguinte declaraçãoplenamente
ciente de meus deveres e obrigações que derivam do
Código de Conduta.

1. Não tenho nenhum interesse financeiro ou
pessoal no procedimento acima mencionado ou em
seu resultado,· exceto como segue:

2. Não estou ciente de que meu empregador,
sócio, associado ou algum membro de minha família
tenham interesse de caráter financeiro no procedi
mento acima citado ou em seu resultado exceto como
segue:

3. Não estou ciente de que meu empregador,
sócio, associado ou algum membro de minha família
tenham interesse de caráter financeiro em um proce
dimento administrativo, judicial interno ou oUtro pro
cedimento perante um painel ou comitê que envolva
questões que possam ser decididas no procedimento
acima citado, exceto como segue:

4. Não tenho nenhuma relação, presente ou
passada, de caráter financeiro, comercial, profissio
nal ou familiar com quaisquer das partes interessadas
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no procedimento acima citado, ou com seus advoga
dos, nem estou ciente de que meu empregador, só
cio, associado ou membros de minha família tenham
relação desse caráter, exceto como segue:

5. Não prestei meus serviços como represen
tante jurídico, ou de outro tipo, em uma questão con
troversa que tenha relação com o procedimento ac~

ma citado ou que envolva as mesmas mercadorias,
exceto como segue:

6. Comprometo-me a manter o caráter confiden
ciai de todas as informações que sejam de meu c0

nhecimento em razão de minha participação neste
processo, assim como o conteúdo de meu voto e do
parecer.

7. Ademais, obrigo-me a julgar com indepen
dência, transparência e imparcialidade e a não ace~

tar sugestões ou imposições de terceiros ou das Par
tes, assim como não receber nenhuma remuneração
relativa a esta atuação exceto aquela prevista no pre
sente Protocolo.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

I - Relatório

Nos termos dos artigos 49, I, e 84, VIII, da Cons
tituição Federal, o Exmo. Sr. Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica n° 53, entre a Repúbl~

ca Federativa do Brasil e os Estados Unidos Mexica
nos, concluído em Brasília, em 3 de julho de 2002.

A presente Mensagem Presidencial contém ain
da a exposição de motivos do Exmo. Sr. Ministro de
Estado das Relações Exteriores, o Anexo I - Regras
de Procedimento e Código de Conduta, e uma Decla
ração para os Especialistas de um Grupo de Especia
listas Integrado em Conformidade com o Artigo 11 do
Protocolo Adicional.

O Primeiro Protocolo Adicional tem dois artigos
pelo qual os dois países definem um Regime de Sol~

ção de Controvérsias, que encontra-se anexo. Em 27
artigos, esse Regime discrimina os procedimentos
para a solução de controvérsias que surgirem entre
Brasil e México quanto ao Acordo de Complementa
ção Econômica n° 53 e aos instrumentos e protocolos
celebrados ou que venham a celebrar-se no âmbito
do mesmo.

O artigo 2 do anexo ao referido Protocolo esta
belece regras a serem observadas quando se tratar
de uma controvérsia atinente ao Acordo da Organiza
ção Mundial de Comércio - OMC. Neste caso, as

controvérsias tanto podem ser submetidas ao foro da
OMC quanto ao presente Regime de Solução de
Controvérsias, a escolha da Parte reclamante. Uma
vez iniciado um desses dois tipos de procedimentos,
não se poderá recorrer sobre esse assunto ao outro
foro.

Os artigos de 3 a 6 tratam de consultas e nego
ciações diretas que deverão ser realizadas para re
solver as controvérsias entre as Partes. Caso não se
tenha alcançado solução da controvérsia por esses
dispositivos, os artigos de 7 a 25 estabelecem regras
para solicitar a conformação de um Grupo de Especi
alistas que emitirá parecer sobre a questão. Para tan
to, cada Parte designará, trinta dias após a entrada
em vigor do presente Acordo, doze especialistas para
integrar a "Lista de Especialistas de México e Brasil" e
até oito especialistas nacionais de terceiros países
para integrar a "Lista de Especialistas de Terceiros
Países

Para a conformação do Grupo de Especialistas,
cada Parte indicará um nome da "Lista de Especialis
tas de México e Brasil" e proporá até três candidatos
da "Lista de Especialistas de Terceiros Países" para
atuar como presidente do Grupo (art. 11, a). O Grupo
de Especialistas, na apreciação da controvérsia, ob
servará as Regras Modelo de Procedimento e o Códi
go de Conduta estabelecidos no Anexo I e terá um
prazo de cento e vinte dias para emitir seu parecer.

O parecer do Grupo de Especialistas será cons~

derado pela Comissão que deverá reunir-se dentro
dos vinte dias subseqüentes ao recebimento do mes
mo, podendo emitir recomendações com vistas a
chegar a uma solução mutuamente satisfatória para a
controvérsia. Caso não seja realizada a reunião da
Comissão, o parecer do Grupo será adotado automa
ticamente (arts. 17 e 18). Se uma das Partes não
cumprir o parecer do Grupo de Especialistas no prazo
de trinta dias, a Parte reclamante poderá adotar medi
das compensatórias provisórias com vistas a obter
seu cumprimento.

No artigo 26 está a previsão de que, em situa
ções de urgência, inclusive as que afetem produtos
perecíveis, as Partes deverão entabular consultas em
um prazo não superior a dez dias, fazendo todo o
possível.para acelerar os demais procedimentos.

O texto prevê ainda a promoção da arbitragem
comercial privada, dispondo que cada Parte facilitará
o recurso à arbitragem e a outros meios alternativos
de solução de controvérsias comerciais internaciona
is entre particulares (artigo 27).
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No Anexo I estão estabelecidas as Regras de
Procedimento e Código de Conduta do Grupo de
Especialistas.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O Acordo de Complementação Econômica n°
53, firmado entre o Brasil e o México, em 3 de julho de
2002, já em vigor, foi firmado ao amparo do Tratado
de Montevidéu de 1980 que instituiu a ALADI - Asso
ciação Latino-Americana de Integração, instrumento
que prevê a modalidade de Acordo de Complementa
ção Econômica.

O Regime de Solução de Controvérsias institu~

do pelo presente Protocolo Adicional estabelece os
procedimentos para solução de controvérsias entre
dois entes soberanos, Brasil e México, quanto ao
Acordo de Complementação Econômica n° 53 e aos
demais instrumentos que vierem a ser pactuados pe
las Partes em decorrência do mencionado Acordo.
Trata-se da definição de regras para tornar transpa
rente e justa a superação de divergências, estando
em plena sintonia com a prática brasileira na matéria.

A conclusão do presente Protocolo decorre da
perspectiva de grande incremento da relação comer
ciai entre Brasil e Méxicoque decorrerá da implemen
tação dos reCentes acordos firmados na área auto
motiva e de preferências comerciais abrangendo
mais de 700 produtos. O aumento do comércio bilate
ral deverá dinarnizar principalmente o mercado auto
mobilístico dos dois países. No primeiro ano de vigên
cia do Acordo, a alíquota de importação de veículos
passa a ser de 1,1 %, devendo chegar a zero no pró
ximo ano. E a cota de veículos para importação e ex
portação aumentará à medida que a alíquota diminui.
E essa maior aproximação comercial com o México
deverá ocorrer também por meio da expansão do
Mercosul que negocia um Tratado de Livre Comércio
com o México.

As negociações na área comercial empreend~
das pelo Brasil e pelo Mercosul com o México consti
tuem um importante movimento no xadrez diplomáti
co tendo em vista a negociação que está sendo con
formada em relação à criação da ALCA - Área deU
vre Comércio.das Américas. O País demonstra que
não opera como um simples espectador das iniciati
vas americanas mas se coloca como um parceiro d~

nâmico e aberto a outras alternativas de incremento
de suas relações comerciais.

Pelo exposto, voto pela aprovação do texto do
Primeiro

Protocolo Adicional ao Acordo de Complemen
tação Econômica nO 53, entre a

República Federativa do Brasil e os Estados
Unidos Mexicanos, concluído em

Brasília, em 3 de julho de 2002, nos termos do
projeto de decreto legislativo em anexo.

Sala da·Comissão 15 de Julho de 2003. - De
putado Francisco Dornelles, Relator.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

PROJETO DE OECRETO LEGISLATIVO
N° DE 2003

(Mensagem n° 120, de 2003)

Aprova o texto do Primeiro Protocolo
Adcional ao Acordo de Complementação
Econômica n053 entre a República Federa
tiva do Brasil e os Estados Unidos Mexica
nos, Concluído em 3 de julho de 2002.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto do Primeiro Proto

colo Adicional ao Acordo de Complementação Eco
nômica n053, entre a República Federativa do Brasil
e os Estados Unidos Mexicanos, concluído em Brasí
lia, em 3 de julho de 2002.

Parágrafo único. Ficam sujeitos á aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão do referido Protocolo, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso 1 do art. 49 da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patrimô
nio nacional.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação..

Sala da Comissão, em de de 2003. - Deputado
Francisco Dornelles.

MENSAGEM N° 120, DE 2003

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, opi
nou pela aprovação da Mensagem n° 120/2003, nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apre
senta, acatando o Parecer do Relator, Deputado
Francisco Dornelles.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:



49916 Quinta-feira 25 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

Zulaiê Cobra - Presidenta, João Castelo, Fran
cisco Rodrigues e Maninha - Vice-Presidentes,

Alberto Fraga, Arnon Bezerra, Augusto Nardes, Ca
lombo, Coronel Alves, Enéas, Feu Rosa, Francisco

Dornelles, Heleno Silva, Inácio Arruda, Ivan Ranzolin,

Jair Bolsonaro, João Almeida, José Thomaz Nonô,
Leonardo Mattos, Lincoln Portela, Lindberg Farias,

Luciana Genro, Marcos de Jesus, Marcus Vicente,
Nilson Mourão, Vadão Gomes, Vittorio Medioli, André
de Paula, Arlindo Chinaglia, Aroldo Cedraz, Babá,

Celso Russomanno, Edison Andrino, Gonzaga Mota,
João Correia, Luiz Carlos Hauly e Pastor Frankem

bergen.

Plenário Franco Montoro, em 10 de setembro de

2003. - Deputada Zulaiê Cobra, Presidenta.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 741, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 1.277/2001
MSC N° 1.067/2001

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Princesinha do
Norte Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade
de Miracema, Estado do Rio de Janeiro.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (ART. 54,
RICO)

Apreciação: Proposição Suje~a à Apreci
ação Conclusiva (Parecer 09/90 - CCJR)

Publicação Inicial Art. 137, caput 
RICO

o Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 1° de outubro de 2001, que renova, a partir de 22
de fevereiro de 1999, a concessão outorgada à Rádio
Princesinha do Norte Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Mi
racema, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, em 10 de setembro de 2003.
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 1.277, DE 2001
(Mensagem n° 1.067, de 2001)

Do Poder Executivo

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 1° de outubro de 2001, que renova a
concessão da Rádio Princesinha do Nor
te Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Miracema, Estado do
Rio de Janeiro.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Princesi
nha do Norte Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11- Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Princesinha do Norte Ltda., executante de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, en
contra-se de acordo com a prática legal e documental
atinente ao processo renovatório e os documentos
juntados aos autos indicam a regularidade na execu
ção dos serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01 , de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos todos
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.
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de2003.-Sala da Comissão, de
Deputado Pastor Amarildo, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE2003

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Princesinha do
Norte Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade
de Miracema, Estado do Rio de Janeiro.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 10 É aprovado o ato constante do Decreto

de 10 de outubro de 2001, que renova, a partir de 22
de fevereiro de 1999, a concessão outorgada à Rádio
Princesinha do Norte Uda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Miracema, Estado do Rio de Janeiro.

Art.2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, de de 2003.-
Deputado Pastor Amarildo, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comun~
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Pastor Amarildo, à TVR na
1.277/2001, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior,
Vieira Reis e Sitas Câmara - Vice-Presidentes, Almir
Moura, Ariosto Holanda, Bispo Wanderval, Carlos
Alberto Leréia, Carlos Nader, Dr. Hélio, Eduardo Cu
nha, Geraldo Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo Fru
et, Iris Simões, João Batista, João Mendes de Jesus,
Jorge Bittar, José Carlos Araújo, José Carlos Marti
nez, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Julio Se
meghini, Luiz Couto, Luiza Erundina, Marcos Abra
mo, Mariângela Duarte, Mário Assad Júnior, Maurício
Rabelo, Murilo Zauith, Narcio Rodrigues, Paulo Mar~

nho, Raimundo Santos, Ricardo Barros, Valdenor Gu
edes, Vander Loubet, Walter Pinheiro, Affonso Ca
margo, Bismarck Maia, Costa Ferreira, Elaine Costa,
IIdeu Araujo, Moreira Franco, Pastor Amarildo, Pro
fessora Raquel Teixeira e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

, '1m

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 742, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR W 2.611/2002
MSC N° 659/2002

Aprova o ato que outorga permis
são à KMR - Telecomunicações Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade
de Altinópolis, Estado de São Paulo.

Despacho: À Comissão De Constituição
E Justiça E De Redação (ART. 54, RICO)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apreci
ação Conclusiva (parecer 09/90 - CCJR)

Publicação Inicial Art. 137, caput 
RICO

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria na

1085, de 26 de junho de 2002, que outorga permissão à
KMR - Telecomunicações Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodWusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Altinópolis, Estado de São
Paulo.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 2.611, DE 2002
(Mensagem na 659, de 2002)

Do Poder Executivo

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
na 1085, de 26 de junho de 2002, que ou
torga permissão à KMR - Telecomunica
ções Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Altinó
polis, Estado de São Paulo.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII,com
binado com o § 10 do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssirno Senhor Presidente da República
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submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga permissão à KMR - Telecomunicações Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislat~
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato s0

mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto n°
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No
processo em questão, a KMR - Telecomunicações
Ltda. atendeu aos requisitos da legislação específica.
e obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se a ven
cedorada concorrência para exploração do serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 01 , de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos todos
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

a ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formalidades legais, motivos pelos quais somos pela
homologação do ato do Poder Executivo, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 23 de maio de 2003. - Depu
tado Paulo Delgado, Relator.

PROJETO OE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que outorga permis
são à KMR - Telecomunicações Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade
de Altinópolis, Estado de São Paulo.

a Congresso Nacional Decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°
1085, de 26 de junho de 2002, que outorga permissão
à KMR - Telecomunicações Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Altinópolis, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 23 de maio de 2003. -
Deputado Paulo Delgado, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comun~
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Paulo Delgado, à TVR n°
2.611/2002, nos termos do Projeto de Decreto Legis

lativo que apresenta.
Estiveram presentes os Senhores
Deputados:Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes

Júnior, Vieira Reis e Silas Câmara - Vice-Presidentes,
Almir Moura, Aliosto Holanda, Bispo Wanderval, Carlos
Alberto Leréia, Carlos Nader, Dr. Hélio, Eduardo Cunha,
Geraldo Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Iris Si
mões, João Batista, João Mendes de Jesus, Jorge Bitlar,
José Carlos Araújo, José Carlos Martinez, José Mendon
ça Bezerra, José Rocha, Julio Semeghini, Luiz Couto, Lui
za Erundina, Marcos Abramo, Mariângela Duarte, Mário
Assad Júnior, Maurício Rabelo, Mulilo Zauith, Narcio Ro
dligues, Paulo Marinho, Raimundo Santos, Ricardo Bar
ros, Valdenor Guedes, Vander Loubet, Wa~er Pinheiro,
Affonso Camargo, Bismarck Maia, Costa Ferreira, Elaine
Costa, IIdeu Araujo, Moreira Franco, PastorAmalildo, Pro
fessora Raquel Teixeira e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 743, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.948/2002
MSC N° 802/2002

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Aliança Igarapava Ltda 
ME para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade
de Igarapava, Estado de São Paulo.
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Despacho: À Comissão de Constitu~

ção e Justiça e de Redação (ART. 54,
RICO)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 
CCJR)

Publicação Inicial Art. 137, caput 
RICO

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

1.113, de. 26 de junho de 2002, que renova, a partir de
15 de setembro de 1997, a permissão outorgada à
Rádio Aliançalgarapava Uda. - ME para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Igarapava, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 2.948, DE 2002
(Mensagem N° 802, de 2002)

Do Poder Executivo

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 1.113, de 26 de junho de 2002, que re
nova a permissão outorgada à Rádio Ali
ança Igarapava ltda - ME para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cida
de de Igarapa"a, Estado de São Paulo.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1° do art. 223, da Constitui
ção Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente
da República submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato que renova a permissão outor
gada à Rádio Aliança Igélrapava Ltda - ME para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Le
gislativo para a devida apreciação, uma vez que o
ato somente produzirá efeitos após a deliberação
do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os as
pectos técnicos e formais da matéria submetida
ao exame desta Comissão, nos termos do inciso
li, alínea "h", do art. 32 do Regimento Interno.

11- Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Aliança Igarapava Ltda - ME, executante
de serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, encontra-se de acordo com a prática legal e
documental atinente ao processo renovatório e os do
cumentos juntados aOs autos indicam a regularidade
na execução dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências doAto Norrnativo n° 01, de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam aregularidade na
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere. aos artigos220 a 223 da Constituição
Federal, e atende àsformalidades legais, motivos pe
los quais somos pelahomologação do ato do Poder
Executivo, n<::\ forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão,. de de 2003. -
Deputada Zelinda Novaes, Relatora.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE2003

Aprova0 ato.q~e. renova a permissão
outorgada .à RádiO. Aliança Igarapava Ltda 
ME para explorar serviço de radiodifusão
sonora. em freqüência modulada, na cidade
de Igarapava, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacíonal decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

1.113,de 26 de junho de 2002, que renova, a partir de
15 de setembro de 1997,a permissão outorgada à
Rádio Aliança Igarapava UdÇl, - ME para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem dir~ito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Igarapava, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, de de 2003. -
Deputada Zelinda Novaes,Relatora.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável da
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Relatora, Deputada Zelinda Novaes, à TVR n°
2.948/2002, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior,

Vieira Reis e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Almir
Moura, Ariosto Holanda, Bispo Wanderval, Carlos
Alberto Leréia, Carlos Nader, Dr. Hélio, Eduardo Cu
nha, Geraldo Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo Fru
et, Iris Simões, João Batista, João Mendes de Jesus,
Jorge Bittar, José Carlos Araújo, José Carlos Mart~

nez, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Julio Se
meghini, Luiz Couto, Luiza Erundina, Marcos Abra
mo, Mariângela Duarte, Mário Assad Júnior, Maurício
Rabelo, Murilo Zauith, Narcio Rodrigues, Paulo Mar~

nho, Raimundo Santos, Ricardo Barros, Valdenor Gu
edes, Vander Loubet, Walter Pinheiro, Affonso Ca
margo, Bismarck Maia, Costa Ferreira, Elaine Costa,
IIdeu Araujo, Moreira Franco, Pastor Amarildo, Pro
fessora Raquel Teixeira e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 745, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Costa do Sol
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Araruama, Estado do Rio de Janeiro.

Despacho: À Comissão de Constitu~

ção e Justiça e de Redação (ART. 54,
RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva (Parecer 09/90 - CCJR)

Publicação Inicial Art. 137, caput 
RICD.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 29 de julho de 1992, que renova, a partir de 17 de
abril de 1988, a concessão outorgada à Rádio Costa
do Sol Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Araruama,
Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

MENSAGEM N° 384, DE 1992
Do Poder Executivo

Submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 29 de julho de 1992, que re
nova a concessão da Rádio Costa do Sol Ltda., para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Araruama, Estado do Rio de Janeiro.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁllCA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1° do art. 223, da Constitui
ção Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente
da República submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato que renova a concessão outor
gada à Rádio Costa do Sol Ltda., para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame desta
Comissão, nos termos do inciso 11, alínea "h", do art. 32 do
Regimento Interno.

11 - Voto Do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Costa do Sol Ltda." executante de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, encontra-se
de acordo com a prática legal e documental atinente
ao processo renovatório e os documentos juntados
aos autos indicam a regularidade na execução dos
serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos todos
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos
pelos quais somos pela homologação do ato do
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Poder Executivo, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, de de 2003. -
Deputado Júlio Semeghini, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Costa do Sol
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Araruama, Estado do Rio de Janeiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 29 de julho de 1992, que renova, a partir de 17 de
abril de 1988, a concessão outorgada à Rádio Costa
do Sol Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Araruama,
Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigorna
data de sua publicação.

Sala da Comissão, de de 2003.-
Deputado Júlio Semeghini, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comun~
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Julio Semeghini à Mensagem n°
384/1992, nos termos do Projeto de Decreto Legislat~

vo que apresenta.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior,

Vieira Reis e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Almir
Moura, Ariosto Holanda, Bispo Wanderval, Carlos
Alberto Leréia, Carlos Nader, Dr. Hélio, Eduardo
Cunha, Geraldo Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo
Fruet, Iris Simões, João Batista, João Mendes de
Jesus, Jorge Bittar, José Carlos Araújo, José Carlos
Martinez, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Julio
Semeghini, Luiz Couto, Luiza Erundina, Marcos
Abramo, Mariângela Duarte, Mário Assad Júnior,
Maurício Rabelo, Murilo Zauith, Narcio Rodrigues,
Paulo Marinho, Raimundo Santos, Ricardo Barros,
Valdenor Guedes, Vander Loubet, Walter Pinheiro,
Affonso Camargo, Bismarck Maia, Costa Ferreira,
Elaine Costa, Jldeu Araujo, Moreira Franco, Pastor
Amarildo, Professora Raquel Teixeira e Zelinda
Novaes.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 746, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Cultura de Lorena Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em onda média, na cidade de Lorena,
Estado de São Paulo.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (ART. 54,
RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 
CCJR)

Publicação Inicial Art. 137, caput 
RICD

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 12 de maio de 1998, que renova, a partir de 1° de
maio de 1994, a concessão outorgada à Rádio Cultu
ra de Lorena Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de Lorena,
Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

MENSAGEM N° 598, DE 1998
Do Poder Executivo

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 12 de maio de 1998, que renova a con
cessão da Rádio Cultura de Lorena Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Lorena, Estado de São Paulo.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
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que renova a concessão outorgada à Rádio Cultura
de Lorena Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

U- Voto do Relator

a processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Cultura de Lorena Ltda., executante de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, en
contra-se de acordo com a prática legal e documental
atinente ao processo renovatório e os documentos
juntados aos autos indicam a regularidade na execu
ção dos serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nO 1, de 1999, desta Comissão. Ver~icada a
documentação, constatamos que foram atendidos todos
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

a ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, de de 2003. -
Deputado, Ricardo Rique, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Cultura de Lorena
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Lorena, Estado de São Paulo.

a Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 12 de maio de 1998, que renova, a partir de 1° de
maio de 1994, a concessão outorgada à Rádio Cultu
ra de Lorena Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiO-

difusão sonora em onda média, na cidade de Lorena,
Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, de de 2003. -
Deputado Ricardo Rique, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião extraordinária reali
zada hoje, aprovou unanimemente o parecer favorá
vel do Relator, Deputado Ricardo Rique, à Mensa
gem n° 598/1998, nos termos do Projeto de Decreto
Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior e

Vieira Reis - Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Almir
Moura, Ariosto Holanda, Bispo Wanderval, Carlos
Alberto Leréia, Carlos Nader, Dr. Hélio, Eduardo Cu
nha, Geraldo Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet,
Iris Simões, Jamil Murad, João Batista, João Mendes de
Jesus, Jorge Bittar, José Carlos Araújo, José Mendonça
Bezerra, José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz
Couto, Luiza Erundina, Marcos Abramo, Mariângela
Duarte, Mário Assad Júnior, Maurício Rabelo, Murilo
Zauith, Narcio Rodrigues, Nelson Proença, Nilson Pin
to, Raimundo Santos, Takayama, Vander Loubet, Van
derlei Assis, Walter Pinheiro, Bismarck Maia, Carlos
Abicalil, Elaine Costa, José Unhares, Josué Bengtson,
Julio Lopes, Ricardo Rique, Salvador Zimbaldi, Vanes
sa Grazziotin e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 747, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 318/2000
MSC N° 1.419/2000

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Fundação Emiss()ra Ru
ral a Voz do São Francisco para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Petrolina, Estado de
Pernambuco.

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (ART. 54,
RICD)
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Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva (Parecer 09/90 
CCJR)

Publicação Inicial Art. 137, caput 
RICD

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 29 de setembro de 2000, que renova, a partir de 1°
de novembro de 1993, a concessão outorgada à Fun
dação Emissora Rural a Voz do São Francisco para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Petrolina, Estado de Pernambu
co.

Art. 2° Estedecreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 318, DE 2000
(Mensagem N° 1.419, de 2000)

Do Poder Executivo

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 29 de setembro de 2000, que renova a
concessão da Fundação Emissora Rural
a Voz do São Francisco para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Pe
trolina, Estado de Pernambuco.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1° do art. 223, da Constituição
Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da
República submete à apreciação do Congresso Na
cional o ato que renova a concessão outorgada à
Fundação Emissora Rural a Voz do São Francisco
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legis
lativo para a devida apreciação, uma vez que o ato
somente produzirá efeitos após a deliberação do
Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os as
pectos técnicos e formais da matéria submetida ao
exame desta Comissão, nos termos do inciso 11,
alínea "h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Fundação Emissora Rural a Voz do São Francis
co, executante de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, encontra-se de acordo com a prática le
gai e documental atinente ao processo renovatório e
os documentos juntados aos autos indicam a regulari
dade na execução dos serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação. constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 á 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na formado Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, de de 2003. -
Deputado Andre Zacharow, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Fundação Emissora Ru
ral a Voz do São Francisco para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Petrolina, Estado de
Pernambuco.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 29 de setembro de 2000, que renova, a partir de 1°
de novembro de 1993, a concessão outorgada à Fun
dação Emissora Rural a Voz do São Francisco para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Petrolina, Estado de Pernambu
co.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, de de 2003. -
Deputado, Andre Zacharow, Relator.
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111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião extraordinária reali
zada hoje, aprovou unanimemente o parecer favorá
vel do Relator, Deputado André Zacharow, à TVR n°
318/2000, nos termos do Projeto de Decreto Legislati
vo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior e

Vieira Reis - Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Almir
Moura, Ariosto Holanda, Bispo Wanderval, Carlos
Alberto Leréia, Carlos Nader, Dr. Hélio, Eduardo Cu
nha, Geraldo Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo Fru
et, Iris Simões, Jamil Murad, João Batista, João Men
des de Jesus, Jorge Bittar, José Carlos Araújo, José
Mendonça Bezerra, José Rocha, Júlio Cesar, Julio
Semeghini, Luiz Couto, Luiza Erundina, Marcos Abra
mo, Mariângela Duarte, Mário Assad Júnior, Maurício
Rabelo, Murilo Zauith, Narcio Rodrigues, Nelson Pro
ença, Nilson Pinto, Raimundo Santos, Takayama,
Vander Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Bis
marck Maia, Carlos Abicalil, Elaine Costa, José L~

nhares, Josué Bengtson, Julio Lopes, Ricardo Rique,
Salvador Zimbaldi, Vanessa Grazziotin e Zelinda No
vaes.

Sala da Comissão,17 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 748, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 886/2001

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio e Televisão Ban
deirantes Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo.

À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (ART. 54, RICO)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

625, de 4 de outubro de 2000, que renova, a partir de 1°
de maio de 1994, a permissão outorgada à Rádio e
Televisão Bandeirantes Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão,17 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 886, DE 2001
(Mensagem n° 641, de 2001)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 625, de 4 de outubro de 2000, que re
nova a permissão outorgada à Rádio e
Televisão Bandeirantes Ltda. para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cida
de de São Paulo, Estado de São Paulo.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio e Televi
são Bandeirantes Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

" - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio e Televisão Bandeirantes Uda., executan
te de serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, encontra-se de acordo com a prática legal
e documental atinente ao processo renovatório e os
documentos juntados aos autos indicam a regularida
de na execução dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo nO 01, de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
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Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Salada Comissão, 22 de setembro de 2003. 
Deputado Moreira Franco, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio e Televisão Ban~

deirantes ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Éaprovado o ato constante da Portaria n°

625, de 4 de outubro de 2000, que renova, a partir de
1° de maio de 1994, a permissão outorgada à Rádio e
Televisão Bandeirantes Ltda. para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, de de 2003. -
Deputado Moreira Franco, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião extraordinária reali
zada hoje, aprovou unanimemente o parecer favorá
vel do Relator, Deputado Moreira Franco, à TVR n°
886/2001, nos termos do Projeto de Decreto Legislati
vo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior e Vieira
Reis - Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Almir Moura,
Ariosto Holanda, Bispo Wanderval, Carlos Alberto Le
réia, Carlos Nader, Dr. Hélio, Eduardo Cunha, Geraldo
Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Iris Simões,
Jamil Murad, João Batista, João Mendes de Jesus, Jor
ge Bittar, José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra,
José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luiz Couto,
Luiza Erundina, Marcos Abramo, Mariângela Duarte,
Mário Assad Júnior, Maurício Rabelo, Murilo Zauith,
Narcib Rodrigues, Nelson Proença, Nilson Pinto, Ra~

mundo Santos, Takayama, Vander Loubet, Vanderlei
Assis, Walter Pinheiro, Bismarck Maia, Carlos Abicalil,
Elaine Costa, José Unhares, JosuéBengtson, Julio Lo-

pes, Ricardo Rique, Salvador Zimbaldi, Vanessa
Grazziotin e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003.
Deputado Orauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 749, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 1.577/2002
MSC N° 31/2002

Aprova o ato que renova a permis~

são outorgada à Rádio Antena Jovem
Ltda. para explorar. serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na
cidade de Assis, Estado de São Paulo.

À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (ART. 54, RICO)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Éaprovado o ato constante da Portaria n°

619, de 24 de outubro de 2001, que renova, a partir de
18 de janeiro de 1995, a permissão outorgada à Rá
dio Antena Jovem Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de de Assis, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão,17 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 1.577, DE 2002
(Mensagem n° 31, de 2002)

Submete à apreciação do Congres~

so Nacional o ato constante da Portaria
n° 619, de 24 de outubro de 2001, que re
nova a permissão outorgada à Rádio
Antena Jovem ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de
Assis, Estado de São Paulo.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Antena



49926 Quinta-feira 25 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

Jovem Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislat~
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

U- Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Antena Jovem Uda., executante de serv~

ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
encontra-se de acordo com a prática legal e docu
mentai atinente ao processo renovatório e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo n° 01, de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 22 de setembro de 2003. 
Deputado José Priante, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Antena Jovem
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na
cidade de Assis, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Éaprovado o ato constante da Portaria n°

619, de 24 de outubro de 2001, que renova, a partir de
18, de janeiro de 1995, a permissão outorgada à Rá
dio Antena Jovem Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de de Assis, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, de de 2003.-
Deputado José Priante, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comun~
cação e Informática, em reunião extraordinária reali
zada hoje, aprovou unanimemente o parecer favorá
vel do Relator, Deputado José Priante, à TVR n°
1.577/2002, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior e
Vieira Reis - Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Almir
Moura, Ariosto Holanda, Bispo Wanderval, Carlos
Alberto Leréia, Carlos Nader, Dr. Hélio, Eduardo
Cunha, Geraldo Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo
Fruet, Iris Simões, Jamil Murad, João Batista, João
Mendes de Jesus, Jorge Bittar, José Carlos Araújo,
José Mendonça Bezerra, José Rocha, Júlio Cesar,
Julio Semeghini, Luiz Couto, Luiza Erundina, Marcos
Abramo, Mariângela Duarte, Mário Assad Júnior,
Maurício Rabelo, Murilo Zauith, Narcio Rodrigues,
Nelson Proença, Nilson Pinto, Raimundo Santos,
Takayama, Vander Loubet, Vanderlei Assis, Walter
Pinheiro, Bismarck Maia, Carlos Abicalil, Elaine
Costa, José Unhares, Josué Bengtson, Julio Lopes,
Ricardo Rique, Salvador Zimbaldi, Vanessa
Grazziotin e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 750, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.222/2002
MSC W 400/2002

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Sociedade Campogran
dense de Radiodifusão Ltda. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Campo Gran
de, Estado de Mato Grosso do Sul.

À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (ART. 54, RICO).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 17 de maio de 2002, que renova, a partir de 19 de
março de 1998, a concessão outorgada à Sociedade
Campograndense de Radiodifusão Ltda. para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi-
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dade, serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso
do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003.
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 2.222, DE 2002
(Mensagem nO 400, de 2002)

SubmElteâ apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 17 de maio de 2002, que renova a con
cessão da Sociedade Campograndense
de Radiodifusão Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anoS, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Campo
Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral,o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Sociedade
Campograndense de Radiodifusão Ltda. para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusiv~

dade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Atendendo ao disposto no § ao do art. 223 da

Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislat~
vo para a devida aprecia.ção, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso li, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

U- Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Sociedade Campograndense de Radiodifusão
Ltda., executante de serviço de radiodifusão sonora
em onda média, encontra-se de acordo com a prática
legal e documental atinente ao processo renovatório
e os documentos juntados aos autos .indicam a regu
laridade na execução dos serviços de radiodifusão.

A análise desteprocesso deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada

a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologa.ção do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 22 de setembro de 2003. 
Deputado Gilberto Kassab, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que renova a con
cessão outorgada â Sociedade Campo
grandense de Radiodifusão Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Campo
Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Éaprovado o ato constante.do Decreto de 17

de maio de 2002, que renova, a. partir de 19 de março de
1998, a concessão outorgada à Sociedade
Campograndense de. Radio<:flfusâo Lida. para explorar,
pelo prazo de dez <;\nos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora. em onda média, na cidade
de Campo Grande, Estado de M(;ito Grosso do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, de de 2003. -
Deputado GILBERTO KASSAB, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comun~
cação e Informática, em reunião extraordinária reali
zada hoje, aprovou unanimemente o parecer favorá
vel do Relator, Deputado .Gilberto Kassab, à TVR n°
2.222/2002, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior e Viei
ra Reis - Vice"Presidentes, Adelor Vieira, Almir Mou
ra, Ariosto Holanda, Bispo Wanderval, Carlos Alberto
Leréia, Carlos Nader, Dr. Hélio, Eduardo Cunha, Ge
raldo Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Iris Si
mões, Jamil Murad, João Batista, João Mendes de
Jesus, Jorge Bittar, José Carlos Araújo, José Men
donça Bezerra, José Rocha, Júlio Cesar, Julio Se
meghini, Luiz Couto, Luiza Erundina, Marcos Abra-
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mo, Mariângela Duarte, Mário Assad Júnior, Maurício
Rabelo, Murilo Zauith, Narcio Rodrigues, Nelson Pro
ença, Nilson Pinto, Raimundo Santos, Takayama,
Vander Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Bis
marck Maia, Carlos Abicalil, Elaine Costa, José L~

nhares, Josué Bengtson, Julio Lopes, Ricardo Rique,
Salvador Zimbaldi, Vanessa Grazziotin e Zelinda No
vaes.

Sala da Comissão,17 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 751, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.223/2002
MSC N° 400/2002

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Sociedade Rádio Pindo
rama Ltda. para explorar serviço de radi
odifusão sonora em onda média, na cida
de de Sidrolândia, Estado do Mato Gros
so do Sul.

À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (ART. 54, RICO)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 17 de maio de 2002, que renova, a partir de 1° de
março de 1998, a concessão outorgada à Sociedade
Rádio Pindorama Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de S~

drolândia, Estado do Mato Grosso do Sul.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na

data de sua publicação.
Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003. 

Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 2.223, DE 2002
(Mensagem n° 400, de 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 17 de maio de 2002, que renova a con
cessão da Sociedade Rádio Pindorama
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Sidrolândia, Estado do
Mato Grosso do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a concessão outorgada à Sociedade Rá
dio Pindorama Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11- Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Sociedade Rádio Pindorama Ltda., executante de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, encon
tra-se de acordo com a prática legal e documental ati
nente ao processo renovatório e os documentos junta
dos aos autos indicam a regularidade na execução dos
serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos todos
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos prin
cípios de constitucionalidade, especialmente no que se
refere aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e
atende às formalidades legais. motivos pelos quais so
mos pela homologação do ato do Poder Executivo, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apresen
tamos.

Sala da Comissão, 22 de setembro de 2003. 
Deputado Narcio Rodrigues, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que renova a concessão outor
gada à Sociedade Rádio Pindorama Ltda. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Sidrolândia, Estado do Mato
Grosso do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 17 de maio de 2002, que renova, a partir de 1° de



TVR N° 2.811, DE 2002
(Mensagem n° 754 de 2002)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 20
de agosto de 2002, que renova a
concessão ·da Rádio e Televisão Record
S.A., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade,
serviço deradiodifllSão sonora em ondas
curtas, na cidade de· São Paulo, Estado de
São Paulo.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o §1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional, o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio e Televi
são Record S.A., para explorar, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora em ondas
curtas.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

" - Voto do Relator

111 - Parecer da Comissão

Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio e
Televisão Record S.A., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em ondas
curtas, na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 752, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática)
TVR W 2.811/2002
MSC N° 754/2002

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião extraordinária reali
zada hoje, aprovou unanimemente o parecer favorá
vel do Relator, Deputado Narcio Rodrigues, à TVR n°
2.223/2002, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior e Vieira
Reis - Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Almir Moura,
Ariosto Holanda, Bispo Wanderval, Carlos Alberto La
réia, Carlos Nader, Dr. Hélio, Eduardo Cunha, Geraldo
Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Iris Simões,
Jamil Murad, João Batista, João Mendes de Jesus, Jor
ge Bittar, José Carlos Araújo, José Mendonça Bezerra,
José Rocha, Júlio César, Julio Semeghini, Luiz Couto,
Luiza Erundina, Marcos Abramo, Mariângela Duarte,
Mário Assad Júnior, Maurício Rabelo, Murilo Zauith,
Narcio Rodrigues, Nelson Proença, Nilson Pinto, Rai
mundo Santos, Takayama, Vander Loubet, Vanderlei
Assis, Walter pinheiro, Bismarck Maia, Carlos Abicalil,
Elaine Costa,José Linhares, Josué Bengtson, Julio Lo
pes, Ricardo Rique, ~alvador Zimbaldi, Vanessa Graz
ziotine Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.
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março de 1998, a concessão outorgada à Sociedade À Comissão de Constituição e Justiça
Rádio Pindorama Ltda. para explorar, pelo prazo de e de Redação (ART. 54, RICO)
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra- O Congresso Nacional decreta:
diodifusão sonora em onda média, na cidade de Si- Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto
drolândia, Estado do Mato Grosso do Sul. de 20 de agostode 2002, que renova, a partir de 1° de

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na novembro de 1993, a concessão outorgada à Rádio e
data de sua publicação. Televisão Record SA, para explorar pelo prazo de

Sala da Comissão, de de 2003. - dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
Deputado Narcio Rodrigues, Relator. diodifusão sonora em onda curta, na cidade de São

Paulo, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão,17 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.
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o processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio e Televisão Record SA, executante de
serviço de radiodifusão sonora em ondas curtas, en
contra-se de acordo com a prática legal e documental
atinente ao processo renovatório e os documentos
juntados aos autos indicam a regularidade na execu
ção dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo n° 01 , de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 22 de setembro de 2003.
- Deputado Sandes Júnior, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio e Televisão Re
cord S.A., para explorar serviço de radio
difusão sonora em ondas curtas, na cida
de de São Paulo, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 20 de agosto de 2002, que renova, a partir de 1° de
novembro de 1993, a concessão outorgada à Rádio e
Televisão Record SA, para explorar pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em ondas curtas, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, de de 2003.-
Deputado Sandes Júnior, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião extraordinária reali
zada hoje, aprovou unanimemente o parecer favorá
vel do Relator, Deputado Sandes Júnior, à TVR n°
2.811/2002, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior e

Vieira Reis - Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Almir
Moura, Ariosto Holanda, Bispo Wanderval, Carlos

Alberto Leréia, Carlos Nader, Dr. Hélio, Eduardo
Cunha, Geraldo Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo
Fruet, Iris Simões, Jamil Murad, João Batista, João
Mendes de Jesus, Jorge Bittar, José Carlos Araújo,
José Mendonça Bezerra, José Rocha, Júlio Cesar,
Julio Semeghini, Luiz Couto, Luiza Erundina, Marcos
Abramo, Mariângela Duarte, Mário Assad Júnior,
Maurício Rabelo, Murilo Zauith, Narcio Rodrigues,
Nelson Proença, Nilson Pinto, Raimundo Santos,
Takayama, Vander Loubet, Vanderlei Assis, Walter
Pinheiro, Bismarck Maia, Carlos Abicalil, Elaine
Costa, José Unhares, Josué Bengtson, Julio Lopes,
Ricardo Rique, Salvador Zimbaldi, Vanessa
Grazziotin e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão,17 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 753, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR W 2.898/2002
MSC W 784/2002

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Caldense
AÇÃOCCALDAS a executar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Caldas, Estado de
Minas Gerais.

À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (ART. 54, RICD)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

1437, de 31 de julho de 2002, que autoriza a
Associação Comunitária Caldense - AÇÃOCCALDAS
a executar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Caldas, Estado
de Minas Gerais, retificando-se o prazo de autorização
para dez anos, tendo em vista o disposto na Lei n°
10.597, de 11 de dezembro de 2002.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 2.898, DE 2002
(Mensagem n° 784, de 2002)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria n°
1437, de 31 de julho de 2002, que autoriza
a Associação Comunitária Caldense 
AÇÃOCCALDAS a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, ser-
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viço de radiodifusão comunitária na cidade
de Caldas, Estado de Minas Gerais.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

1- Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de .Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação Comunitária Caldense 
AÇÃOCCALDAS a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislat~
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11- Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execu
ção de serviço de radiodifusão comunitária é regula
da pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No
processo em questão, a Associação Comunitária Ca~

dense - AÇÃOCCALDAS atendeu .aos requisitos da
legislação específica e recebeu autorização para exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma
regulamentar.

Cabe observar, no entanto, que após a expedição
do ato de autorização pelo Poder Executivo, o Prazo de
outorga para execução do serviço de radiodifusão
comunitária foi alterado para dez anos pela Lei n°
10.597, de 11 de dezembro de 2002.

Por esses motivos, somos pela aprovação do
ato do Poder Executivo, com a retificação do prazo de
outorga de três para dez anos, na forma do Projeto de
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, em 22 de setembro de
2003. - Deputado Alexandre Santos, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Caldense 
AÇÃOCCAU)AS a executar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Caldas, Estado
de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria nO

1437, de 31 de julho de 2002, qu~ autoriza a Associa
ção Comunitária Caldense. - AÇAOCCALDAS a exe
cutar, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Caldas, Estado de
Minas Gerais, retificando-se o prazo de autorização
para dez anos, tendo em vista o disposto na Lei n°
10.597, de 11 de dezembro de 2002.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, em de de 2003. -
Deputado Alexandre Santos, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião extraordinária reali
zada hoje, aprovou unanimemente o parecer favorá
vel do Relator,Deputado Alexandre Santos, à TVR n°
2.898/2002, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior e

Vieira Reis - Vice-Presidentes,· Adelor Vieira, Almir
Moura, Ariosto Holanda, Bispo Wanderval, Carlos
Alberto Leréia, Carlos Nader, Dr. Hélio, Eduardo
Cunha, Geraldo Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo
Fruet, Iris Simões, Jamil Murad, João Batista, João
Mendes de Jesus, Jorge Bittar, José Carlos Araújo,
José Mendonça Bezerra, José Rocha, Júlio Cesar,
Julio Semeghini, Luiz Coút?, Luiza Erundina, Marcos
Abramo, Mariângela Dua~e, . Mário Assad Júnior,
Maurício Rabelo, Murilo Zauith, Narcio Rodrigues,
Nelson Proença, Nilson Pinto, Raimundo Santos,
Takayama, VandElr Loubet, Vanderlei Assis, Walter
Pinheiro, Bismarck Maia, Carlos Abicalil, Elaine
Costa, José Unhares, JOSLJé Bengtson, Julio Lopes,
Ricardo Rique, Salvador Zimbaldi, Vanessa
Grazziotin e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003. ~
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.
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de 2003.- De-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W 754, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 3.211/2002
MSC N° 1.087/2002

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio e Televisão Re
cord S/A. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cida
de de São Paulo, Estado de São Paulo.

À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (ART. 54, RICD)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 É aprovado o ato constante do Decreto

de 09 de dezembro de 2002, que renova, a partir de
1° de maio de 1993, a concessão outorgada à Rádio e
Televisão Record S/A. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

TVR N° 3.211, DE 2002
(Mensagem n° 1087, de 2002)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 09 de dezembro de 2002, que renova a
concessão da Rádio e Televisão Record
S/A. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatario

De conformidade com o art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1° do art. 223, da Constituição
Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da
República submete· à apreciação do Congresso
Nacional o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio e Televisão Record S/A. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati-

vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11- Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio e Televisão Record S/A., executante de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, en
contra-se de acordo com a prática legal e documental
atinente ao processo renovatório e os documentos
juntados aos autos indicam a regularidade na execu
ção dos serviços de radiodifusão.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal, e atende às formalidades legais, motivos pe
los quais somos pela homologação do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 22 de setembro de 2003.
Deputado Sandes Junior, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2003

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio e Televisão Re
cord S/A. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cida
de de São Paulo, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 10 É aprovado o ato constante do Decreto
de 09 de dezembro de 2002, que renova, a partir de
1° de maio de 1993, a concessão outorgada à Rádio e
Televisão Record S/A. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, de
putado Sandes Junior, Relator.
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11I- Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comun~
cação e Informática, em reunião extraordinária real~

zada hoje, aprovou unanimemente o parecer favorá
vel do Relator, Deputado Sandes Júnior, à TVR n°
3.211/2002, nos termos do Projeto de Decreto Legis
lativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho - Presidente, Sandes Júnior e

Vieira Reis - Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Almir
Moura, Ariosto Holanda, Bispo Wanderval, Carlos
Alberto Leréia, Carlos Nader, Dr.. Hélio, Eduardo Cu
nha, Geraldo Thadeu, Gilberto Kassab, Gustavo FnJ
et, Iris Simões, Jamil Murad, João Batista, João Men
des de Jesus, Jorge Bittar, José Carlos Araújo, José
Mendonça Bezerra, José Rocha, Júlio Cesar, Julio
Semeghini, Luiz Couto, Luiza Erundina, Marcos Abra
mo, Mariângela Duarte, Mário Assad Júnior, Maurício
Rabelo, Murilo Zauith, Narcio Rodrigues, Nelson Pro
ença, Nilson Pinto, Raimundo Santos, Takayama,
Vander Loubet, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Bis
marck Maia, Carlos Abicalil, Elaine Costa, José H
nhares, Josué Bengtson, Julio Lopes, Ricardo Rique,
SalvadorZimbaldi, Vanessa Grazziotin e Zelinda No
vaes.

Sala da Comissão,17 de setembro de 2003.
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

RECURSO N° 57, DE 2003
(Do Sr. Severino Cavalcanti e outros)

Contra a apreciação conclusiva da
Comissão de Constituição, Justiça e Re
dação e da Comissão de Educação e Cul
tura do Projeto de Lei n° 379/2003

(Publique-se.Submeta-se ao
Plenário.)

SUMÁRIO

- Apensados:
- Recurso 58/2003
- Recurso 59/2003
- Recurso 60/2003
- Recurso 64/2003
- Projeto de Lei n° 379/2003

Senhor Presidente,
Com amparo no inciso I do §2° do art. 58 da

Constituição e do §2° do art. 132 do Regimento Inter
no, os deputados federais infra assinados Recorrem
ao Plenário contra a apreciação conclusiva do Projeto
de Lei n.o 379/2003, que institui o "Dia Nacional do

Orgulho Gay e da Consciência Homossexual", discu
tido e votado nas Comissões de Constituição, Justiça
e Redação e na Comissão de Educação e Cultura,
conforme publicação no Diário da Câmara dos Depu
tados, de 28/08/2003.

Trata-se de matéria extremamente· polêmica
que necessita ser analisada pelo conjunto da Casa.
Acrescente-se a isso o fato do Projeto de Lei afrontar
o §2° do art. 215da Constituição, o qual prevê que a
fixação de datas comemorativas deve ater-se àque
las de alta significação para os diferentes segmentos
étnicos.

Sala das Sessões, 4 de setembro de 2003. 
Severino Cavalcanti, Deputado Federal.
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RECURSO N° 58, DE 2003
(Do Sr. Neucimar Fraga e outros)

Recurso ao Presidente da Câmara
dos Deputados contra apreciação con
clusiva pela Comissão de Educação, Cul
tura e Desporto ao PL. n° 379/2003.

(Apense-se Este ao Rec-57/2003 =>
PI-379/2003.)

Sr. Presidente:
Requeremos a V. Exa, nos termos do art. 58, §

3°, combinado com o art. 132, § 2°, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, recurso contra
apreciação conclusiva pela Comissão de Educação,
Cultura e Desporto sobre o Projeto de Lei 379 de
2003 que dispõe sobre a instituição do Dia Nacional
do Orgulho Gay e da Consciência Homossexual, a
ser comemorado anualmente no dia 28 de junho,
para que seja apreciado pelo Plenário da Casa pelas
seguintes razões.

a) a comissão de mérito não realizou audiência
pública alguma, apesar da importância da propos~

ção;
b) trata-se de matéria que, por sua abrangência

social, deve ser exaustivamente analisada e debatida
pela composição plenária da Casa.

Sala das Sessões, 4 de setembro de 2003. 
Deputado Neucimar Fraga.

RECURSO N° 59, DE 2003
(Do Sr. Salvador Zimbaldi e outros)

Contra a apreciação conclusiva da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação sobre o Projeto de Lei n° 379/03.

(Apense-se Este ao REC-57/2003
PL-379/2003.)

Senhor Presidente:
Os Deputados abaixo assinado, com base no

art. 132, § 2°, do Regimento Interno, recorrem ao Ple
nário contra a apreciação conclusiva do Projeto de
Lei nO 379/03, que institui o Dia Nacional do Orgulho
Gay e da Consciência Homossexual, discutido e vota
do nos termos do art. 58, § 2°, da Constituição, pela
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
conforme anúncio publicado no Diário do Congresso
Nacional, do dia 28/08/2003, Letra B.

O Projeto trata de matéria polêmica e nova, que
deve ter o veredicto final no Plenário desta Casa, para
que possa ser melhor analisada.

Sala das Sessões, 4 de Setembro de 2003 
Salvador Zimbaldi, Deputado Federal PTB/SP.

RECURSO N° 60, DE 2003
(Do Sr. Jair Bolsonaro e outros)

Contra a apreciação conclusiva das
Comissões de Educação e Cultura - CEC
e de Constituição e Justiça e de Redação
- CCJR, sobre o PL n° 379, de 2003, que
"Institui o Dia Nacional do Orgulho Gay e
da Consciência Homossexual".

(Apense-se Este ao Rec-57/2003
PI-379/2003.)

Senhor Presidente:
Os Deputados abaixo assinados, com base no

art. 132, § 2°, do Regimento Interno, recorrem ao Ple
nário contra a apreciação conclusiva do Projeto de
Lei n° 379, de 2003, que "Institui o Dia Nacional do
Orgulho Gay e da Consciência Homossexual", discu
tido e votado nos termos do art. 58, § 2°, inciso I, da
Constituição Federal, pelas Comissões de Educação
e Cultura - CEC e de Constituição e Justiça e de Re
dação -CCJR, conforme anúncio publicado no Diário
da Câmara dos Deputados, Seção I, de , pela se
guinte razão:

- O Plenário, como um todo, é quem deve
decidir se nossas crianças e adolescentes devem
crescer direcionados para o entendimento de que
ser gay ou homossexual é motivo de orgulho para si
e seus pais;

Sala das Sessões, 4 de setembro de 2003. 
Jair Bolsonaro, Deputado Federal - PTB/RJ.

RECURSO N° 64, DE 2003
(Do Sr. Vieira Reis e outros)

Requer, na forma do art. 58, §1° clc
§2° do art.132, do Regimento Interno e
art.58, §2°, I, da Constituição Federal, que
o Projeto de Lei n° 379/2003, de autoria
da nobre Deputada Laura Carneiro, com
apreciação conclusiva da matéria da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação e da Comissão de Educação e
Cultura, tempestivamente, seja apreciado
pelo Plenário.

(APENSE-SE ESTE AO REC-57/2003
PL-379/2003.)

Senhor Presidente,
Os deputados abaixo assinados, com amparo

legal do art. 58, §1° c/c §2° do art.132, do Regimento
Interno e art.58, §2°, I, da Constituição Federal,
RECORREM tempestivamente ao Plenário contra
apreciação conclusiva do Projeto de Lei n° 379/2003,
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de autoria da nobre Deputada Laura Carneiro, que
institui o "Dia Nacional do Orgulho Gay e da Cons
ciência Homossexual" discutido e votado nas Comis
sões de Constituição e Justiça e de Redação e na Co
missão de Educação e Cultura, conforme publicado
no Diário da Câmara dos Deputados, pelas seguintes
razões:

1 - Dada a complexidade da matéria em exame,
entendemos ser necessário uma maior discussão no
plenário da Casa, tendo em vista que o presente Pro
jeto de Lei n° 379, de 2()03 de autoria da nobre Depu
tada Laura Carneiro, que pretende instituir umdia co
memorativo do orgulho gay e da consciência homos
sexual, apresenta vícios de inconstitucionalidade e in
juridicidade, tendo em vista que o art. 215, § 2° de
nossa Magna Carta somente permite, mediante lei, o
estabelecimento de datas comemorativas de alta re
levâncié3. e significação para OS diferentes segrnentos
étnicos nacionais.

Nossa Constituição Federal foi pioneira ao dis
por sobre esta rnatéria, pois as Cartas anteriores
nada estabeleciam a esse respeito, em preservar a
lembrança das datas cornemorativas fixando e home
nageandoa cultura dos diversos grupos participantes
do processo civilizatório do nosso país. Conside
ram-segrupos participantes do processo civilizatório
nacional os indígenas,os negros, os japoneses, os
alemães, os portugueses e os italianos, que fazem
parte. das correntesimigratórias. O Poder Público es
tará portanto encarregado de difundir e preservar es
sas culturas, através deprogramasque incentivem as
manifestações culturais desses povos. O intuito deste
artigo foijustame:ntetolerar eproteger essas culturas,
que tanto influenciaram a.cultura brasileira e contribu
írarn para(} de~envolvimentodo País, fazendo parte
de nossahistória. Que alta significélção nacional, pre
tende se estabelecer cOm a criaçãode um "Dia Nacio
nal do Orgulho GEtY e da Consciência Homossexual"?

"Art. 215 .

§ 1° - ; .
§ 2° - A lei disporá sobre a fixação de da

tas comemorativas. de alta significação pEtra os
diferentes segmentos étnicos nacionais"

2 - A injuridícidade do projeto é reconhecido
pela Súmula n° 4, .da Colenda Comissão de Consti
tuição e Justiçé3.. e deRedação, já determinara que
todo projeto de lei que institui dia nacional de determ~

nada classe profissional é injurídico.
Emboraq. entendimento ali reproduzido faça

menção específipaélpenas a "classe profissional", os
argumentos arrolados para ampará-los são de cunho

muito mais amplo, aplicando-se indistintamente a
quaisquer projetos que tenham por objeto a institui
ção de data comemorativa. É que, rigorosamente, os
que os vicia de injuridicidade é o fato de limitarem-se
a fazer a homenagem, a instituir a data comemorati
va, sem criar direitos ou obrigações, e não o de dirigi
rem-se a determinada categoria profissional.

Em parecer vencedor aprovado em 27 de junho
de 2000 no âmbito da CCJR, tais ponderações dizem
respeito às conseqüências negativas que o acolhi
mento de. tal. prática acarretaria, aspecto esses mais
amplo do entendimento, que foi explicitado:

"DUrante a discussão do Projeto de Lei 1.511/99
[de Autoria do nobre Deputéldo EnioBacci, que institui
a "Semana Nacional de pessoas portadoras de defi
ciências] padece do vício de injuridicidade, eis que se
trata de matéria de cunho eminentemente administra
tivo, não cabendo sua veiculação por meio de lei ordi
nária, mas mediante ato administrativo.

Compartilharnos desse entendimento, pois, em
verdade, projetos que tão-somente instituem datas
comemorativas são de índole secundária, não defi
nindo ou disciplinando as relações de direito, confor
me só ocorre no que concerne às leis.

Cabe ressalta.r que esse posicionamento
guarda harmonia çomo Enunciado n° 4 da Súmula de
Jurisprud~ncia destél Comissão, no sentido da
injuridicidade de projeto de lei que institui dia nacional
de classe profissioné3.1, tendo como precedente os
Projetos de Lei nOs 2$98/89, 5237/90,1153/91, entre
outros",. (pareser proferkJopelo. Deputado Fernando
Gonçalves, aprovélqo pela Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação).

A . apresentaçãd deste Recurso, torna-se
necessário por prezar pelos princípios étnicos de
nossa sociedade, e também os bons costumes tão
veemente7 defendiqos .• pelo novel. Código Civil,
estando eivada d~inc'?nstitucionalidade, afronta a
Lex Fundamentalisdo País. Devemos ter o cuidado
em discutir a matéria em plenário, pois seu objetivo
não é mais do que .impor a toda a sociedade
brasileira, cau?as referentes. a orientação sexual
diferente da tradicional de cada um.

SaladasSes~qes, 9 .. de setembro de 2003. 
Deputado Vieira Reis, PMDB/RJ.

RECURSO N° 68, DE 2003
(Do Sr. Gonzaga Patriota)

RecursO contra decisão do Presidente
da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação acerca da tramitação do PL 7080 I
02.
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Despacho: À Comissões de Constitui
ção e Justiça e de Redação Para Manifes
tar-se no Prazo de Três Sessões:

Senhor Presidente,
Com base no art. 57, inciso XXI do regimento in

terno, em face do esgotamento do prazo comissionai,
formulei questão de ordem no âmbito da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação a respeito do in
devido sobrestamento da tramitação do Projeto de
Lei na 7.080/02, do Ministério Público da União, a~

cançado coincidentemente pelo requerimento na
922103 de retirada de tramitação.

Àquela ocasião informei que a proposição em
tela acha-se com pareceres favoráveis de duas das
três comissões a que fora despachado, ensejando
assim, nos termos do § 1° do art. 104 cc o art. 136 re
gimental, decisão futura do Plenário da Casa, diferen
temente quanto às demais proposições relacionadas
pelo mencionado requerimento, em um total de 15,
cujo desembaraço caberá unilateralmente ao Sr. Pre
sidente da Casa, sem maiores embargos.

À vista da questão, o nobre Presidente da
CCJR, Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, respon
dendo conclusivamente informou que somente pode
ria dar ou não tramitação à matéria após deliberação
do Plenário, mas apontou as soluções dispostas pe
los parágrafos do art. 52.

Ora, Senhor Presidente, nos termos do art. 52, o
prazo da CCJR para deliberar sobre a referida propo
sição ~ que sujeita-se à deliberação do Plenário - é
de 10 sessões e já acha-se encerrado.

Assim, questiono Vossa Excelência, nos termos
regimentais:

- É óbice à tramitação legislativa comissionai a
pendência de deliberação plenária acerc de requer~

mento de retirada de tramitação de proposição pen
dente de parecer?

- Em face do que dispõe o § 60 do art. 52 do re
gimento interno, essa Presidência pode determinar o
envio da proposição ao Plenário, de ofício ou a reque
rimento de qualquer Deputado, ainda que sobre ela
haja requerimento pendente de deliberação do Ple
nário?

- Havendo requerimento de urgência para apre
ciação do projeto de lei mencionado, qual proposição,
dentre a urgência e a retirada, teria precedência na
votação?

- Na hipótese de aprovada a retirada de tramita
ção, o Procurador-Geral da República apresentando

nesta mesma 52a sessão legislativa proposição tra
tando de matéria constante do projeto de lei retirado,
fica dispensado de prévia autorização do Plenário, no
forma do art. 104, § 4°?

Essas são as questões que formulo a Vossa
Excelência, Senhor Presidente, não apenas em grau
de recurso, mas também em aditamento à questão
elaborada no recinto da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, conforme anexo.

Sala das Sessões, 04 de setembro de 2003. 
Deputado Gonzaga Patriota, PSB/PE

QUESTÃO DE ORDEM N° 206/03
(52a Legislatura 4-9-2003 )

Recurso contra Decisão do Presi
dente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação acerca da tramita
ção do Projeto de Lei n° 7.080, de 2002.

Texto da Questão de Ordem
O SR. GONZAGA PATRIOTA- Sr. Presidente,

peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Ques

tão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, antes de formular a questão de ordem, apresento
à Mesa requerimento de convocação do Sr. Ministro
dos Transportes, para que, de acordo com o art. 50
da Constituição Federal e o art. 219 do Regimento
Interno, S.Exa. venha a esta Casa prestar esclareci
mentos sobre denúncias divulgadas pela imprensa
contra a sua Pasta. Sr. Presidente, a nossa questão
de ordem tem por base o art. 57, inciso XXI, do Regi
mento Interno. Em face do esgotamento do prazo co
missionai, formulei questão de ordem no âmbito da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação a
respeito do indevido sobrestamento da tramitação do
Projeto de Lei n° 7.080, de 2002, do Ministério Público
da União, alcançado coincidentemente pelo Requeri
mento n° 922, de 2003, de retirada de tramitação. Na
quela ocasião, informei que a proposição em tela ti
nha pareceres favoráveis de duas das 3 Comissões a
que fora despachada, ensejando, assim, nos termos
do § 1° do art. 104, combinado com o art. 136 do Regi
mento Interno, deliberação futura pelo Plenário da
Casa, diferentemente das demais proposições relaci
onadas pelo mencionado requerimento, em um total
de 15, cujo desembaraço cabe unilateralmente ao Sr.
Presidente da Casa, sem maiores embargos. À vista
da questão, o nobre Presidente da Comissão de
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Constituição e Justiça e de Redação, Deputado Luiz
Eduardo Greenhalgh, respondendo conclusivamen
te, informou que só poderia dar ou não tramitação à
matéria após deliberação do Plenário, mas apontou
as soluções dispostas pelos parágrafos do art. 52.
Ora, Sr. Presidente, nos termoS do art. 52, o prazo
para a Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação deliberar sobre a referida proposição, que se
sujeita à deliberação do Plenário, é de 10 sessões, e
já se acha encerrado. Assim, questiono V.Exa., nos
termos regimentais: é óbice à tramitação legislativa
comissionai a pendência de deliberação plenária
acerca de requerimento de retirada de tramitação de
proposição pendente de parecer? Segundo: em face
do que dispõe o § 6° do art. 52 do Regimento Interno,
essa Presidência pode determinar o envio da propos~

ção ao Plenário, de ofício ou a requerimento de qua~

quer Deputado, ainda que sobre ela haja requerimen
to pendente de deliberação do Plenário? Terceiro: ha
vendo requerimento de urgência para apreciação do
projeto de lei mencionado, qual proposição, dentre a
urgência e a retirada, teria procedência na votação?
Por último, na hipótese de aprovada a retirada de tra
mitação, o Sr. Procurador-Geral da República, apre
sentar)do nesta mesma 52° Sessão Legislativa pro
posição tratando de matéria constante do projeto de
lei retirado, fica dispensado de prévia autorização do
Plenário, .na forma do art. 104, § 4ll? Sr. Presidente,
são essas as questões de ordem que formulo a
V.Exa. não apenas em grau de recurso, mas também
em aditamento à questão elaborada no recinto da Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação, con
forme anexo.

O SR. PRESIDENTE {Confúcio Moura} - Perfel
tamente, Deputado Gonzaga Patriota. A Mesa aco
lherá a sua questão de ordem e a remeterá à Secreta
ria-Gerai para análise. E o Presidente da Casa, de oH..
cio, expedirá resposta a V.Exa.

ANEXO

QUESTÃO DE ORDEM APRESENTADA EM
REUNIÃO DA CCJR, EM 21/08/2003

{Do Sr. Gonzaga Patriota}

Tenho aqui em minhas mãos cópia do Requeri
mento n° 922/03, do Sr. Procurador-Geral da Repúbll
ca, que solicita ao Sr. Presidente da Câmara dos De
putados a retirada de tramitação de 15 projetos de lei
de iniciativa do Ministério Público da União, dentre
eles o de n° 7.080/02, que dispõe sobre a opção pelos
Carreiras de Analista e Técnico do Ministério Publico

da União pelos servidores de cargos efetivos em
exercício naquele Órgão.

Durante sua apreciação comissionai, a proposi
ção recebeu parecer favorável das Comissões de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, quanto
ao mérito, e de Finanças e Tributação, quanto à ad
missibilidade financeira e orçamentária. Acha-se ago
ra aguardando pronunciamento desta Comissão,
quanto à constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa.

No estágio em que se encontra a referida propo
sição, o deferimento do requerimento citado não com
pete ao Presidente da Câmara, mas sim ao Plenário
desta Casa, mediante inclusão na Ordem do Dia, nos
termos do § 1° do art. 104 CC o art. 136 regimental,
não dependendo, assim, de decisão unilateral.

Assim, considerando que a decisão demandará
ainda algum tempo, em face principalmente da priori
zação das reformas constitucionais do Governo Lula,
questiono VOssa Excelência a respeito do prazo de
que esta Comissão dispõe para apreciar proposição
em rito de prioridade, como é o caso, e a respeito da
competência disposta no regimento interno, art. 41,
inciso VI, referente a distribuição de matéria sujeita a
parecer de comissão.

Creio, Senhor Presidente, que a decisão favorá
vel à questão em tela, além de não obstar a tramita
ção da proposição, Gorroborarácom a futura decisão
do Plenário acerca do aludido requerimento.

É esta a questão de ordem que formulo com
base no art. 57, inciso XXI do nosso Regimento Inter
no. - Deputado.Gonzaga Patriota, PSB/PE.

O SR. PRESIDENTE {Inocêncio Oliveira} - Fin
da a leitura do expediente, passa-se à

IV - HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE {Inocêncio Oliveira} - Esta
sessão solene destina-se a comemorar o ano do cin
qüentenário da morte do Presidente da República
Getúlio Dornelles Vargas.

Convido, para compor a Mesa, o Sr. Oscar Bir
lem, Prefeito de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul;
o nobre Deputado Pompeo de Mattos, autor do re
querimento de realização desta sessão solene, e o
Deputado Nelson Marquezelli, Vice-Líder do PTB,
partido criado pelo Presidente Getúlio Vargas.

Convido todos para, de pé, ouvirem o Hino Naci
onal Brasileiro.

(É eXecutado oHino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE {Inocêncio Oliveira} 

Assistiremos agora à apresentação do vídeo Leitura
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da Carta Testamento de Getúlio Vargas, com Paulo
César Pereio.

(Exibição de vídeo.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - De

putado Pompeo de Mattos, autor do requerimento de
realização desta sessão solene; Deputado Nelson
Marquezelli, Vice-Líder do PTB; Sras. e Srs. Deputa
dos; Dr. Oscar Birlem, Prefeito de Capão da Canoa,
Rio Grande do Sul; minhas senhoras e meus senho
res, depois daquele 24 de agosto, o Brasil nunca mais
seria o mesmo.

A partir de 1954, com o desaparecimento súbito
do Presidente Getúlio Vargas, a história republicana
passaria a exibir a marca de umatragédia de propor
ções humanas e políticas de tal grandiloqüência que
nem o tempo seria capaz de modificar. O tempo, no
entanto, bálsamo de todas as feridas, aos poucos lhe
foi imprimindo significado para além do espanto e da
dor. Hoje, quase meio século depois, distantes por
tanto da comoção mais funda, já podemos olhar para
trás e vislumbrar com alguma clareza e imparcialida
de o que Getúlio Vargas significou para o País.

Em que dimensão teria ele logrado romper com
as estruturas arcaicas de uma sociedade que muito I~

geiramente percebia as novas urgências desta Nação
com seus arroubos de modernidade? Quão árdua foi
a sua luta para unir os brasileiros em torno dos pres
supostos de desenvolvimento assim como de nacio
nalismo? Que papel de fato desempenhou ao resistir
às violentas provocações de uma oposição desmed~

da e insana, que não visava à democracia, mas ao
poder?

O sangue escorrido do coração traspassado
não esclareceria de pronto qualquer dessas ques
tões. Entretanto, após o primeiríssimo choque, serv~

ria emblematicamente para conclamar o povo em lá
grimas, órfão de seu líder, a repensar o destino que
lhe cabia tomar às mãos.

No gesto extremo, ápice de uma paixão mal s0

frida e de uma fé que jamais se deixaria abater, não
se apoucava o homem. Ao contrário: já agora trans
posto ao plano da glória divina, magnificava-se. E,
por mais terrível que tivesse sido a decisão arbitrada,
estivera certo ao afirmar que só morto deixaria o Ca
tete.

Na morte, Getúlio Vargas imolava-se, consu
mando de forma irretratável, como só a morte pode
ser, a tentativa desesperada de pacificar os brasile~

ros em torno de seus ideais, porque os ideais - ele sa
bia - sobrevivem a todos os embates, a toda a peque..
nez, a toda a inutilidade, a todo o desvirtuamento mo.

ral que trazem a vaidade, a ambição, o personalismo,
o dogmatismo e oapego fútil às circunstâncias passa
geiras do poder.

Há os que até hoje, à falta de grandeza para re
conhecer as virtudes e de humildade para se fazerem
seguidores de Getúlio Vargas, empenham-se em de
tratá-lo. A esses replique-se com absoluta certeza:
se, para pensar o Brasil grande, Vargas era um ho
mem à frente de seu tempo, para lidar com as quere
las mais comezinhas, que costumam envolver os go
vernantes, detinha a cultura política necessária e in
dispensável a seu tempo. E então, mais do que nun
ca, quando ainda engatinhavam muitas instituições e
prevaleciam a intriga à ética e a traição à lisura, a au
toridade do Presidente Vargas se impunha como abo
nadora da paz interna.

Construtor de obra original, Getúlio Vargas for
jou o despertar da Nação brasileira. Com ele, o Brasil
adentrou de fato o século XX. Atento aos desequilíbri
os econômicos e sociais, coube-lhe romper com o
Estado oligárquico; estruturá-lo, inclusive, com a cria
ção de departamentos; estancar a remessa abusiva
de lucros para o exterior; remodelar o ensino público;
estruturar a Previdência Social, complementado-a
com legislação social bastante avançada para a épo
ca; impulsionar as economias regionais com a cria
ção dos Institutos do Café, do Cacau e do Açúcar; im
plantar a legislação trabalhista, nos termos da CLT,
que introduziu direitos impensados até ali para os tra
balhadores, entre os quais a jornada de trabalho, a
carteira de trabalho, as férias e muitos outros. É no
Governo Vargas que a verdadeira cidadania torna-se
uma conquista real, expressando a relação de cada
brasileiro com o Estado, no conjunto de atribuições,
responsabilidades, deveres e direitos.

A História, em sua equanimidade, já soube reco
nhecer os méritos inquestionáveis de Getúlio Vargas:
enérgico de propósitos, estadista autêntico, dono de
inegável espírito público, cônscio da necessidade de
inserir o Brasil, naqueles meados do século XX, nos
cânones do progresso, para fazê-lo definitivamente li
vre.

Mais do que isso, porém, agora que se iniciam
as celebrações do cinqüentenário de sua morte - na
verdade, no ano do cinqüentenário de sua morte, pois
faz 49 anos de sua morte -, é preciso resgatar a figura
histórica para transformá-Ia, sobretudo perante as ge
rações mais novas, num ícone atemporal de vanguar
dismo e de audácia.

Com o exemplo que nos legou o ser humano ca
loroso e estadista notável, essas gerações não preci
sarão reinventar o Brasil. Basta que, como o velho
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Presidente, saibam amá-lo e tenham coragem para
enfrentar os que teimam em manter seguras as amar
ras seculares do atraso.

Saúdo, pois, a iniciativa do nobre Deputado
Pompeo de Mattos, pelo que nos estimula a presente
sessão, no que tange à nossa participação, Parla
mentares que somos, no esforço de lembrar, estudar
e exaltar Getúlio Dornelles Vargas. Possamos muito
mais fazer proximamente, e o seu sacrifício não terá
sido em vão.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Convido o Deputado Neiva Moreira, Líder do PDI,
para compor a Mesa dos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Concedo a.palavra· ao nobre Deputado Pompeo de
Mattos, autor do requerimento de realização desta
sessão soléne.

O SR.POMPEO DE MAnOS (PDI-RS. Sem
revisão doorador.)-Sr. Presidente, Deputado Ino
cêncio Oliveira; Deputado Neiva Moreira, Líder da
bancada do PDI na Câmara Federal; Deputado Ne~

son MarquezeUi, Vice-Líder do PTB na Câmara Fede
ral; Dr. Oscar Birlem, Prefeito de Capão da Canoa,
que nos honta ao integrar a Mesa; colegas Parlamen
tares; .senhores visitantes, saúdo a todos.

Realizamos esta sessão solene exatamente
para marcar o início das comemorações do ano do
cinqüentenário da morte de Getúlio Vargas. Na ver
dade, 24 de agosto de 2003 ea data em que .se com
pletam 49 anos do trágico desaparecimento de Getú
lio Vargas. E, deSde logo, queremos demarcar este
ano corn.a importante ação deste Parlamento, a fim
de comemorar o resgate da obra. desse brasileiro que,
com certeza, foi o que mais influenciou o País, afinal
foi o que mais ternpogovernou, mais obras fez e, des
tacadamente, está na memória e na consciência cívi
ca do nosso povo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o torpor
tomou conta do Brasil. a partir da edição extra do fa
mosoRepótterEsso, a testemunha oeu/arda história.
As escolaslorarnliberando os alunos, o comércio fe
chando,e as fábricas desligando as máquinas. As
pessoas caminhavam tontas pelas ruas. Os jipes de
sobedeciam os sinais à frente de comboios, dos quais
desembarcavam às pressas soldados para apontar
metralhadoras contra locais de maior ajuntamento.

Getúlio Vargas estava morto. Era 24 de agosto
de 1964, era o desfe?ho sangrento do drama que o
País acompanhava pelo rádio e diante das bancas de
jornais. Impotentes para reagir, as multidões disper-

sas pelas ameaçasvoltavam a se formar alguns me
tros adiante para chorar.

Com o sacrifício de Getúlio Vargas - o povo sa
bia disso embora não pudesse fazer nada -, não de
saparecia apenas um governante popular, eleito con
tra a vontade das elites que, em vão, nas eleições de
3 de outubro de 1950, tentaram impingir os candida
tos de seu agrado. Não era somente o Presidente ido
latrado que fora derrubado e, no desespero, se
auto-imolou.

A auto-imolação do Presidente impediu que os
conspiradores da Direita c()mpletassem o golpe, mas
não evitou que losse preparado outro, mais eficaz,
contra seu herdeiro, quando fosse a hora. Junto com
Vargas,fol ferido de morte. também seu modelo de
desenvolvimento - um. desenvolvimento autônomo,
comprometido com a distribuição de renda e com a in
dependência ecohômica do País, empenhado em es
tancar a sangria das remessas abusivas de. lucros
para o exterior e em preservar a ~oberania nacional.
Esse era o grande alvo das manobras de desestabili
zaçãodo Governo Vargas.

O 24 de agosto passou aser a data do luto po
pular e também o dia nacional de conscientização
para a luta pela libertação do Brasil, profetizada em
sua cartatestamentQ. A mensagem final de Vargas si
naliza os caminhos para o Brasil. se reencontrar com
seu destino de Nação soberana, com desenvolvimen
to próprio e equilíbrio sociaL O Brasil de antes, o Bra
sil pré-Revolução d~ 30, era um país agrícola, com
um governo frayo, urnEsta,do arcaico e um povo sem
direitos individuais e socIais.

A República banira. a Monarquia 40 anos
antes, mas envelhecera precocemente, esgotada
pelos . 9petites das oligarquias .. regionais. O
Presidente saíê( dopacto ~ntreos grandes Estados,
para servir aos barões do latifúndio. o eleitor ~ e as
mulher13s não .• eram eleitoras .- não tinha outro
direito senão o de assinar a chapa dos coronéis
donos de currais políticos.

A. primeira. sacudida· nas Obsoletas. estruturas da
República Velhaacontec~unas greves de 1917,
seguidas pelos levantes tenentistas.• Getúlio Vargas,
vindo do meu .. Estado, o Rio Grande do Sul, que
conseguira paclficardepois de décadas de lutas
fratricidas, assume o Governo com a deposição de
Washington Luiz.

A fraude nas eleiçõesde 1930 aguçara o grande
descontentamento nacional que os revolucionários
souberam cana.lizar. No porjer, Vargas, o líder da Re
volução, ·Iança.~sbases d~ programa de industrializa
ção e reestruturação do serviço público.
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Com ele, o Brasil entra finalmente no século XX;
renegocia a dívida externa; impulsiona as economias
regionais por meio de uma rede de institutos (do café,
do cacau, do açúcar, do pinho) e superintendências
(marinha mercante e borracha); implanta o sistema
de departamentos (DNOS e DNOCS); remodela o en
sino público e institui a sofrida Previdência Social,
complementada com avançada legislação social; re
gulamenta a jornada de 8 horas, cria o salário mínimo
e a Justiça do Trabalho, paralela ao Ministério do Tra
balho, para mediar os conflitos entre capital e traba
lho.

Parece um sonho dizer que Getúlio Vargas fez
tudo isso, ele e tão-somente ele lançou as bases do
Brasil moderno, fazendo a mudança.

É no Governo Getúlio Vargas que vem à tona a
consciência de cidadania, não mais como sentimento
abstrato de vagos direitos individuais, mas como per
cepção nítida de um lugar na sociedade.

As leis trabalhistas, a querida cantada e decan
tada CLT, na prática, são a constituição que assegura
ao trabalhador o direito de ser alguém com salário re
gistrado em carteira, horário de trabalho, férias, assis
tência médica e odontológica e pensão na velhice. O
acesso à cidadania por si só explica a popularidade
de Vargas. Mas ele ainda se bateu pela criação do
monopólio do petróleo - nasce aí a PETROBRAS - e
pelo controle das remessas de lucro para o exterior.
Sob constante ataque da Oposição, perdeu apoio, até
ser encurralado no Catete.

Getúlio Vargas, que nasceu em 1883 e faleceu
em 1954, sem sombra de dúvida foi o maior dos esta
distas brasileiros. Foi também o mais amado pelo
povo e o mais detestado pelas elites. Tinha de ser as
sim. Getúlio obrigou o empresariado urbano de des
cendentes de senhores de escravos a reconhecer os
direitos dos trabalhadores. Os politicões tradicionais,
coniventes, senão autores da velha ordem, banidos
por ele do cenário político, nunca o perdoaram.

Os intelectuais esquerdistas e os comunistas
não se consolam por terem perdido para Getúlio a ad
miração e o apoio da classe operária e, com eles, o
estamento gerencial das multinacionais. Getúlio foi o
líder inconteste da Revolução de 1930. Tendo exerci
do antes importantes cargos, Getúlio pôde se pôr à
frente do punhado de jovens gaúchos que, aliados a
jovens oficiais do Exército - os tenentistas -, desen
cadearam a Revolução de 30, a única que tivemos
digna desse nome, pela profunda transformação soci
al modernizadora que operou no Brasil.

No plano político, a Revolução de 30, proscre
veu do poder os coronéis fazendeiros com seUS cur-

rais eleitorais e destituiu os cartolas do Pacto
Café-com-Leite, que faziam da República sua propri
edade. Além disso, institucionalizou e profissionalí
zou o Exército, afastando-o das rebeliões e encerran
do-o nos quartéis.

No plano social, legalizou a luta de classes, vis
ta até então como caso de polícia, e organizou os tra
balhadores urbanos em sindicatos estáveis, pró-go
vernamentais, mas antipatronais.

No plano cultural, renovou a educação e dinami
zou a cultura brasileira.

Getúlio governou o Brasil durante 15 anos sob a
legitimação revolucionária, foi deposto e retornou, por
voto popular, para mais 5 anos de governo. Enfrentou
os poderosos testas-de-ferro das empresas estran
geiras que se opunham à criação da PETROBRAS e
da ELETROBRÁS, e os venceu pelo suicídio, deixan
do sua Carta Testamento, o mais alto e o mais nobre
documento político da História do Brasil.

O efeito do suicídio de Getúlio foi uma completa
reviravolta. A opinião pública, antes anestesiada pela
campanha da imprensa contra Getúlio Vargas, perce
beu, de abrupto, que se tratava de golpe contra os in
teresses nacionais e populares, que a Direita estava
assumindo o poder e que Getúlio fOfa vítima de vasta
conspiração. Os testas-de-ferro das empresas es
trangeirase o partido direitista, que esperavam apos
sar-se do poder, entraram em pavor e refluíram. As
Forças Armadas redefiniram sua posição, o que en
sejou as condições necessárias para o Brasil seguir
adiante e dar condição para a eleição de Juscelino
Kubitschek, para que ele pudesse também implemen
tar sua importante obra, já cantada e decantada no
plenário desta.Casa, inclusive, depois, a construção
de Brasília.

O translado do corpo de Getúlio do Palácio do
Catete ao Aeroporto Santos Dumont foi a maior, a
mais chorosa e mais dramática manifestação pública
que se viu no Brasil. Pode-se avaliar bem o pasmo e a
revolta do povo brasileiro ante a série de aconteci
mentos trágicos que induziram seu líder maior ao sui
cídio como forma extrema de reverter a seqüência po
lítica que, fatalmente, daria o poder à Direita.

Getúlio evitou o golpe entregando sua própria
vida. Por conta disso, Getúlio Vargas permanece en
tre nós. Os golpistas de 64 eram todos antigetulistas,
portanto entreguistas de nossa economia. O que fize
ram, então? Proibiram até a leitura da Carta Testa
mento.

Esse documento incomodava, como incomoda
e continuará a fazê-lo ao dar bofetadas em todos os
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equivocados e traidores do País através dos tempos,
porque ele é a oração do povo pobre na esperança de
dias melhores.

Os jovens de hoje quase não conhecem Getúlio.
Durante o regime militar, começou a ser divulgada
uma .literatura desfiguradora desse estadista; com a
anistia de 1979, enquanto os escritores chamados
brazílianists retornavam aos Estados Unidos, e os
chamados trotskistas e stalinistas caboclos, também
incomodados com o vulto desse notável brasileiro, re.
tomaram a guerra contra a sua memória.

No Brasil, antes de Getúlio - e por isso quere
mos rememorar o fato, para que os jovens gravem
nossas palavras e para que na memória de cada um
de nós fique claro-, o trabalhador não tinha direito a
férias nem a aposentadoria; a jornada de trabalho era
ao gosto do patrão; a mulher não podia votar, e o voto
era a descoberto, às vistas do fiscal do Governo, que
exigia que o voto fosse dado a seu gosto. A questão
social não existia; o que existia era o caos tratado
como "caso de políCia", conforme expressão do Pres~

dente Washington Luís. Todos os artistas, antes de
se habilitarem ao teatro, tinham de ser registrados na
polícia.

Getúlio Vargas significou a virada disso tudo.
Ele enfrentou as oligarquias, fez comícios, deu à mu
lher o direito de votar e de ser eleita para cargos públ~

cos, concedeu ao trabalhador indenização, férias, jor
nada semanal de trabalho e .instituiu concurso para
ingresso no serviço público. Getúlio iniciou a modern~

zação do País.
Desdenhosamente, as oligarquias do

Café-com-Leite apelidaram-no de "Pai dos Pobres".
Os fascistas, fortíssimos à época, consideravam-no
comunista; os comunistas o acusavam de fascista e
de querer fundar uma república sindicalista. Nada dis
so era verdade. Getúlio Vargas não seguia receitas
estrangeiras, não era trotskista, não participava da
oligarquia, não era fascista e muito menos comunista.
Getúlio seguiaa inspiração de um Brasil dos brasile~

ros.
Getúlio incomodou a tal ponto, que tanto as for~

ças do regime militar quanto os ditos esquerdistas se
irmanaram na campanha contra a construção no Rio,
pelo Governo Brizola, do Memorial Getúlio Vargas.
Enquanto isso, setores paramilitares dinamitavam,
em Porto Alegre, o Monumento à Carta. Afinal, ela é
pensamento, é idéia, é Getúlio Vargas vivo, e isso
perturba aqueles que pretendem acabar com a Era
Vargas.

"Infeliz do país que precisa de heróis", disse
Brecht. Pode não ser verdadeiro, mas esse pensa-

mento é um achado. E ao falar de Getúlio Vargas,
vem muito a propósito, justamente porque vivemos
numa época de ausência de estadistas. O Brasil pre
cisa de heróis. Nessa categoria, necessariamente,
aflora a figura multifacetada de Getúlio, o estadista
que trouxe a Semana de Arte Moderna e criou as uni
versidades públicas no País. Aliás, é bom que se
diga: as principais universidades públicas foram cria
das ou por Getúlio ou por João Goulart. Getúlio, que
instituiu a legislação trabalhista, fundou a siderurgia e
deu a independência do aço ao País, fundou a
ELETROBRÁS, a PETROBRAS, a Álcalis, o Banco
do Nordeste, o Banco da Amazônia, o BNDE, a Previ
dência Social. Ele, com sua famosa e derradeira car
ta, deflagrou a tomada da consciência dos países e
povos do Terceiro Mundo.

Getúlio acordOu o mundo para o Brasil e o brasi
leiro para o mundo. Também criou a Carteira Agrícola
do Banco do Brasil- disso poucos sabem.

Inimigos, é claro, Getúlio os teve - e muitos 
mas não teve absolutamente nenhum entre os mem
bros da·classe trabalhadora, sobretudo entre os hu
mildes. Seus inimigos eram oriundos dos setores alie
nados, eram aqueles que tinham matriz mental em
Moscou, Washington, Roma ou Berlim. Getúlio não
estava atrelado a nenhum deles. Getúlio era naciona
lista, tentava despertar o povo brasileiro para suas
imensas potencialidades, queria fazer o brasileiro no
Brasil. Afinal, todas as alienações sentem despeito,
porque o Brasil teveym estadista de verdade, e Getú
lio preencheu grande espaço, que durou quase um
século, assim como a obra que realizoU.

Diante da importância de Getúlio Vargas na his
tória republicana do País, este Parlamento muito jus
tamente lhe rende homenagens. Sua· morte foi um
dos fatos mais marcantes, tristes,. porém, emblemáti
cos da política nacional.

Ao encerrar, reporto-me á minha mocidade. Ain
da criança ouvi meu pai falar em Getúlio Vargas e
seus feitos. Inúmeros deles foram .vivenciados por
muitos de nós. Certamente o nosso decano Dr. Neiva
Moreira, Líder do PDT, que presenciou a Era Vargas,
testemunhou muitos deles; testemunhou o Brasil se
modernizando. Criei-me nesse ambiente de respeito
a Getúlio Vargas e de admiração a seus feitos, a sua
obra. Passei a ser um dos seus seguidores. Recor
do-me de que muito moço, aos 12 anos, em sessões
terapêuticas e de experiências.de parapsicologia 
sob a orientação de especialistas -representávamos
o discurso de Getúlio Vargas para a população.

A Carta Testamento de.Getúlio Vargas tem sido
minha fonte de inspiração, inclUSive para o trabalho
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que realizo diariamente nesta Casa. O m~~or d?~ fei
tos de Getúlio Vargas foi a criação do salano mlnlmo.
Em certa oportunidade, quando discutíamos nes~a

Casa o valor do salário mínimo, fizemos uma poesia
que bem traduz sua importância.

Escrevi essas palavras poéticas:

I
Um dia o grande líder
Em sublime inspiração
Anunciou para a Nação
Que era chegado o momento
De dar o reconhecimento
Ao povo trabalhador
Estipulando um valor
Que convertido em salário
Desse a todos o necessário
Pra se sustentar com seu suor
/I
Nascia o Salário Mínimo
Num ato presidencial
Getúlio Vargas, afinal
Deu ao povo o direito
De ter dignidade e respeito
Lhe conhecendo a razão
De ganhar o próprio pão
Ter saúde, educação, moradia
E tudo o mais que queria
Com esta remuneração
/1/
Agradecido, o operário
Ovacionava seu nome
Dizendo ser este o homem
Que com seu gesto nobre
Ficou sendo o pai dos pobres
Pois combateu a pobreza
Devolveu o pão pra mesa
Daquele que com humildade
É por certo, na verdade
Quem produz nossa riqueza
IV
Só que o salário de ontem
Já não é o mesmo de agora
E o governante de outrora
Aqui não governa mais
Talvez ficou o capataz
Representando o estrangeiro
E sem ver que o brasileiro
Que fez grande esta Nação

Hoje está prostrado ao chão
Sem salário e sem dinheiro
V
Que desgraçado o destino
Tem hoje o nosso operário
Que saudade do salário
Que hoje já não tem mais
Reparem bem nos Anais
E isso é senso comum
Que esses duzentos e alguns
O FMI mandou fazer
Pra benefício de alguns
VI
Mas resta ainda a esperança
Que o trabalhador, o operário
Tenha o mínimo necessário
Pra garantir seu sustento
E está nas mãos do Parlamento
A tomada de decisão
Basta que na votação
Se honre a palavra empenhada
Pois esta hora será lembrada
Quando chegar as eleições

VII
Meus colegas congressistas
Reparem bem a razão
Que hoje inteira a Nação
Reclama, indignada
Que este salário de nada
Só aumenta a miséria
Vê que esta enganação
É só pra agradar o patrão
E não passa de pilhéria
VIII
Então lhe faço um apelo
Em nome do assalariado
Se imaginem do outro lado
Vivendo com esses mirréis
Se invertêssemos os papéis
Veja, quem de nos suportaria
Pois então, bem que podia
O Parlamento Nacional
Repor, com um aumento real
O que o salário foi um dia

Esta, senhores, é a maior homenagem que po
deríamos fazer a Getúlio Vargas: devolver ao povo
o salário que ele deu. Quem sabe um dia possamos
fazer isso?
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência tem a satisfação de anunciar a presença
neste plenário da Senadora catarinense Ideli Salvatti;
do Sr. Décio Nery de Lima, acompanhado do Vice-L~

der Carlito Merss, colega da Câmara dos Deputados;
do Chefe de Gabinete Amo Buerger; do Secretário de
Turismo Cesar Botelho, bem como das Srtas. Patrícia
Lueders, Rainha da Oktoberfest, e Franciane Chris
ten e Cíntia Goldacker, 1a Princesa e 2a Princesa, res
pectivamente.

Recebam os cumprimentos desta Presidência
e da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Concedo a palavra, parafalar em nome do PMDB, ao
nobre Deputado Osvaldo Biolchi.

O SR. OSVALDO BIOLCHI (PMDB-RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente desta sessão,
ilustre amigo Deputado Inocêncio Oliveira, cumpri
mento os integrantes da·Mesa, o Deputado Pompeo
de Mattos, autor do requerimento de realização desta
sessão de homenagem a Gefúlio Vargas, o Deputado
Neiva Moreira, Líder do PDT, o Prefeito de Capão da
Canoa, Oscar E3irlem, o Prefeito de Espumoso, José
Parizzotto, os demais Prefeitos presentes e os Sras. e
Srs. Deputados.

A morte de Getúlio Vargas naquela quinta-feira,
dia 24 de agosto de .1954, foi indubitavelmente o fato
político mais importante da nossa História. Lem
bro-me do Repórter Essoanunciando ao País a morte
desse homem ilustre.

Por tudo que nós ouvimos há pouco do nosso
amigo. e companheiro •• Pompeo de Mattos, Getúlio
Vargas indiscutivelmente foi o marco de uma época,
não apenê'}s pela densidade dramática do seu suicí
dio, mas também porque foi o símbolo indestrutível
das contradições que definem a vida política naci~

na!.
Ao suicidar-se, Getúlio Vargas deixou suspen

sas no ar, ilustre Presidente, algumas perguntas que
até hoje ecoam na memória dos brasileiros, como,
por exemplo: quem são os verdadeiros defensores do
interesse nacional? Quem está ao lado do povo, a fa
vor dos trabalhadores, realmente comprometido com
a unidade e a autonomia da Nação? Enfim, é possível
defender os mais pobres e lutar por uma emancipa
ção aomesmo tempo em que se constrói a prosperi
dadecoletiva do Brasil? Essas e outras perguntas
ainda permanecem no ar.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Mauro Be
nevides.

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Deputado
Osvaldo Biolchi, o Líder do nosso partido, Deputado
Eunício Oliveira, razões sobradas teve para desig
ná-lo como conterrâneo e admirador de Getúlio Var
gas para interpretar o pensamento da nossa banca
da, no momento em que se homenageia a figura inol
vidável de Getúlio Vargas. Permito-me relembrar - e
o Deputado Pompeo de Mattos que o antecedeu na
tribuna o fez brilhantemente - as conquistas que re
presentaram a identificação de Getúlio Vargas com
os ideais dos trabalhadores brasileiros. Quando aqui
mesmo neste plenário sereuniaa Assembléia Nacio
nal Constituinte, debatemos exaustivamente a ques
tão dosalário mínimo, que passou a integrar o texto
daCarta Cidadã, no seu art. r, com características
unificadas. Portanto, procuramos perenizar no texto
da Lei Maior aquela que foiuma das mais expressivas
conquistas das classes operárias de todo o País, gra
ças a Getúlio Vargas. Por uma dessas coincidências
históricas, nobre Deputado Osvaldo. Biolchi, fui eu o
autor, na Assembléia Nacional Constituinte, da emen
daque, aprovadaá unanimidade, passou a integrar o
texto da Constituição FederaLnoseuart. ]O, O salário
mínimo que na época de Getúlio Vargas representa
va sem dúvida uma sobrevivência condigna para os
trabalhadores, ainda está .aLél exigiruma recomposi
ção do SeU valor, como idealizou ogr~nde Getúlio,
cuja memória ~omenageamos neste instante. É uma
relembrança que des\9jofa;z:ernesternomento, para
aureo.larainda mais a figurainapag<;ivel,inesquecível,
inolvidável, dogrand\9 Presidente Vargas. .•

O SR.... OSVALDO.BIOLPHI- Muito obrigado,
Deputado Mauro Benevides, ilustre ex-Presidente do
Congresso N~cionaLO .Prv1DB ~e. vaogloria de ter V.
Exa. hoje como. Parlamentarnesta C~sa.

Passaram-se,Sras. eSr~. Deputados, quase 50
anos. GetúlioVargasdeixou-nos sua memória ímpar,
especiàlmentepar~esta.Legislatura, .que precisa mo
dernizar nossa~leis trabalhi$télS. Por isso, a impor
tância deste Congresso Naciol1al - com suas seme
Ihança$ e diferenças -, que deverá continuar a obra
de GetUlio Vargàs.

Mas não é só, Sr. Presidehte. Esta Casa, neste
ano, tem como objetivo maiortornar possível a recu
peração das.nossas empresas. As empresas repre
sentam trabalho. Sem empresas fortes, sólidas e que
possam pagar um bom salário; seráimpossível pen
sar em um salário mínimo justo, co.rnoo que ilustre
Deputado. Pompe0ge Mattos defendeu há pouco e
defendia o incansável Getúlio Vargas.

Por estarazão,a morte de Getúlio Vargas
traz-nos à memória o compromisso e a responsabili-
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dade desta Casa. Implica tornar presente o exemplo
de um homem que se dedicou inteiramente à causa
brasileira, que buscou sempre e a todo instante cons
truir uma unidade política que tornasse o País menos
vulnerável às pressões externas e mais consciente
de suas imensas potencialidades.

Nesses últimos 50 anos, a estrutura socioeco
nômica do Brasil transformou-se profundamente. Mu
daram as fábricas, os serviços, os hábitos do povo, os
hábitos de consumo e o estilo de vida no campo e nas
cidades. Tudo mudou. Porém, uma parte do sent~

mento dos brasileiros continua a mesma: a reverên
cia à figura ímpar de Getúlio Vargas.

Mesmo depois de tantas mudanças, o povo bra
sileiro continua· acreditando em sua vocação para a
prosperidade, na importância do trabalho e na solida
riedade como valor fundamental. A esses sentimen
tos mais originais Getúlio Vargas sempre esteve liga.
do, e é por isso que ele continua sendo um dos maio
res símbolos, se não o maior, da identidade nacional.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Osvaldo Biolchi, o Sr.

Inocêncio Oliveira, 1° Vice-Presidente, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. Pompeo de
Mattos, § 2° do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Pompeo de Mattos) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Júlio Redeo
ker, que falará pelo PSDB.

O SR. JÚLIO REDECKER (PSDB-RS. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, é de bom alvitre ao Parlamentar que pre
za pela ética tentar, ao menos, ser imparcial ao fazer
análises políticas de certos processos de nossa histó
ria, máxime ao ter diante dos olhos uma personalida
de tão discutida como foi a de Getúlio Vargas.

Mercê do fulgor das controvérsias, certos perso
nagens do passado são injustiçados pelo conjunto e
grandeza de suas obras.

Getúlio, que nós, gaúchos, tão bem conhece
mos, foi muito mais do que apenas uma figura de tais
defeitos ou de tais virtudes; foi um homem histórico,
um grande líder que conduziu um povo. Mesmo julga
do como estadista contraditório, revelou grandeza até
nos erros comuns de um homem de Estado que se
expõe e não se furta ao embate.

Getúlio abriu novos caminhos, e sua obra teve
notáveis proporções.

Sem dúvida, Getúlio Vargas era dotado de sin
gular poder de apreensão do fenômeno político, em
uma época de intensas mutações no cenário nacio
nal. Atinou uma República Velha corroída e depaupe-

rada que desperdiçava oportunidades propícias ao
ativamento do processo em curso para fazer com que
o Brasil crescesse; malbaratava o aproveitamento de
capitais estrangeiros numa época em que havia folga
desses capitais; não imprimia velocidade a uma obra
educacional progressista; e perdia chances no campo
da iniciativa empresarial.

O Movimento de 30, a partir desses e de outros
precedentes históricos, representaria, então, um es
tuário de tendências políticas contrárias à rotina e à
falta de espírito renovador. Não havia mais espaço
para o modelo de oligarquias regionais dirigidas pelos
Estados detentores de maior poder político. No plano
internacional, em 1929, éramos também, de certa for
ma, atingidos por um mundo atônito pelo drama do
crackda Bolsa de Valores de Nova York e de outros
alarmantes acontecimentos.

Para Getúlio, era incompreensível um País jo
vem, consciente de sua missão de grandeza, perma
necer atrelado a um "feudalismo agropecuário", domi
nado por uma ordem antiquada inteiramente corrom
pida por pequenos grupos de nacionais a serviço de
sua própria rapinagem ou de interesses forâneos.

o grande mérito de Getúlio Vargas, Sr. Pres~

dente, foi ter sido um político hábil que teve a cora
gem de enfrentar dificuldades de porte. Ao derrubar a
"velha ordem", pelejou pela nossa independência
econômica - em particular no carvão, aço e petróleo
-, pelo trabalhador do campo e da cidade, pela indus
trialização e pela agricultura competitiva.

Sua herança, além de grandes cometimentos 
como a Siderúrgica de Volta Redonda, a Hidrelétrica
de Paulo Afonso e a revalorização econômica da
Amazônia -, pode ser traduzida em democracia, elei
ções e uma legislação trabalhista original- com jor
nada de 8 horas diárias, férias remuneradas, assis
tência médico-jurídica e salário mínimo, talvez as ma
iores conquistas por esses trópicos do povo trabalha
dor.

Nobres Parlamentares, a complexidade de um
estadista só é percebida em momentos de alta culmi
nância histórica. A firmeza sem brechas de Getúlio se
revelou, por exemplo, no vigor que imprimiu à condu
ta do esforço bélico do Brasil na Segunda Grande Gu
erra; e, no desassombro de bandeirante, ao abrir ca
minhos novos com a tenacidade fria de articulador in
cansável, tarefa que se mostrou hercúlea em prol de
um Brasil grande e próspero.

Enfim, a compreensão de todo o Período Var
gas nos mostra um Brasil às voltas com seu destino e
sua história e com uma vontade tremenda de fazer
com que este País crescesse e ocupasse seu lugar
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no concerto das nações. Getúlio propiciou ao País rit
mo e valores que, hoje, constituem patrimônio da cu~

tura política nacional transmitida às novas gerações.
Portanto, Sr. Presidente, a Liderança do PSDB

homenageia esse vulto histórico, no início das come
morações do cinqüentenário de sua morte, celebra
ção que se dará em 2004, reconhecendo a grandeza
de uma obra política de larga envergadura, traduzida
na sua projeção para o futuro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Pompeo de Mattos) 

Concedo a palavra ao Deputado Nelson Marquezelli,
que falará pelo PTB.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, senhoras e senhores convidados, em
agosto de 1954 - eu tinha então 13 anos - o Brasil pa
rou. Os trabalhadores, principalmente do interior do
País, haviam perdido seu pai maior, aquele que du
rante sua existência política tinha defendido o traba
lho, em primeiro lugar, e as condições para que o tra
balhador pudesse, com o seu suor, dar a sua família
um rumo na vida: Getúlio Vargas.

E não foi apenas isso. Getúlio, desde o início de
sua carreira política, preocupou-se com o nacionalis
mo; preocupou-se em fazer do Brasil um grande país
no cenário internacional.

Em todas as suas atividades, Getúlio foi um
conciliador. Numerosos são os episódios que ates
tam ter sido tendência natural de Vargas a concilia
ção e o diálogo, desde o início da sua vida pública, um
dos elementos básicos definidores de sua escalada
para o poder político brasileiro.

Pelo hábito de dialogar com os adversários,
aproxima-se deles ainda como simples Deputado
Estadual, ocasião em que acena, em meio a fortes di
visões que atingem a Assembléia dos Representan
tes à época, com uma política de unidade:

"Embora haja aqui representantes políticos di
vergentes, espero que agora, vendo que o que tem
acontecido nos outros países, agitados pelas crises,
vendo o sofrimento de representantes de todos os
credos religiosos ou tendências filosóficas, ante o
sentimento de perigo comum, eles se unam sob a
mesma bandeira - a brasileira".

Se analisarmos a postura de Getúlio Vargas du
rante sua carreira política, veremos que ele conciliou
para atingir o fim, para atingir o engrandecimento des
te País.

Muitos fatos passaram despercebidos. Como
curiosidade apenas, cito que o ex-Presidente Getúlio

Vargas tinha carinho especial pelo Vasco da Gama,
time do qual era torcedor, no Rio de Janeiro. Todos os
anos do seu Governo, no dia 10 de maio, discursava
para os trabalhadores do País no estádio de São Ja
nuário. Getúlio assinou, em plena tribuna de honra
desse estádio - onde há uma placa de bronze alusiva
ao fato -, o decreto instituindo a CLT, a carta de alfor
ria dos trabalhadores brasileiros.

Sr. Presidente, em nome do Presidente José
Carlos Martinez, do Líder Roberto Jefferson e do Se
cretário-Gerai Luiz Antonio Fleury Filho; em nome
dos 54 Deputados Federais e dos Senadores que re
presentam a nossa bancada no Congresso Nacional,
dos integrantes das Executivas Estaduais do PTB em
todo o País, dos nossos quase 500.Prefeitos e dos
nossos quase 2 mil Vereadores; queremos trazer a
esta Casa as homenagens petebistas a Getúlio Var
gas, queremos trazer as nossas homenagens a João
Goulart e as nossas homenagens ao ferrenho e bri
guento lutador LeonelBrizola, que ainda traz em suas
atitudes o dogma de Getúlio Vargas.

E quero dizer a esta Casa que na Fundação Ge
túlio Vargas, onde cultivamos a memória desse gran
de líder brasileiros, os ensinamentos de Getúlio ainda
são ministrados aos políticos nacionalistas que man
têm em sua alma a semente da carta de alforria que
Getúlio, ao passar para a eternidade, deixou aos bra
sileiros. Todos os políticos brasileiros devem lê-Ia e
mantê-la na memória, porque é o roteiro do engran
decimento do povo brasileiro.

Tenho dito, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTI;(pompeo de Mattos) 

Muito obrigado, DeputadoNelson Marquezelli.
O SR. PRESIDENTE (pompeo de Mattos) 

Concedo a palavra, nesta homenagem que aCâmara
presta à memória de GetlWo Vargas, ao Deputado Ja
iro Carneiro, peloPFL. S.E:xa. dispõe de 5 minutos.

O SR. JAIRO CARNEIRO (pFL-BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nobres colegas, se
nhoras e senhores, honrado com a designação do lí
der do nosso partido, Deputado José Carlos Aleluia,
trago a este plenário a mensagem do PFL.

Poucas personalidades de nOSSa história foram
tão marcantes como GetúlioVargas. Passados quase
50 anos de sua morte, seu nome ainda desperta sen
timentos que variam desde.a idolatria à mais comple
ta oposição. E os períodos em que esteve à frente
dos destinos da Nação coincidiram com intensas
transformações econômicas, sociais, políticas e cul
turais, assinalando um verdadeiro divisor de águas
em nosso século XX.
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o pensador espanhol Ortega y Gasset dizia que
cada homem é ele mesmo mais suas circunstâncias.
A maioria dos homens talvez se deixe simplesmente
levar por elas. Alguns, raros, são capazes de enten
dê-Ias ede sobre elas interferir, pelas escolhas que
fazem. Acabam, dessa maneira, por modificá-Ias.

É o caso do Presidente da República Getúlio
Vargas. E, na ocasião em que os partidos desta Casa
se reúnem para lembrar o ano do cinqüentenário de
sua morte, o PFL o homenageia, buscando compre
ender suas idéias e realizações no contexto em que
ocorreram.

Sr. Presidente, a vida política de Getúlio Vargas,
em seu início, é influenciada pelos ideais do Positivis
mo e pelas obras do fundador do Partido Republicano
do Rio Grande do Sul, Júlio de Castilhos. Nessa fase,
talvez tenha formulado sua crença na necessidade de
governos fortes, legitimados pelo objetivo de realiza
ção do bem comum e pela identificação com o povo.
Após trabalhar como advogado e promotor público,
elegeu-se Deputado Estadual, por 4 mandatos, e, em
seguida, Deputado Federal, tendo-se tornado Líder
da bancada gaúcha na Câmara. Foi, então, escolhido
pelo Presidente Washington Luís para ocupar o M~

nistério da Fazenda, de onde saiu para assumir o Go
verno do Rio Grande do Sul.

Sua candidatura à Presidência da República,
em oposição ao candidato oficial, marca o início de
nova etapa em sua vida. À sua derrota nas eleições
seguem-se os acontecimentos que culminaram com
a Revolução de 30, da qual tornou-se líder. Foi um
período de rompimento com os antigos paradigmas
da Velha República, de profundas mudanças na soc~

edade brasileira, que, segundo alguns historiadores,
introduziu o País no século XX.

Destacam-se, nessa época: a entrada em vigor
da Constituição de 1934; as alterações no sistema
eleitoral; as reformas sociais, que resultaram, entre
outros avanços, na instituição da Carteira de Traba
lho, da jornada de trabalho de 8 horas e na criação
dos Ministérios do Trabalho e da Previdência Social.
Assim, foram lançadas as bases para a industrializa
ção e modernização do País.

Os anos de 1937 e 1945, tempo de crise em
todo o mundo, pelo predomínio do fascismo e pela
eclosão da 2a Guerra Mundial, corresponderam, no
Brasil, ao Estado Novo. Foi uma fase de crescente in
tervenção estatal na vida brasileira, a exemplo do que
ocorria em outros países. Vargas soube tirar partido
dessa situação para centralizar o poder, assumindo a
direção de amplas reformas políticas e administrati
vas, buscando novas soluções econômicas e colo.

cando-se à frente de mudanças sociais que até hoje
perduram.

Em 1945, o fascismo é derrotado internacional
mente. Não havendo mais condições de manutenção
entre nós de um regime forte, como o Estado Novo,
Vargas é deposto. O apoio popular de que desfruta,
entretanto, é suficiente para elegê-lo Senador pelo
Rio Grande do Sul e São Paulo, além de Deputado
Federal por 7 Estados, e, em 1950, para a Presidên
cia da República. Contudo, a forte oposição sofrida,
desde o início do mandato, dificulta o seu Governo e
termina por levá-lo ao suicídio, em 1954.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, erros e
acertos são uma contingência de todos os governos,
como o são de todas as vidas humanas, e, por isso,
não julgamos adequado fazer aqui nenhum juízo de
valor a esse respeito.

Os quase 19 anos de Governo de Getúlio Var
gas deixaram em nosso País a marca de um profundo
sentimento de brasilidade, de luta pela criação de
uma verdadeira identidade nacional, acima dos regio
nalismos, até então dominantes, e de tentativa de
conciliação entre o capital e o trabalho. Transmiti
ram-nos também a imagem de um hábil político que,
nas palavras de Barbosa Lima Sobrinho, "era um ho
mem simples, cordial, mais inclinado para a benevo
lência do que paraa hostilidade e a vingança" e que
gostava de estimular a aproximação e a colaboração
de seus adversários.

Vargas compreendia suas circunstâncias e, em
várias ocasiões, conseguiu vencê-Ias. Pelo suicídio,
tornou-se maior do que elas e entrou na história, imor
talizando com seu sacrifício as idéias que sempre de
fendeu.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Pompeo de Mattos)

Concedo a palavra ao nobre Deputado Luis Carlos
Heinze, pelo PP. S.Exa. disporá de 5 minutos na tri
buna.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, eu o saúdo pelo re
querimento de homenagem, em sessão solene, a um
grande cidadão brasileiro, conterrâneo hoje por ado
ção, pois estou há 30 anos na cidade de São Borja,
berço de Getúlio Vargas.

Deputado Marquezelli, hoje quem sobe ao Palá
cio Piratini, no Rio Grande do Sul, onde o Deputado
Alceu Collares foi Governador, lê no busto de Getúlio
Vargas a célebre frase: "0 Poder Público deve com
penetrar-se de que é seu dever elementar assistir às
fontes de produção. Não se pode baratear a vida sem

-------~--------- ------------
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aumentar a produção, e não se pode aumentar a pro
dução sem amparar o produtor. Onde está o interes
se do produtor está o interesse do Brasil".

Há quantos anos Getúlio Vargas disse essa fra
se! Esse foi o nascedouro da agricultura forte que te
mos, um exemplo, dehtre tantos, que podemos ter ao
homenagear Getúlio Vargas.

Sinto-me honradopor falar em nome da banca
da do Partido Progressista para homenagear o ilustre
gaúcho são-borjense Getúlio Dornelles Vargas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Vargas
foi um dos maiores estadistas que o Brasil já teve. To
rnado de intenso e verdadeiro amor por nossa Nação,
ele pensou o Brasil como poucos governantes o fize
ram. Getúlio concebeu um modelo de Estado original,
voltado para o atendimento das necessidades do
povo brasileiro. O Brasil de Vargas não era um País
"para inglês ver", mas uma Nação pensada com a f~

nalidadede promover os interesses autenticamente
brasileiros.

Os 15 anos de Getúlio no poder revolucionaram
a vida social, política e econômica do nosso País.
Duas de.suas mais marcantes iniciativas, o estabele
cimento dos.direitos dos trabalhadores e a or9aniza
ção dos sindicatos urbanos, permitiram o surgimento
de uma classe operária forte e consciente de si, ele
mento fundamental. para a ampliação do mercado ift
terno e conseqOente desenvolvimento da nossa ift
dústria.

Deputado Pompeo, Deputado Collares, o Part~

do dos Trabalhadores, que hoje chegou ao poder, in~

ciou-se com Getúlio Vargas. Devemos nos lembrar o
que Getúlio fez pelos trabalhadores brasileiros. Se
hoje temos um trabalhador, um metalúrgico Presideft
te da República, o devemos à Era Vargas.

Durante todo o período em qUe governou o
País, Getúlio.caminhou de maneira firme e decidida
no sentido de abrir ao Brasil as portas da modernida
de. Hoje, meio século após sua morte, ainda nos be
neficié;lmos da estrutura de Estado por ele montada.

Foi Getúlio quem criou os Ministérios do Traba
lho, da Indústria e Comércio, da Educação e Saúde.
Ele consol.idoua profissioIlaJização do Exército e m~

nou o tradicional poder dos coronéis e fazendeiros.
Contrariando poderosos. interesses internacionais,
lançou a campanha Opt:#róleo é nosso, que culminou
com a criação da PETROBRAS, empresa de impor
tância crucialpara o desenvolvimento do País.

O brasileiro, que com tanta facilidade esquece
fatos e personagem~ d~ sua História, não esqueceu
Getúlio. Oúltinio ato de seu Governo, o ato trágico

que escolheu para sair da vida e entrar para a Histó
ria, teve o efeito esperado - com sua carta-testamen
to, Vargas entrou para a História nacional de maneira
mais marcante que qualquer outro governante brasi
leiro.

Hoje, ao caminharmos para os 50 anos de sua
morte, Getúlio Vargas permanece sendo umdos per
sonagens mais vívidos na memória nacional. À luz da
posteridade, torna-se cada vez mais clara a importân
cia dos seus atos na construção do que o Brasil hoje
tem de melhor.

"Lutei contra a espoliação do Brasil. Lutei contra
a espoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto.
Eu vos dei a minha vida. Agora ofereço a minha mor
te", disse Getúlio ao final de sua carta-testamento.

Embora seja uma bela peça de retórica, a car
ta-testamento era muito mais do que isso. Depoimen
to candente de uma vida dedicada a uma causa, o
testamento de Vargas expõe com sincera emoção o
que foi a síntese de sua vida, uma vida inteiramente
dedicada ao Brasil.

Getúlio era, antes de tudo, um guerreiro. Ele t~

nha uma causa - a causa da nacionalidade - e por ela
foi às últimas conseqüências.. Quando a guerra pare
cia perdida, deu sua cartada final. Um gesto trágico e
teatral, que lhe permitiu ihstilar na Nação brasileira
um inusitado sentido de orgulho e de auto-estima, pa
trimônio valioso que até hoje reverbera na consciên
cia nacional.

Ao reverenciarmos a memória de tão extraord~

nário estadista, nesta sessão solene em homenagem
ao próximo cinqüentenário de sua morte, desejo, em
nome do PP, saudaras lições inestimáveis que Getú
lio nos deixou -lições de nacionalismo, de seriedade,
de elevado espírito público e de urna coragem inaba
lável.

Faço votos de que todos nós, ocupantes de um
cargo de representação popular,. saibamos olhar para
trás e Ms inspiremos empersonagens como Getúlio,
um homem que, embora tenha lutado contra dificul
dades imensuráveis, soube levar à frente as mudan
ças necessárias para avançar na construção do Bra
sil sonhado pelo povo brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Pompeo de Mattos) 

Concedo a palavra ao nobre Deputado Miguel de
Souza, pelo PL.

O SR. MIGUEL DE SOUZA (Bloco/PL-RO. Pro
nuncia oseguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, há quase 50 anos, o Brasil rememo-
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ra a morte de Getúlio Vargas, ao tempo em que forta
lece0 mito.

Poucas personalidades souberam, em meio a
tantas controvérsias, sobrepor-se tão fortemente a
elas. Só faz isso quem faz a história de modo consc~

ente.
Getúlio Dornelles Vargas agiu assim até mesmo

no momento derradeiro, quando, segundo suas pró
prias palavras, "saía da vida para entrar na História".

A frase é, sem dúvida, de efeito, mas muito mo
desta, pois Getúlio sabia que, em seu caso, a saída
da vida não significava a entrada para a História, pois
que, desde sempre, optara por construí-Ia. A morte
teve, sim, outros significados e o maior deles talvez
tenha sido o de mudar o curso da História.

Aquele fatídico 24 de agosto de 1954 calou as
conspirações, derrotou os que se aproximavam de
uma vitória à custa de soterrar os ideais de um ho
mem que acreditava no Brasil e na classe trabalhado
ra deste País. Mais que isso, aquele 24 de agosto at~

rou, em definitivo, um homem nos braços do seu
povo, uma multidão de incrédulos e indignados que
encheu as ruas e que manifestou gratidão ao seu Pre
sidente. Significou, ao mesmo tempo, resgate e vitó
ria perene.

A edição da revista Veja de 12 de junho diz que
"a história mostra que as qualidades individuais dos
Presidentes são mais decisivas para o sucesso do
Governo que as circunstâncias políticas e econômi
cas".lsso explica, em parte, o mito Getúlio Vargas. O
jeito getulista de ser foi decisivo na construção da sua
e da nossa História.

Um jeito que, quase sempre, valeu mais que al~

anças políticas, mais que conspirações, mais que
exércitos. Ao quedar-se naquele dia, quedou-se para
engrandecer-se ainda mais e para voltar aos braços
do povo, cravando-se, para sempre, em seu coração,
como a bala que cravou no próprio peito.

Soube, como pouquíssimos, unir poder com
charme pessoal. Estancieiro que andava de botas,
bombachas e sem armas, o "bom velhinho" era ho
mem simples, avesso à pompa, era homem do povo,
que falava ao coração do povo.

Do seu jeito, deixou-nos como legado a lei tra
balhista que vigora até hoje, instituiu o salário mínimo
equivalente à época a 500 dólares, impôs férias ao
trabalhador e pôs o Brasil agrícola, exportador de
café, com mão-de-obra escrava, rumo à modernida
de, à industrialização. Por sonho e crença dele, cons
truímos Volta Redonda, a Companhia Siderúrgica

Nacional, a ELETROBRÁS e a grande PETROBRAS,
que produz hoje 90% do petróleo que consumimos.

Líder das massas, autor do voto feminino, de
fensor da classe trabalhadora, foi execrado e exalta
do; um lutador incansável.

Barbosa Lima Sobrinho definiu Getúlio como
um 'Jogador de xadrez que lutasse, quando muito, por
um empate, não admitindo jamais a hipótese de um
xeque-mate". De fato, assim foi durante toda sua vida,
sobretudo durante os 18 anos em que esteve à frente
da Nação.

Transitou com tranqüilidade em meio aos adver
sários, colecionou vitórias e, na jogada final, quando
se viu acuado, ainda soube driblar a derrota, neutrali
zando, com uma jogada suicida, as vantagens políti
cas e psicológicas que seus oponentes haviam acu
mulado em mais de 2 décadas. Sua carta-testamento
é prova irrefutável de que estava consciente da revo
lução que promovera e de quanto isso lhe custara.

Entretanto, sobreleva-se ao gesto o legado. E é
assim que se podem perceber os grandes feitos.

Getúlio foi homem de grandes feitos, um exem
plo àqueles que se acovardam, que descrêem. Por
fim, representou uma lição para que não temamos as
mudanças que precisamos promover no Brasil globa
Iizado do século XXI, tão diferente do Brasil agrícola e
frágil da primeira metade do século passado.

Que saibamos inspirar-nos na determinação
deste homem e que lutemos por um Brasil justo, livre
e solidário, sem dúvida um imperativo que não pode
mais esperar.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeo de Mattos) 

Com a palavra o Deputado Cláudio Magrão, que fala
rá pelo PPS.

O SR. CLÁUDIO MAGRÃO (PPS-SP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, muitos de nós temos ouvido, até mesmo
com freqüência, que a Era Vargas chegou ao fim. O
Presidente Getúlio Vargas, gaúcho, suicidou-se em
24 de agosto no já distante ano de 1954. Assim, para
o cidadão que hoje está começando seus 50 anos - o
que, aliás, é nosso caso ~ pode ficar difícil entender o
que se comemora.

A questão, no entanto, tem significação outra
que precisamos conhecer.

Vargas liderou a Revolução de 30, uma tentat~

va da ascendente classe urbana de liquidar com os
resquícios da chamada República Velha e todos os
vícios políticos e eleitorais que isso poderia significar.
Mas não apenas por isso. O País necessitava ampliar
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suas fronteiras econômicas, fronteiras que, já então,
não mais poderiam ser somente agrícolas, como con
tinuavam sendo desde o Império. A industrialização
que começava a se assanhar em São Paulo estava
necessitando de obras de infra-estrutura e de insu
mos industriais modernos que permitissem ao nas
cente empresariado assumir as rédeas do desenvo~

vimento do País.
Havia, no entanto, carência de recursos. O capi

talismo brasileiro, inteiramente periférico e de origem
quase que exclusivamente rural, não ousava dar os
grandes passos que a economia nacional necessita
va fossem dados.

Vargas, então, compreendeu que ali somente o
capitalismo de Estado poderia dar o grande passo
que nos faltava. E resolveu dar esse passo.

Num acordo feito com os americanos conseguiu
financiamento paraa construção da grande siderúrgi
ca de Volta Redonda, a primeira aciaria da América
do Sul. Para utilizar o aço ali produzido, montou-se a
Fábrica Nacional de Motores, de que saíram nossos
populares caminhões Fenemê, a Fábrica Nacional de
Vagões num subúrbio do Rio de Janeiro, e a Nacional
de Aviões, em Lagoa Santa, Minas Gerais.

Modernizou a cidade do Rio de Janeiro, então
Capital da República, dando"lhe condições de se
transformar em grande metrópole, e, mais ainda, utili
zar seu potencial turístico, o que, de fato, ocorreu.

Sentindo o distanciamento das fronteiras brasi
leiras, com um processo civilizatório que se aferrava
ao litoral, iniciou programa chamado Marcha para o
Oeste, montando centros de colonização em Goiás e
em Mato Grosso, ao mesmo tempo em que criava os
territórios federais de Rio Branco, hoje Roraima, de
Guapore, hoje Rondônia, e do Amapá, alem dos de
Ponta Porã e Iguaçu, estes, no entanto, que não vin
garam. Era, antes de mais nada, a intenção de man
ter nossa unidade cultural e territorial, levando para
aquelas áreas fronteiriças administração nova e mais
dinâmica.

O fim da 2a Guerra Mundial trouxe para o Brasil
os ares da democratização. Vargas foi deposto, mas
acabou sendo eleito para substituir exatamente o
Presidente eleito depois de sua deposição. Não che
gou a completar o novo mandato, extinto com seu sui
cídio, mas, antes disso, criou a PETROBRAS, hoje a
maior empresa nacional e uma das maiores do mun
do na área da exploração do petróleo.

Estes os dados característicos do que chama
mos de Era Vargas. O capitalismo do Estado ou, me
lhor dizendo, a intervenção do Estado no regime ecÚ"

nômico, prosseguiu ainda com Juscelino Kubitschek
- Furnas, Três Marias, a indústria automobilística, as
grandes rodovias e, último mas não menos importan
te, Brasília, a nova capital- e mesmo durante o regi
me militar.

A Era Vargas então acabou? Teria que acabar.
Afinal, o Brasil da decada de 30 do século. passado
não pode mais ser governado como o foi então. Mas o
exemplo de Vargas persiste, quando se sabe que, ha
vendo a necessidade como houve, COm Vargas, hou
ve, também, quem soubesse assumir as dificuldades
de então e resolvê-Ias em proveito do próprio País.
Vargas, o ditador, é uma coisa; Vargas, o estadista
com visão mais ampla, é outra. E é desse estadista
que estamos falando e o fazemos objeto de nossas
homenagens.

Esta é a homenagem do PPS ao grande esta
dista Getúlio Vargas.

O SR. PRESIDENTE (Pompeo de Mattos) 
Concedo a palavra ao Deputado Alceu Collares, que
falará pelo PDT.

O SR. ALCEU COllARES (PDT-RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, o Deputado Pompeo de Mattos se houve bem no
momento em que requereu à Câmara dos Deputados
a realização de sessão solene para cultivarmos a me
mória do maior estadista da América Latina. Sim, por
que provavelmente, se procurarmos na história dessa
parte do mundo, não encontraremos nenhum estadis
ta que tenha tido dimensão tão extraordinariamente
grande. Getúlio Vargas foi moldado pela soma dos
conflitos que se passavam no Brasil e do fim de um ci
cio econômico dependente da agricultura e da pecuá
ria.

No Rio Grande as lutas se deram em 1835 e em
1845, ano em que findou a Revolução Farroupilha.
Depois veio 1893, 1923, e chegamos a 1930. Havia
no Rio Grande do Sul duas grandes correntes que re
presentavam o pensamento político, econômico, so
cial e cultural do País. Geramos algumas figuras da
dimensão de Oswaldo Aranha, Flores da Cunha e Ba
tista Lusardo, legião de espíritos iluminados que vie
ram para a grande Revolução de 1930.

Getúlio Vargas foi tão extraordinariamente con
ciliador que harmonizou todas as correntes que se
debatiam nas revoluções. Chegou ao poderpor meio
de uma revolução, obtendo a consagração das oligar
quias brasileiras. Representava a oligarquia, porque
era um homem do campo, possuidor de extraordiná
rio patrimônio. Ao chegar ao Governo, Getúlio se deu
conta da dimensão de sua missão política. E come-
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çou a caminhar célere e firmemente rumo à modern~

zação do País. Era hora de deixar o campo, a ativida
de agrícola e pecuária para iniciar o processo de in
dustrialização. Tanto que, por vários fatores, São Pa
ulo sempre teve uma espécie de aversão, de rejeição
a alguns gaúchos, pois foi exatamente em São Paulo
que o extraordinário Getúlio começou os grandes in
vestimentos para salvar o café -'- o grande fator de ex
portação do País -, mandando queimá-lo. Grande
parte das oligarquias dependiam da lavoura do café,
produto destinado à exportação, cujos preços foram
caindo aos poucos, ao ponto de, em determinado mo
mento, ser preciso mandar queimar toneladas, e o
Estado assumiu a responsabilidade.

Então, o processo de industrialização no País, a
intensificação dos grandes investimentos começou
em São Paulo, até porque São Paulo fica bem no co
ração da Pátria e tinha facilidade de comunicação por
estradas e pelos meios utilizados à época. Nesse mo
mento, começou a grande caminhada de Getúlio.

Sei que o tempo já está me enforcando, Sr. Pre
sidente, mas gostaria de repetir que se houve bem o
Deputado Pompeo de Mattos, embora esteja fazendo
49 e não 50 anos da morte de Getúlio, mas não impor
ta que se antecipem os 50 anos, pois se há homena
gem merecida é a que se faz à memória de Getúlio
Vargas.

Não apenas em 1930, como também em 1935 e
em 1937, ele conseguiu suportar a tentativa daqueles
que queriam tirá-lo do poder. Em 1945 aconteceu o
primeiro golpe dentro do golpe, porque na verdade o
Estado Novo foi conseqüência de golpe político. E
provavelmente foi a única maneira, o único caminho,
não havia outro.

Quem derrubou Getúlio em 1945 foram as ol~

garquias, o conservadorismo, as classes dominantes.
E o fizeram porque Getúlio, que vinha dessas clas
ses, começou a caminhar audaciosa e corajosamente
rumo à satisfação das necessidades do povo pobre
no Brasil, principalmente da classe trabalhadora, que,
graças a ele, conheceu fantástico avanço em matéria
de direito social. Nenhum Governo, em nenhum outro
momento da Pátria, foi capaz de dar aos trabalhado
res a merecida atenção e reconhecer seus direitos
sociais, que foram consagrados na CLT, que todo
mundo critica. A Direita diz que ela não presta; a
Esquerda, que é fruto da Carta dei Lavoro. A Esquer
da está mal informada, a CLT não tem nada a ver com
a Carta dei Lavoro.

o extraordinário Getúlio fez sua formação políti
ca com base no pensamento socialista, nas teses de
Sant Simon, no positivismo de Augusto Comte. O po
sitivismo foi a árvore que vingou no Estado do Rio
Grande do Sul, com o nosso Júlio de Castilho, depois
com Borges e com Getúlio. Ele já trazia na mente a
revolução que queria realizar. E realizou. Lamenta
velmente, as forças conservadoras, retrógradas, as
elites apegadas ao poder levaram-no, em 1945, ao
golpe. Deposto em 1945, foi para o seu exílio em Itu.

Há momentos grandes de Getúlio. Tínhamos e
temos encrencas com o nosso partido, problemas
não são apenas os outros que os têm. Carlos Vechio,
extraordinário líder, foi para Itu e ficou 3 horas falando
com Getúlio, que o ouvia enquanto tirava fumaça do
cachimbo. Ao final dessa conversa, Getúlio, tranqüila
mente, disse: "Faz como eu, Vechio, não te metas em
política". Vejam os senhores a dimensão desse ho
mem que viveu da política.

Num determinado momento chegou ao Rio de
Janeiro uma liderança do PTB que falou mal do PSD
- aliás, esse negócio de falar mal dos outros não fo
mos nós que inventamos, isso já existia na raiz da ati
vidade política da humanidade. Quem informou Getú
lio sobre o fato foi sua mulher. Getúlio disse que iria
resolver a questão e, à tarde, chamou Tancredo, que
era do PSD, e contou o que estava acontecendo,
Tancredo começou a falar, e Getúlio disse: "Pode dei
xar que eu resolvo". A mulher de Getúlio espantou-se:
"Mas pela manhã tu dissestes que o PTB tinha razão,
depois, à tarde, que o PSD tem razão?!". Ao que ele
respondeu: "Tu é que tens razão",

Getúlio estava acima, muito acima do
pensamento normal das criaturas humanas. Era
uma extraordinária alma que deu tudo por este
País, criou infra-estrutura, fundou a PETROBRAS,
a ELETROBRÁS, a Companhia Siderúrgica
Nacional, fundou universidades e criou Ministérios.
A infra-estrutura da economia brasileira deve-se a
Getúlio Vargas, principalmente ao Getúlio que
voltou ao poder nos braços do povo, em 1950, com
uma grande votação, tendo como bandeira apenas
o trabalhismo.

Temos duas siglas trabalhistas: o PTB, nossa
herança, nossa marca, pela qual choramos ao per
der; e o PDT. Espero que essas duas siglas tenham
condições e grandeza para levar adiante a extraordi
nária obra do Getúlio Vargas, que foi encerrada com a
Carta Testamento em que denunciou todos os avan-
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ços, as misérias e as agressões do capital financeiro
internacional, tal como hoje está acontecendo.

Poderia falar mais um pouco, mas vejo que,
apesar da generosidade do olhar do Presidente, o re
lógio não é condescendente comigo, nem devo eu
prevalecer, porque tenho de respeitar o direito dos
outros. Devo dizer que é a primeira vez que reconhe
ço isso, mas, de qualquer maneira, estou reconhe
cendo.

Não há, entre as grandes celebridades do mun
do, ninguém que tenha encerrado assim a sua vida,
com uma carta escrita com sangue. E sabe o que era
aquilo, Deputado Pompeo? Era a tentativa de evitar o
golpe militar, que já havia acontecido em 1945 e se
repetido em 1954. O excepcional Leonel Brizola im
pediu o Movimento da Legalidade, que impactou todo
o Brasil e a América. Aquele também foi uma anteci
pação do golpe de 1964. Se essa gente soubesse
quant()s males fez para este País, certamente faria
muitas orações parél- quem sabe? - ser perdoada.
Quem sofre com isso, Deputado Pompeo, é o povo
pobre, o trabalhador.

Encerro citando 3 grandes momentos: Getúlio
antes e depois do Estado Novo, Getúlio que volta nos
braços do pov(), e Jango com as reformas de base.
As reformas que hoje estão sendo feitas são bandei
ras do extraordinário trabalhismo brasileiro. A única
concepção ideológica, doutrinária, sociológica e filo
sófica que ternos e que efetivamente nos enche de
alegria e de orgulho é um conjunto de idéias, de pro
postas, deprojetos e programas, que ao longo da his
tória as oligarquias eQs conservadores tentaram im
pedir e nãoconseguirarn.

Ao lado de Getúlio Vargas, cito também as ex
traordinárias figllrasde Jango e Juscelino Kubits
chek. Pedimos a Deus que o Presidente Luiz Inácio
Lula da Silvapossa Ser inspirado por eles e que a sua
intuição seabebere do pensamento político e do tra
balhism() de Getúlio Vargas.

O.SR. PRESIDF~TE (Pompeo de Mattos) 
Tem a palavra a Sra. Deputada Jandira Feghali, pelo
PCdoS. S.Exa. disporá de 5 minutos.

DISCURSO DA SRA. DEPUTADA
JANDIRAFEGHAlI QUE, ENTREGUE À
REVISÃO .DA ORADORA, SERÁ
POSTERIORMENTE PUBLICADO.

O SR. PRESIDENTE (Pompeo de Mattos) 
Antes de conceder a palavra ao próximo orador inscri
to, registro a presença do Sr. José Parizzotto, Prefeito
Municipal de Espumoso, no Rio Grande do Sul.

O SR. PRESIDENTE (Pompeo de Mattos) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Aldo Rebelo,
que falará pela Liderança do Governo.

O SR. ALDO REBELO (PCdoS-SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Pompeo
de Mattos, felicito V.Exa. pela idéia de prestar esta
justa e merecida homenagem ao grande estadista
brasileiro, o Presidente Getúlio Vargas.

Afigura de Getúlio inscreve-se no firmamento
do nosso País como. estrela de primeira grandeza,
pois ele ostentou sua trajetória em difícil momento de
transição econômica, social e política da Pátria. Se
guiu os passos de grandes vultos construtores da for
mação social e política da nossa nacionalidade. Getú
lio inspirou-se no Patriarca da Independência, José
Bonifácio de Andrada e Silva, que pensou um Brasil
grande, independente. e justo. E teve em sua forma
ção a maissólida .escola da R~públicabrasileira: a es
cola rio-grandense de Júlio de Castilhos.

O Presidente Júlio de Gastilhos construiu, no
Rio Grande do Sul, a. mais. profunda e permanente
doutrina da República, voltada para a igualdade e
oportunidad~ para tod?$. e para o Estado como ele
mento dinâmico da profunda e verdadeira democrati
zação da sociedade.

As marcas das lutas sociais do Rio Grande - da
Guerra dos Farrapos, do enfrentamento com seus vi
zinhos de língua espanhola -, as lutas civis durante a
República, que.logodepois resultaram no acordo de
Pedras Altas, forjaram nos· rio-grandenses não apec

nas a coragem cívic~ e o destemor, mas, ao mesmo
tempo, um pensamento voltado para a nacionalidade
e para o País.

O Presidente Getúlio Vargas, creio, conduziu o
País à grande ruptura ocorrida após a Independência
e a República. Certa vez, escrevendo para Sua Ma
jestade, o Embaixador da Inglaterra no Brasil a ele se
referiu como o mais astuto e mais competente líder
político do ocidente. Isso quando tínhamos, ao norte
do nosso hemisfério, a presença de uma figura como
a do Presidente Roosevelt.

A homenagem ao Presidente Getúlio Vargas
nos permite não apenas olharmos para esse passado
com auto-estima e orgulho, mas também tem plena
atualidade, pelas circunstâncias da vida política do
Brasil. Quando refletiam as lutas sociais que o leva
ram a um ato heróico para enfrentaras forças da rea
ção e do entreguismo, o Presidente Vargas voltava o
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seu pensamento e as suas palavras para a classe
operária, para os trabalhadores.

Hoje, o Brasil tem na Presidência da República
exatamente um representante da classe operária, e
isso só foi possível- é bom que se registre -, a vitória
do Presidente Lula, a vitória das forças sociais e polí
ticas que derrotaram as correntes conservadoras ano
passado, graças à presença na vida e na História do
Brasil de gigantes como o Presidente Vargas. Se po
demos descortinar nosso futuro com confiança, com
otimismo na independência do Brasil, nos direitos do
nosso povo e na democratização da nossa Pátria, é
porque nos apoiamos nos ombros de gigantes como
o Presidente Getúlio Vargas e porque contamos tam
bém, façamos justiça, na História mais recente do
Brasil, com o destemor e com o patriotismo de líderes
políticos como o Governador Leonel Brizola, integran
te das fileiras do partido do Presidente Vargas e que
segue o seu pensamento e objetivos.

Querido companheiro Deputado Pompeo de
Mattos, V.Exa. que é um missioneiro do Rio Grande,
receba - e falo em meu nome pessoal, mas creio que
também interpreto o pensamento do Governo - a ho
menagem deste Deputado nordestino que deve seu
mandato à generosidade do povo de São Paulo; rece
ba o meu sentimento de respeito e de admiração pelo
povo do Rio Grande do Sul e pelas tradições republi
canas do Estado, que tiveram, na sua mais elevada
expressão, a querida e inesquecível figura, do grande
brasileiro, do grande patriota e do grande Presidente
Getúlio Vargas.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Pompeo de Mattos) - Ao

finalizar esta sessão solene, agradeço a todos a
participação, em especial ao Senador Paulo Paim, do
Rio Grande do Sul.

Senador Paulo Paim, restam a esta Casa dois
desafios, os quais V.Exa. chamou para si quando
aqui esteve. Primeiro, melhorar o salário mínimo,
desafio permanente que esta Casa tem e que
deixamos registrado. Precisamos recuperar o poder
aquisitivo do salário mínimo. Difícil fazer aquilo que
Vargas fez, mas temos de caminhar na mesma
direção. Aliás, para se andar uma légua, é preciso dar
o primeiro passo. E os passos que serão dados por
nós devem ser nessa direção.

Segundo, não desmontar a CLT, não
desrespeitar os direitos dos trabalhadores na reforma
trabalhista. Não podemos permitir a quebra da
unicidade sindical e de várias outras conquistas

obtidas pelos trabalhadores ainda na Era Vargas.
Temos de saber preservá-Ias.

Eu, que pertenço à Comissão que trata do as
sunto, asseguro que o PTB vai esmerar-se para fazer
ajustes, se necessários forem, para modernizar a le
gislação. Mas não podemos perder nossas referênci
as; não podemos perder o norte, o rumo, a direção.
Getúlio Vargas nos inspira a isso.

Quero ainda dizer que estamos apresentado à
Casa projeto de resolução que, neste ano do cin
qüentenário de morte de Getúlio Vargas, que culmina
com a comemoração em 24 de agosto de 2004, res
gata a sua obra. Esperamos que a Mesa tenha com
preensão e apóie a iniciativa de expor a obra de Getú
lio em filmes, resgatar e relançar livros históricos. A
Assembléia Legislativa do meu Estado já fez algo
nesse sentido. Queremos demarcar nesta Casa es
paço com a denominação Getúlio Vargas, uma vez
que no País inteiro há ruas, bairros, escolas, hospita
is, cidades com seu nome. Getúlio está na mente e no
coração da população brasileira. A Câmara pode tra
zer para cá esse sentimento popular. Toda essa ma
nifestação poderá culminar com o lançamento do Me
morial dos Presidentes, em São Borja, desejo antigo
que temos e que esta Casa poderá implementar.

Coincidentemente, numa só cidade, num só
Estado, temos dois Presidentes de atuação marcante
na história da República: Getúlio Vargas, que por
quase 19 anos esteve no comando desta Nação, e
João Goulart. Ambos são-borjenses, ambos gaúchos
que tiveram inconteste influência em tudo o que o
Brasil é presentemente.

Temos de fazer esse resgate. E o lançamento de
um Memorial dos Presidentes, em São Borja, com cer
teza será um marco importante da Câmara Federal.

Eu sei que o Senador Pedro Simon tem iniciati
va nesse sentido também lá no Senado. E queremos
ir daqui para lá, encontrarmo-nos em nossos propósi
tos e construirmos uma obra de primeira grandeza,
para resgatar para a história aquilo que especialmen
te Vargas, mas também Jango, ofereceram à Nação:
todo um legado que temos de levar adiante.

V - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Pompeo de Mattos) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Pompeo de Mattos) 
Está encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 11 horas e 51
minutos.)
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Ata da 200a Sessão, em 24 de setembro de 2003
Presidência dos Srs.: Inocêncio Oliveira, 1° Vice*Presidente;

Gonzaga Patriota, 10 Suplente de Secretário

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.

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

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

11- LEITURA DA ATA

O SR. GONZAGA PATRIOTA, servindo como
2° Secretário, procede à leitura da ata da sessão an
tecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

11I - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas

sa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Gonzaga
Patriota.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, Lula endurece na ONU, esse seria o
título do nosso discurso desta tarde.

O mundo vive hoje situação totalmente inédita
na história da humanidade. Vivemos sob a sombra do
que os historiadores têm chamado de hiperpotência:
os Estados Unidos da América, que pretendem ditar
os rumos que o mundo deve seguir e impor o castigo
merecido àqueles que ousam desafiar o maior pode
rio que o mundo já viu.

Por outro lado, podemos também verclaramen
te alguns elementos que indicam a decadência da
única potência que hoje pretende ditar os destinos do
mundo. Os mesmos elementos que causaram a ruína
do Império Romano: a corrupção, déficits enormes,
belicismo exagerado e desprezo aos demais povos
considerados como "bárbaros". Os EUA apresen
tam-se hoje verdadeiramente como a estátua do S0

nho do Rei Nabucodonosor: uma obra esplêndida e
impressionante, com a cabeça de ouro, os braços e
os peitos de prata, o ventre de cobre, pernas de ferro,
mas com os pés de ferro misturado com barro, um

fundamento realmente muito frágil. É preciso lembrar
os EUA que o que levou à decadência do Império Ro
mano foi a invasão dos povos bárbaros que eles tanto
desprezavam e maltratavam.

Estas considerações vêm a respeito de recentes
notícias que passo a comentar, Sr. Presidente. Ao
mesmo tempo em que o Fundo Monetário Internacio
nal alerta sobre o perigo dos gigantescos déficits co
merciai (importações superiores às exportações) e fis
cal (gastos maiores do que a arrecadação) nos Esta
dos Unidos, aparece um artigo do Sr. Robert Zoellick
no jornal britânico FinanciaI Times considerado uma
declaração de guerra aberta ao Brasil, ameaçando de
ixar o país para trás nas negociações comerciais.

A América náollai esperar, esse é o suntuoso tí
tulo do artigo do. mister Zoellick. Esse artigo é mais
uma ameaça ao Brasil do que uma análise da econo
mia internacional, Sr. Presidente, e não foi por acaso
que apareceu exatamenteno diaem que o Presiden
te Luiz Inácio Lula da Silva iniciou um programa de
três dias em Nova York, com oobjetivo de defender o
multilateralismo. e tentar combater o protecionismo
agrícola dos países ricos.

Pronunciamentos como esse são uma atitude
covarde e amedront~dora de um império que se vê e
é visto em inevitável e iminente decadência. Um texto
escrito sob encomençja para tentar desestabilizar e
desarticular as estratégias dos países que lutam por
melhores condições 1)0 comércio com as nações po
derosas. É o rugir do velho leão faminto, procurando
assustar as presas que já por pouco não consegue
mais devorar.

Mister Zoellick, Sr. Presidente, deveria se preo
cupar com a situação de seu próprio país, os Estados
Unidos, que não está nada boa, conforme alertou on
tem o próprio Fundo Monetário Internacional. Os in
vestidoresestão temerosos de que o Governo de Ge
orge W. Bush não se dê conta a tempo de conter "dé
ficits gêmeos", cuja capacidade de minar a retomada
do crescimento da economia mundial prevista para o
ano que vem é sighificativa. Os jornais dão conta de
que as bolsas já abriram o dia em baixa,despencan
do 4,2% em Tóquio, 2,9% em Paris, 1,13% em Nova
York e 2,17% em São Paulo.

Segundo o FMI, adeterioração nas contas pú
blicas dos EUA é a pior dos últimos 30 anos. Até
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2000, último ano do Governo Bill Clinton, os EUA re
gistravam superávit fiscal de 1% do Produto Interno
Bruto, cerca de US$230 bilhões. Neste ano, as esti
mativas apontam para rombo de 6% do PIB. Até o s&
gundo trimestre, anualizado, o buraco chegou a
US$383,4 bilhões. Na área comercial, o déficit nos 12
meses terminados em julho bateu em US$475 bi
lhões. Desde os anos 80, durante o Governo Reagan,
os EUA não contabilizavam números tão desastro
sos. Será que é para tentar desviar a atenção dessa
situação que o Sr. Zoellick está rugindo em desesp&
ro?

Para tentar reduzir o enorme déficit comercial, o
Governo Bush acena com o protecionismo aos produ
tos importados. Daí a explicação para o desaforo con
tido no texto do Sr. Zoellick. O problema dos EUA, S&
gundo o professor de Economia e Finanças da Un~

versidade de Columbia, Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel
de Economia em 2001 , foi que a redução nos tributos
só favoreceu aos ricos. "Bush iludiu o povo nor
te-americano. Ele está repetindo a insensatez da era
Reagan, que pode ter conseqüências ainda piores",
escreveu o economista em recente artigo. Ao mesmo
tempo em que diminuiu a arrecadação, os EUA ampl~

aram de forma avassaladora os gastos militares para
bancar a guerra contra o terrorismo e as invasões no
Afeganistão e no Iraque. E querem jogar a conta nas
costas dos países mais pobres.

O curioso é que esses ataques dos Estados
Unidos ocorrem no momento em que o Brasil vem se
livrando do perigo dos "déficits gêmeos". Desde
1999,quando houve a desvalorização do real, as
contas externas têm se ajustado e estamos cam~

nhando no rumo de um equilíbrio crescente. O Brasil,
de fato, desponta como uma nação de tremendo po
tencial, e é exatamente isso que os Estados Unidos
temem. O Brasil ainda apresenta muitas vulnerabil~

dades, mas, desde que assumiu, o Governo Lula está
fazendo com toda aplicação e responsabilidade seu
dever de casa, tendo recebido inclusive muitos elog~

os do FMI e do próprio Sr. Zoellick há algum tempo.
Os EUAprecisam aprender a lição de que o que

derrubou Roma, o último império mundial, foram as
10 nações bárbaras que viviam às margens do impé
rio dos césares. Em vez de governar com arrogância
e presunção, os americanos deveriam aprender a I~

ção e mostrar mais humildade e compreensão. Sua
sobrevivência como potência pode depender disso.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO CORREIA (PMDB-AC. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Inocêncio
Oliveira, Sras. e Srs. Deputados, a revista Veja desta

semana publicou matéria sobre o meu Estado intitula
da O crime da motoserra. Nessa matéria, o jornalista
Leonardo Coutinho diz e comprova que o Acre des
matou muito no ano passado, aumentou a exploração
de madeira, num certo contra-senso entre a retórica
do Governo da floresta e a realidade.

Sr. Presidente, conheço essa situação de perto.
Senão, vejamos: esse jornalista está sendo execra
do, porque a pressão do Governo local, talvez até do
federal, é irresistível. Biombos estão sendo formados
para utilizar o INPE, por meio da sua diretoria, a fim
de desqualificar a informação veiculada por esse jor
nalista.

Em maio 2002, eu recebi denúncias de que es
taria havendo um derrame de licenças falsas de des
matamento, tornadas moedas de troca eleitoral, tanto
do ponto de vista da arrecadação financeira quanto
do apoio eleitoral propriamente dito. Que fiz então?
Como sei que tenho de estar bem calçado, selecionei
uma das áreas em que se cometia este tipo de crime
eleitoral e ambiental, contratei um cinegrafista e um
avião, destinei um assessor da minha maior confian
ça para averiguar se existiam ou não tais áreas de
desmatamento ilegal e criminoso. E qual não foi a
nossa surpresa ao serem encontradas, na ida, outras
4 áreas irregulares e, na volta, mais 4, com coordena
das geodésicas diferentes.

Sr. Presidente, avisei o Ministério Público Esta
dual do Acre, a Coordenadoria do Meio Ambiente do
Ministério Público Federal, a Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da Câmara
dos Deputados e o IBAMA. Eu próprio fui ao IBAMA
para protocolar a denúncia e entregar as imagens
desse crime.

O Deputado João Tota sabe perfeitamente que
no Acre os fazendeiros queimam num ano e, no outro,
ocorre a chamada queima de abertura completa. Este
ano, o Acre realmente virou fumaça, porque se quei
mou a fraude eleitoral. É absolutamente inaceitável
que alguns elementos ligados ao Governo do Acre se
considerem fonte de inspiração divina, podendo co
meter crimes na hora que achem necessário, com a
cumplicidade dos órgãos governamentais. Tenho a
comprovação - toda a documentação - de que fui ao
Ministério Público Federal, às Comissões, ao Presi
dente do IBAMA, o Sr. Rômulo José Fernandes Bar
reto Mello. Isso foi entregue no dia 13 de junho de
2002. Por conseguinte, está coberto de razão esse
jornalista hoje pressionado.

O Governo do Acre é a maior impostura que exis
te neste País. Pensei em recorrer à CNN para que ela
investigasse esses fatos, porque há também certa co-
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nivência da imprensa do Acre. Convido os Deputados
Fernando Gabeira e Sarney Rlho para verem in loco o
que está acontecendo lá, para que não fique o dito
pelo não dito, para que a impostura não prevaleça.

A Polícia Federal sabe o que são coordenadas
geodésicas: há uma latitude e uma longitude. Eu con
vido o Superintendente regional e o Diretor-Geral da
Polícia Federal, o Ministro do Meio Ambiente, o Pres~

dente do IBAMA, enfim, todos para que identifique
mos esses fatos.

Sr. Presidente, é completamente inaceitável
execrar-se esse jornalista. Quando fiz essas denúnc~

as, comas provas em mãos, eu fui linchado, vilipend~
ado, caluniado. Em vez de o Governo do Acre expl~

car os seus crimes eleitoral e ambiental, entendeu ser
mais. fácil passar o rolo compressor do linchamento
moral, chamando-me de mentiroso. Até agora - faz
pouco mais de um ano que fiz essas denúncias -, não
recebi processos. Tenho processos a mancheias
sem, no entanto, jamais ter feito uma denúncia sem
provas.

Então, quero solidarizar-me com o Sr. Leonardo
Coutinho e dizer-lhe que está certo e que não abra
mão da sua honra e da sua dignidade, porque tudo o
que ele escreveu ainda é pouco diante dos crimes
eleitoral e élmbiel1tal perpetrados no Estado do Acre.

Muito obrigado.
O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, vimos a esta tribuna comunicar que, dan
do continuidade à luta contra a implantação de posto
de pedágio na BR-465, osmoradores e comerciantes
de Itaguaí, Paracambi e Seropédica realizaram na
manhã de ontern.mais uma grande manifestação na
antiga Rio/São Paulo.

O movimento, que contou com o apoio de gran
de parte dos motoristas que passavam no local, con
centrou-se prÓXimO ao entroncamento da Via Dutra
com a BR-465, entradapara a Avenida Brasil. A man~

festação, apesar de ter provocado um congestiona
mento de 15 quilômetros, contou com o apoio dos
motoristas porque sabem dos prejuízos que terão
com esse modelo de priva.tização, mediante o qual a
Conce~sionáriaNovaDutracobra pedágios, mas não
tem nenhum ônus ou obrigações de consertar qual
quer trecho da. .rodovia.

Os moradores dos Municípios situados às mar
gens daBR-4€i5estão apreensivos com a implanta
ção desse pedágio, pois sabem que, entre outras co~

sas, aumentará? desemprego na região, uma vez
que a cobrança aumentará o preço do frete nos trans-

portes de cargas e muitos deixarão de comprar pro
dutos fabricados nessas localidades, ocasionando,
conseqüentemente, a saída de indústrias nelas insta
ladas.

O Tribunal de Contas da União já havia determi
nado ao então Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem que revogasse a autorização dada à
Concessionária da Rodovia Presidente Dutra para a
instalação de posto de pedágio na BR-465, no trecho
que liga a Via Dutra à Avenida Brasil, na altura de
Campa Grande, pois o mesmo não estava previsto no
contrato de concessão. Hoje, os argumentos que a
Concessionária utiliza para tentar instalar mais esse
posto de cobrança são os mesmos utilizadospara ob
ter autorização do antigo DNER, ou seja, evitar que
os condutores deveículos que trafegam pela BR-116
saiam pela BR-465,'escapando do. pedágio, evitando
assim o desequilíbrio econômico do contrato.

Ora, Sr.Presidente, a rodovia e seus acessos
eram do conhecimento de todos os interessados na
concessão, os quais certamente devem ter conside
rado a redução do fluxo de veículos após a cobrança
do pedágio. Tantoé, que no item 20 do contrato de
concessão da BR-116, trecho Rio de Janeiro/São Pa
ulo, a Concessionária Nov<:í OUtra diz que assumirá,
integralmente, o risco de trânsito· inerente à explora
ção da rodovia, .incluindo o deredução do volume de
trânsito inclusive em decorrência da transferência do
tráfego para outras rodovias.

Temos de reSSaltar também que a.manutenção
do equilíbrio econômipo-financeiro deverá ocorrer
mediante a revisão das tarifas, nos casosprevistos na
legislação. Se a Concessionária Nova Dutra acha que
está tendo prejUízo e não dá conta de operar o trecho
sob sua concessão, que se retire de lá, pois, com cer
teza, outras empresasesta.rãointeressadas em ex
plorar o trl;3cho,semoneraros.usuários da BR-465. O
que não se pode é aütqrizar él instalação dessa barre
ira que, além de ileg~l,fere~sré'gras (~o processo Hci
tatório, ao garantir nova fonte de receita à concessio
nária, com prejuízo paraosusp<;írios (.io serviço públi
co, visto que o trecho onde se pretende instalar a bar
reira de pedágio não foi privatizado.

Estamos fazendofJe$tqesnO Departamento Na
cional de Infra-estrutura de Transportes no sentido de
que seja embargada ainstªlaçã() de mais esse posto
de cobrança. Convérnlembr~rql.Je na maioria dospa
íses que adotaram o sistema ge coqcessão cabe à
iniciativa privada çonstruir rodovias novas, de alto pa
drão, cobrar pedágio e, vl?~Gi~o o prazodo contrato,
entregar ao Govern()..aestrada.No Brasil, salvo pe
quenos trechos de duplicação e pequenas extensões
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de rodovias, basta recuperar e manter para cobrar pe
dágio.

Sr. Presidente, vale frisar que no exterior o pro
grama de concessão prevê a existência de rodovias
alternativas, para quem não deseja pagar pedágio.
No Brasil, nos principais trechos privatizados, pratica
mente não há saídas, pois as alternativas, quando
existem, estão em péssimo estado e nelas não po
dem ser colocadas barreiras como quer a Nova Dutra.
Há ainda que se levar em conta, Sr. Presidente, que a
maioria dos usuários afirma que o pedágio é caro e
que também caminhoneiros e entidades patronais do
setor de transporte, habituados a realizar estudos de
custo no setor, sustentam que o pedágio aumenta o
preço do frete em mais de 25%.

Por essas e outras razões que já tivemos a
oportunidade de expor em momentos anteriores, Sr.
Presidente, somos contrários ao processo de instala
ção de barreira de pedágio na BR-465 e vamos lutar
para que outras alternativas sejam colocadas em prá
tica.

Registramos também, nesta oportunidade, nos
so repúdio a grito de guerra adotado pelo Batalhão de
Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Ja
neiro, conforme matéria intitulada Gritos de guerra do
Bope assustam Parque Guinle, publicada no jornal O
Globode hoje. Vejam um exemplo: "O interrogatório é
muito fácil de fazer/pega o favelado e dá porrada até
doer".

Sr. Presidente, como vamos acabar com a vio
lência no Estado do Rio, se tratam como delinqüente
o cidadão que mora na favela?

Era o que tinha a dizer.

o SR. JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB-ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, na terça-feira, dia 16,
recebemos no Estado do Espírito Santo a visita do
Sr. Ministro dos Transportes, Anderson Adauto.
Juntamente com o Governador Paulo Hartung,
percorremos diversos Municípios em visita a obras
paralisadas.

A visita iniciou-se por Cachoeiro do Itapemirim,
onde o Ministro assinou ordem de serviço para con
clusão do anel rodoviário da cidade.

Já em Colatina, foi realizada solenidade em que
Anderson Adauto assinou a liberação de recursos
para o término das obras da segunda ponte.

Sr. Presidente, há mais de um ano vimos reivin
dicando sistematicamente ao Ministério dos Trans
portes prioridade na liberação de verbas para o térm~

no dessas obras e também para duplicação da

BR-1 01, perímetro urbano de Unhares, Município que
represento nesta Casa.

Em Unhares, o Ministro Anderson Adauto, o Go
vernador Paulo Hartung e representantes da comuni
dade visitaram as obras da rodovia, tendo ali sido as
sinada ordem de serviço destinando aproximada
mente R$2 milhões para reinicio dos serviços de pavi
mentação.

Srs. e Sras. Parlamentares, manifesto aqui m~
nha satisfação pelo empenho do Ministro dos Trans
portes em atender à nossa solicitação e à de toda a
população da região para o término das obras naque
les trechos rodoviários que, devido ao crescente fluxo
rodoviário, colocavam em risco a vida dos usuários.

Requeiro que este pronunciamento seja divu~

gado no programa A Voz do Brasil e nos órgãos de
comunicação de Casa.

Era o registro que queria fazer.
O SR. PATRUS ANANIAS (PT-MG. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, nobre Deputado Ino
cêncio Oliveira, Sras. e Srs. Deputados, telespecta
dores da nossa TV Câmara, cada vez que nos depa
ramos com os dados referentes à violência no Brasil
ficamos mais estarrecidos, perplexos e indignados. A
revista Época desta semana publica uma reportagem
sobre a violência intitulada Eles mataram.

Passo a relatar dados da reportagem, colegas
Deputados.

"Oito milhões de armas de fogo, um
assassinato a cada 12 minutos. (. ..)

O país é campeão mundial de homicí
dios em números absolutos, segundo a
Organização Mundial de Saúde. Se for con
siderada a taxa por 100 mil habitantes, ocu
pa o terceiro lugar em violência no planeta.
Só perde para a Colômbia, devastada pela
guerrilha há 30 anos, e para EI Salvador,
que amargou uma guerra civil. Mais de 45
mil pessoas perdem a vida por tudo e por
nada nas ruas da nação a cada ano. (. ..)

Com 3% da população mundial, o Bra
sil concentra até 13% dos homicídios. (. ..) O
custo da violência nas três maiores Capitais
brasileiras - São Paulo, Rio e Belo Horizon
te - corresponde a 5% do Produto Interno
Bruto de cada uma delas.

Os recursos somados chegam a R$ 13
bilhões por ano. (. ..)

Estima-se que 70% dos assassinatos
são cometidos por motivos fúteis(. ..)".
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o Brasil enfrenta grandes desafios, Sr. Pres~

dente, Sras. e Srs. Deputados, entre eles o desafio
de vencer o desemprego e a luta contra a miséria e
a exclusão social. Mas, seguramente, de todas as
tarefas urgentes que se apresentam à consciência
cívica, cristã e democrática do povo brasileiro a prin
cipal é enfrentar e derrotar a violência. Dos 45 mil
assassinatos que acontecem por ano neste País,
mais de metade, ou quase 25 mil, são cometidos
por nossos meninos, nossos adolescentes, nossos
jovens de 16 a 24 anos de idade. Alguns querem
que o Brasil continue nesta situação.

Estamos discutindo na Câmara dos Deputados
o Estatuto do Desarmamento. Faço um apelo à socie
dade brasileira, às igrejas, aos homens e mulheres de
bem e de boa vontade, aos militantes dos movimen
tos sociais, para que participem desse debate. A meu
ver, está-se propagando uma idéia perigosa, se não
insidiosa, de que não podemos desarmar as pessoas
de bem e deixar armados os marginais. As armas que
alimentam os marginais são as armas vendidas sem
critério, sem cuidados legais, e isso gera um clima de
violência que alimenta a ação dos bandidos.

Eu pergunto, Sr. Presidente: pode uma nação
socialmente organizada, pode um Estado abrir mão
de ser ele o guardião da segurança e da vida dos
seus cidadãos? Cada brasileiro vai se tornar respon
sável pela própria segurança? Então estaremos con
tribuindo para essa escaladáinaceitável da violência.

Sr. Presidente, conclamo desta tribuna o Con
gresso Nacional, em eSPecial a Câmara dos Deputa
dos, e a sociedade organizada a discutir e aprovar
para o Estatuto do Desarmamento um texto que real
mente contribua para pacificar a família e a Pátria bra
sileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CAMBRAIA (PSDB-CE. Sem

revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, falarei hoje sobre a economia brasileira, es
pecialmente sobre o papel das pequenas e microem
presas no processo de desenvolvimento do nosso
País.

Como se sabe, o Brasil é a décima potência
econômica do mundo. Paradoxalmente, a maioria do
nosso povo vive em condições miseráveis, fruto da
perversa distribuição de renda que impera entre nós,
fazendo com que poucos tenham muito e muitos te
nham tão pouco, situação que se agrava a cada dia
com a deterioração da classe média, que vê os em
pregos fluírem, jogando cidadãs e cidadãos na vala
dos sem-renda, dos sem-perspectiva, dos sem-futu
ro, infelizmente. Mas o problema não está apenas na

li[

tremenda concentração de renda. Existem outras va
riáveis que respondem pelas mazelas que sofre o
povo brasileiro.

Os baixos índices de crescimento econômico le
vam ao desemprego em massa. As dívidas interna e
externa, que sugam os recursos públicos em paga
mento de juroS e de encargos, inibem os investimen
tos em infra-estrutura, em obras estruturantes e em
programas sociais, especialmente os da área de edu
cação, saúde e assistência social, enfim, aqueles res
ponsáveis pela melhoria da qualidade de vida de um
povo, o que almejamos.

Existe saída para o Brasil? É claro que existe.
Este País tem suporte econômico e humano para sair
desta crise e se desenvolver. Acredito que a solução
esteja nas pequenas e microempresas. Devemos for
talecê-Ias pela importância que representam para a
economia brasileira.

Existem.no País 5,6 milhões de pequenas e m~

croempresas, que tiveram em 2001 receita de 168,2
bilhões de reais. Mas, pela sua potencialidade, este
valor pode ser considerado até modesto. Se dermos
às pequenas e microempresas atenção especial, com
certeza, vão se desenvolver cada vez mais, emprega
rão mais mão-de-obra e participarão com percentual
muito mais significativo para o desenvolvimento deste
País e para a melhoriada qualidade de vida da nossa
população.

Sr. Presidente, em todos os ramos - serviços,
industria manufatureira, comércios varejista e ataca
dista -'- as pequenas e microempresas são intensivas
de mão-de-obra, enquanto a grande empresa é pou
padora de mão:.de-obra, quer dizer, emprega menos.

Dispositivo introduzido no texto da proposta de
reforma tributária, o chamado Super-SIMPLES - por
sinal, uma emenda do meu partido, o PSDB -, com
toda certeza, dará às pequenas e microempresas a
condição de se desenvolver e de participar da reden
ção econômica e principalmente social do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO BATISTA (pFL-SP. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o Ministro da Previdência Social assinou, no
dia 20 de junho deste ano, a Portaria MPS n° 837, pu
blicada no DOU de 23 de junho e que determina o pa
gamento, a partir de 1° de julho de 2003, dos benefíci
os mensais concedidos pelo INSS - exceto os benefí
cios de auxílio-doença até certo limite -, cujo valor
seja igualou superior a 720 reais, mediante crédito
exclusivamente em conta bancária.
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Tal medida ministerial obriga todos os aposen
tados e pensionistas do INSS que percebam valores
a partir de 720 reais por mês a abrir conta corrente
nos bancos para receber suas aposentadorias ou
pensões, mantendo para aqueles que percebam va
lores inferiores a este teto o recebimento vinculado d~

retamente ao INSS.
Cremos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa

dos, que a intenção do Ministro da Previdência, ao to
mar tal medida, baseia-se principalmente na garantia
da segurança de aposentados e pensionistas que re
ceberão seus benefícios em conta corrente ou pou
pança, diminuindo significativamente a incidência de
assaltos a aposentados, que, com o cartão magnético
do INSS, tinham que sacar suas aposentadorias de
uma só vez.

Acreditamos na boa intenção do nobre Ministro,
porém, não podemos deixar aposentados e pensio
nistas da Previdência Social à mercê do perverso sis
tema bancário, que a cada dia mais intervém na eco
nomia brasileira, aumentando seus lucros sem o dev~

do respeito aos interesses sociais e coletivos.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta

mos apresentando na tarde de hoje projeto de lei que
proíbe a cobrança de tarifas bancárias nas contas
correntes ou poupanças de titularidade de aposenta
dos ou pensionistas.

De acordo com o projeto, aposentados e pens~

onistas titulares dessas contas terão direito, sem
qualquer tipo de ônus, a um cartão magnético para
transações eletrônicas, incluindo a primeira repos~

ção em caso de perda, extravio, furto ou roubo; a um
extrato semanal de movimentação de sua conta, em~
tido por terminal eletrônico; e a uma transferência se
manal de recursos, mediante DOC, entre diferentes
instituições bancárias.

O projeto admite a cobrança de tarifa bancária
exclusivamente para cobrir utilização de serviços d~

ferentes desses previstos, proibindo cobrar ainda tar~

fa por utilização de terminal eletrônico ou Internet.
Portanto, o banco deverá disponibilizar gratuita

mente a aposentado ou pensionista titular de conta
corrente ou poupança os meios mínimos necessários
para a movimentação dessa conta.

Acreditamos que essa medida trará tranqüilida
de a aposentados e pensionistas que hoje são obriga
dos a abrir conta corrente ou poupança nos bancos
para receber suas aposentadorias ou pensões. Com
a atual defasagem de seus benefícios, não nos pare
ce justo que, sob o pano de fundo de garantir-lhes se
gurança, os bancos obtenham mais lucros em cima

dessas pessoas que já dedicaram a maior parte de
suas vidas ao desenvolvimento do nosso País.

Muito obrigado.
O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB-RO. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, não há governo de si mesmo. Gover
no é antes de tudo o grande condutor das ações do
povo. E, para que isto aconteça e o povo possa per
ceber, participar e contribuir, há a necessidade de
que este mesmo povo possa conhecer claramente o
rumo, as regras e as etapas das ações do Governo.

O primeiro passo é um plano estratégico, que se
deve iniciar com a valorização dos funcionários, não
só com o estímulo salarial, mas também com a sua
preparação, para que possam, todos, promover o Go
verno, a partir do bom atendimento ao público e com
serviços de boa qualidade.

Em seguida vem a criação do grupo técnico.
Sem a criação de um grupo de funcionários ou mes
mo de técnicos contratados, de alto nível, para a ela
boração dos programas de desenvolvimento, não
será possível planejar o crescimento econômico do
Estado. Para implantação da visão contemporânea
de crescer a partir da realidade local, de aproveita
mento dos produtos regionais para geração de renda
e emprego, o grupo técnico multidisciplinar é indis
pensável.

Em qualquer que seja a atividade, o Governo do
Estado e as Prefeituras deverão agregar em suas en
tranhas a participação ativa do SEBRAE. Com a sua
capilaridade, oferta de pessoal de alto nível e diversi
dade de ação, o SEBRAE poderá ser um aliado im
portante no processo de mudança do antigo modelo
desenvolvimentista de Rondônia para a outra fase de
consolidação e de maiores resultados.

Os governos na América Latina são tidos como
perdulários, gastadores insanos, até irresponsáveis.
E parece que é verdade, porque a música é sempre
igual: a administração de eternas crises. Há de se
convidar um importante setor a integrar as atividades
de Governo: os setores produtivos, que sempre foram
explorados e extorquidos. Eles poderão conduzir
grande parte das atividades de Governo. E o
SEBRAE poderá ser o grande elo desta nova vincula
ção. Ele tem o trabalho técnico como primado da
ação e grande capacidade de mobilização, por sua
credibilidade. A sociedade acredita no SEBRAE. Por
isso, Senhor Presidente, Rondônia precisa do
SEBRAE, como precisará da EMBRAPA, do INPA, da
CEPLAC etc.



':Art. 2° Cabe aos órgãos e às entida
des do Poder Público assegurar à pessoa
portadora de deficiência o pleno exercício
de seus direitos básicos, inclusive dos direi
tos à educação, .à saUde, ao trabalho, ao
desporto, ao turismo, ao lazer, à previdência
social, à assistência sQcial, ao transporte, à
edificação pública, à habitação, .à cultura, ao
amparo à infâl1cia e à tnaternidade, e de ou
tros que, decorrentes da Constituição e das
leis, propiciem seu bem-estar pessoal, soci
al e econômico".

Sr. Presidente, passo a abordar outro assunto,
tema que impele varias denossas ações, desde que,
há anos, assumimos a responsabilidade política de
lutar por melhores condições devida em sociedade,
ou seja, lutar por justiça social. Com esse objetivo te
nho lutado pelo pleno funcionamento do Hospital Uni
versitário, também c()nhecido como Santa Casa de
Dourados, em Mato Grosso do Sul.

Nesse proposito, já enfrentamos, ao longo dos
últimos 1O anos, veflrias. dificuldades, mas elas não
nos darão por vençidos. Podemos até nos tornar, aos
olhos de alguns,iosistentes e redundantes, mas aos
olhos de quem nos interessa, que são os cerca de
700 mil habitantes dos 34 Municípios que formam a
Região da Grande Dourados, estarei sendo persis
tente e obstinado, ao tratar, mais uma vez, da ques
tão nesta Casa.
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O modelo burocrático do Estado é complicado; No último fim de semana tivemos um exemplo
é lento e pesado, além de ser um elemento impesso- explícito disso, quando, para marcar o Dia Nacional
a!. O Estado parece um ente distante e que até não de Luta dos Portadores de Necessidades Especiais,
existe. As pessoas que prestam serviços públicos apresentaram-se, no Ginásio do lbirapuera, em São

. Paulo, coral de surdos-mudos, balé de cegos, balénão têm a dimensão da responsabilidade do seu ser-
d com cadeira de rodas, ginastas paraolímpicos e má-viço e da importância do seu papel para a socieda e.

Há de se construir, dentro deste mesmo modelo g~ gicos com Síndrome de Down.
E como deixar de citar neste momento um dos

gantesco e indifêrente, algo de mais humanístico - e maiores violeiros do Estado de Mato Grosso do Sul,
este papel está ligado as competências do próprio Orlando Brito, com um virtuosismo que emocionou o
SEBRAE, que é o de melhorar a qualidade c;s drv~ MinistroCiro Gomes e aattizPatrícia Pilar, em um ar-
ços públicos e privados, .na empresa ou no sta o. ranjo inédito para0 Hino Nacional brasileiro. Aprovei-

É por isso que digo: Rondônia precisa do to-me de trecho da canção Oestrangeiro, de Caetano
SEBRAE. Veloso, que diz. que "O amor é cego, Ray Charles é

Era o que tinha a dizer. cego, Stevie Wonder é cego", para também dizer que
O SR. GERALDO RESENDE (PPS-MS. Sem Orlando Brito é cego e parece que nós não enxerga-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- mos mesmo muito bem.
putados, algumas datas são chamadas de comemo- Talvez nem precisemos de mais leis. Precisa-
rativas, mas nada ensejam a se comemorar. Uma mos, sim, aplicar bem as quejá existem. Nesse senti-
data que, acima de tudo, deve servir como marco de do, faço referência especial àos portadores de defi-
alerta, verdadeiro chamamento da atenção para as ciências citando o art. 20 do Decreto 3.298, de 21 de
mazelasque a própria sociedade impõe, é o Dia Nac~ dezembro de 1999. Diz o dispositivo:
onal de Luta dos Portadores de Necessidades Espe
ciais, 21 de setembro.

É absolutamente evidente que os serviços pú
blicos, cuja característica principal é a universalidade,
não estão adaptados para atender o portador de ne
cessidades especiais. ou para chegar até ele. Esta
mos falando de detalhes que aqueles que não são
portadores de necessidades especiais, em geral,
nem obsérva.m.

Imaginem, senhores, se todos os meios-fios de
ruas do Brasil tivessem 2 metros de altura. Imaginem
se as repartiÇões públicas ficassem no alto de esca
das Magin.Js. Pensem em como seriam as notas de
dinheiro todas em branco. Pois é num mundo assim
que milhp1sdeirmãos nossos vivem, é. nós, de forma
egoísta, no mais das vezes, nem nos damos conta.

Vejam, colegas: dosquase 180 milhões de hab~

tantes quehã nó Brasil, cerca de 10% são portadores
de algúrntlp() de necessidade especial física, mental
ou sens()rial,s~gundo levantamentos da ONU (Orga
nização d~s~açõesUnidas). É claro que esse núme
ro devéser O)aior, mas de qualquer forma já perfaz o
expressivpcontingentede18 milhões de pessoas.

Emqu~p~sea falta de sensibilidade para pro
blemas i;l.d.ifipuldadesenfrentados pelos portadores
de necessjd~desespeciais, além do condenável, po
rém palp~v~l, preconceito, essas pessoas invariavel
mentedl?tr10~stram·invejável grandeza e capacidade
de superação.
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Cremos que a angústia dessa população está
com os dias contados, em virtude da promessa que
recebemos, no Ministério da Saúde, de que no próx~

mo dia 25 todos os projetos solicitando recursos na
área de saúde serão definidos. E acredito que pode
remos contar com a sensibilidade que o Ministro
Humberto Costa já tem demonstrado com esse pleito
da liberação de recursos da ordem de 4,8 milhões de
reais, consubstanciados em projeto que entregamos
ao Governo Federal quando ocupamos o cargo de
Secretário Estadual de Saúde e que agora, refeito, foi
novamente entregue pelo atual Secretário.

Como uma novela que, ao que parece, está
chegando aos seus últimos capítulos, aqui estamos
novamente. Acreditamos, agora, que os 18 meses de
labuta pela compra de equipamentos e material per
manente, somados aos cerca de 17 milhões de reais
em recursos públicos já empregados, começam a va
ler a pena.

É verdade que naquela colossal edificação fun
ciona apenas um ambulatório, mas, com a verba que
deve ser liberada nos próximos dias, o Hospital Un~
versitário de Dourados poderá funcionar para o que
foi construído, ou seja, ser hospital de referência para
34 Municípios da região.

Sr. Presidente, nobres colegas, as intempéries
que já assolaram e persistem em obstaculizar aquele
nosocômio são das mais diversas origens: de deno
dados casos de desvio de verbas à má-fé e incompe
tência de gestores públicos, que muitas vezes coloca
ram suas vaidades acima do interesse da coletivida
de. Na contramão dessa triste realidade, no entanto,
tem havido vários esforços.

Na condição de Secretário Estadual de Saúde,
posto que ocupamos de outubro de 2000 a abril de
2002, dedicamo-nos a estudos, negociações e pactLl
ações que deram origem ao Rede Saúde, uma inter
venção local objetiva, com resultados concretos a
curto e médio prazos, mas que só poderá ser induzido
se tiver o aporte financeiro necessário.

É por isso que chamo a atenção dos senhores,
pedindo que atentem para o retrocesso que uma
eventual demora na liberação de recursos já aloca
dos orçamentariamente pode significar. Apelo para
que se tenha o bom senso de evitar refluxos no siste
ma, já afetado pela guilhotina dos contingenciamen
tos que extirparam cerca de 90% das emendas parla
mentares destinadas ao setor de saúde em Mato
Grosso do Sul.

Sendo um dos títulares legítimos da luta pelo
funcionamento do Hospital Universitário e represen
tando a região da Grande Dourados, seu povo e suas

autoridades municipais, estamos intercedendo de for
ma incisiva junto aos órgãos públicos diretamente re
lacionados aos procedimentos administrativos para li
beração dos recursos citados, a fim de que definitiva
mente eliminem eventuais entraves técnicos ou políti
cos, para que no próximo dia 25 tenhamos a feliz notí
cia de que o recurso pleiteado será, finalmente, libe
rado.

Por fim, quero elogiar o Ministro Humberto Cos
ta pela decisão de tentar viabilizar recursos para o
equipamento do Hospital Universitário da Grande
Dourados.

Grato pela atenção.
O SR. LAEL VARELLA (PFL-MG. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, nesses últimos meses, o Congresso Nacio
nal parece estar sendo pautado vergonhosamente
pelo lobby do desarmamento. Com efeito, o projeto
sobre o tema ora em discussão e apreciação nas
duas Casas de nosso Legislativo - chamado por mui
tos de estatuto da rendição ao crime - tem de ser
aprovado do jeito que quer o lobby. Ele não admite
sequer que a Comissão de Segurança Pública altere
pequenos pontos. Os integrantes do lobby conside
ram qualquer tentativa nesse sentido como escânda
lo e rasgam as vestes como os fariseus no tempo de
Cristo.

A Câmara precisa ter discernimento e coragem
de rejeitar o projeto que veio do Senado e começar
tudo de novo. De estatutos e de leis o Brasil está che
io, mas de que adiantam se tais regulamentos são de
falsa utilidade?

Sr. Presidente, precisamos enfrentar a criminal~

dade e devolver a segurança e a tranqüilidade carac
terística do povo brasileiro. O que a Nação espera
desta Casa são atitudes concretas, como alterar o
Estatuto da Criança e do Adolescente, para retirar
nossos jovens das garras do crime. Se houvesse um
lobbypró juventude, com as proporções e os recursos
de publicidade do lobby do desarmamento, estou se
guro de que nossos jovens teriam outro futuro.

Trago para consideração do Sr. Presidente e de
meus pares matéria do jornalista Renato Lombardi,
publicada na edição de ontem, 23 de setembro, do
jornal O Estado de S. Paulo, com o título: "Menino de
15 anos mata chileno no Guarujá. 'Catatau' é acusa
do de dezenas de assaltos a turistas, na Praia da
Enseada".

"M.S.C., o Catatau, tem 15 anos, mas
aparenta 13. É acusado de mais de 50 as
saltos a turistas e a pedestres no bairro da
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Enseada, no Guarujá, perto da praia e dos
hotéis. Na tarde de domingo, voltou a ata
car, segundo a polícia. Desta vez, é acusa
do de matar com um tiro no peito o chileno
Waldo Arturo Ugalde Erazo, de 51 anos, na
frente de suas filhas. (...)

O crime ocorreu na Rua Chile, por vol
ta das 16h30, quando a família andava no
calçadão. Catatau estava numa bicicleta,
seguido por dois cúmplices, que iam a pé.
Eles se aproximaram e exigiram relógios, di
nheiro e a máquina fotográfica que uma das
moças levava.

'Quando vimos a arma na mão do me
nino, corremos. Eu e minha irmã fomos para
um lado e meu pai para o outro', contou Pa
ula. 'Os dois que acompanhavam o menino
armado correram atrás da gente e desisti
ram. O que foi atrás do meu pai atirou', dis
se Loreta.

Depois de atingir Ugalde, Catatau fu
giu na bicicleta. Os dois cúmplices também
correram. Na delegacia, Loreta e Paula re
conheceram WAA, de 14 anos, e
E.G.S.o., de 15, num álbum da polícia.
Ambos foram detidos duas horas depois, no
Jardim Zilda, e novamente reconhecidos pe
las jovens. (...)

Na Delegacia Central do Guarujá, os
menores não quiseram prestar depoimento.
'Só falo na frente de um juiz', afirmou W O
outro garoto mostrou conhecer o Estatuto
da Criança e do Adolescente. 'Quem tem
menos de 18 anosnão precisa falar na polí
cia. SÓ f~/o para um juiz', disse o.

Febem - Velho conhecido da polícia,
com várias passagens por roubo e furto
desde 2000, Catatau carrega sempre um re
vólver calibre 38, que mal tem forças para
erguer. Para apontar a arma na direção da
vítima, precisa segurá-Ia com as duas
mãos.

Criado pela avó, Catatau mora na Vila
Júlia e já esteve internado diversas vezes
na Fundação Estadual do Bem-Estar do Me
nor (Febem). 'Nós o prendemos com um re
vólver calibre 38 no dia 29 de agosto e apre
endemos a arma, mas fomos obrigados a li
berá-lo', informou Sérgio Bastos Lugão,
chefe dos investigadores do Guarujá.

Segundo o policial, o menor é detido
quase todos os meses, fica poucos dias na
Febem e volta para as ruas. 'A avó vai bus
cá-lo. Ela diz para o juiz que o neto vai mu
dar', disse Lugão. 'O g~roto promete voltar a
estudar, mas no dia seguinte já está nas
ruas, furtando e assaltando'. Para o policial,
se Catatau tivesse sido recolhido numa das
unidades da Febem após sua detenção com
a arma, a morte do chileno poderia ter sido
evitada':

Sr. Presidente, o lobby do desarmamento não
se preocupa em desarmar os milhares de "Catataus"
utilizados pelo crime sob o manto da impunidade do
Estatuto da Criança e do Adolescente. Enquanto
isso, a juventude que representa o futuro da Nação
fica à mercê do crime. Quero estender meu apelo a
todos os brasileiros para que façam lobbies, vigian
do nossas atividades na condição de seus represen
tantes. Cobrem de nós medidas sérias e eficazes
para proteger nossa juventude e com ela o futuro do
Brasil.

Vamos aproveitar o idealismo e a generosidade
próprias dos jovens para a constituição de um verda
deiro lobby em defesa da juventude e·do Brasil de
amanhã, ou seja, a construção de uma sociedade ba
seada nos princípios da civilização cristã hoje aban
donados. Para tal precisamos rejeitar as falácias do
lobby do desarmamento e também rever o Estatuto
da Criança e do Adolescente, aprovado aqui sob os
auspícios da mesma mentalidade permissiva.

Sr. Presidente, solicito que este pronunciamen
to seja divulgado pelos órgãos de comunicação da
Casa.

Tenho dito.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, a Nação esta envolvida esta semana, quando
comemoramos o Dia Nacional do Idoso, com o deba
te de temas importantes relacionados a experiência,
sabedoria, valores, transformações físicas e integri
dade social da chamada terceira idade.

Trata-se de assunto com o qual sempre gostei
de me envolver, não apenas na condição de homem
público, mas sobretudo como cidadão preocupado
que estou com os desafios que este segmento literal
mente tão delicado representa no processo de desen-
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volvimento de um povo, de uma nação, de um país
como o Brasil.

Ainda ontem, o Senado da República aprovou
por unanimidade o Estatuto do Idoso, que também
tramitou por longo tempo nesta Casa. Coincidência
ou não, a medida foi discutida, votada e aprovada em
boa hora, exatamente quando a sociedade brasileira
se debruçava sob este tema questionando a ineficá
cia da legislação existente para o atendimento das
necessidades dos idosos; o desrespeito e maus-tra
tos praticados contra esses cidadãos que tanto fize
ram e contribuíram para tornar este Brasil mais jo
vem, mais humano, mais igualitário, jamais preconce
ituoso.

O último Censo do IBGE mostra que os idosos
já representam hoje 8,6% da população brasileira,
com a expectativa de chegar nos próximos 20 anos a
15%. Isto, fruto de vários fatores também ocorridos
em vários outros países, tais como progresso da ciên
cia e melhores condições sociais e econômicas, em
bora não seja uma regra no tocante à qualidade de
vida, visto que o abandono do idoso pode ser flagrado
na precariedade de serviços e programas sociais e do
atendimento à saúde das pessoas da terceira idade,
sobretudo as mais pobres.

Entendo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que
tanto a aprovação do Estatuto do Idoso, no Senado
Federal, quanto as comemorações do Dia Nacional
do Idoso se constituem numa grata oportunidade
para reflexão maior e melhor sobre o que realmente
queremos de bom e de melhor para os nosso an
ciãos. Precisamos defender, e logo, uma política que
permita envelhecimento saudável de nossa popula
ção, que deve ter a sua capacidade funcional e a sua
autonomia preservados sob a garantia da manuten
ção do nível de qualidade de vida.

Entendo ainda, Sr. Presidente, que o idoso não
deva, em hipótese alguma, ser considerado um inútil,
um peso para a sociedade, um improdutivo, porque
se assim o fizermos estaremos atingindo de forma
cruel e desumana o que de mais precioso o ser huma
no pode ter em vida: sua própria dignidade.

A Campanha da Fraternidade deste ano, pro
movida pela Igreja Católica, tratou do tema dos ido
sos, com o objetivo de resgatar a dignidade dos cerca
de 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos em
nosso País e também de refletir sobre o processo so
cial de envelhecimento pelo qual todos passaremos.

Quer a Igreja chamar a atenção do Governo e da so
ciedade para a grave situação dos idosos em nosso
País, para que todos tenham Vida, dignidade e espe
rança.

A própria Organização das Nações Unidas 
ONU apresentou durante sua segunda Assembléia
Mundial sobre Envelhecimento dados importantes
sobre a situação do idoso e uma projeção até 2025.
Segundo a ONU, nos próximos 50 anos, 20% da po
pulação do planeta será composta por idosos. O Bra
sil deve subir do 16° lugar no rankingde idosos para a
quinta ou sexta posição, com aproximadamente 33
milhões de moradores com mais de 60 anos.

Vejam os senhores que os números são fantás
ticos e, sobretudo, desafiadores, até porque a popula
ção mundial de idosos, atualmente estimada em 600
milhões de pessoas, deve saltar para 2 bilhões nas
próximas décadas. E o Brasil,sem dúvida alguma,
deve acompanhar a tendência. O nosso País deve
saltar dos atuais 15 milhões de idosos para aproxima
damente 33 milhões, no ano 2025. Pelos cálculos da
Organização Mundial de Saúde, o Brasil terá, em
2025, 15% de sua população composta por idosos.
Esses números também devem ser semelhantes em
países como os Estados Unidos, o Japão, a Indoné
sia, a Rússia e a Alemanha.

O Estatuto do Idoso, que passou por esta Casa
e acabou sendo aprovado ontem no Senado Federal,
já significa avanço, porque concede uma série de be
nefícios aos idosos, a exemplo da concessão de um
salário mínimo para quem for incapaz de prover sua
própria subsistência. O Estatuto proíbe também que
os planos de saúde discriminem os idosos com co
brança de valores diferenciados, determina ao Poder
Público o fornecimento gratuito de medicamentos, es
pecialmente os de uso continuado, entre uma série
de outras medidas que podem melhorar a qualidade
de vida dessas pessoas.

Resta-me, Sr. Presidente e Srs. Deputados, es
perar que o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva não
apenas sancione o Estatuto do Idoso, tão logo retorne
de sua viagem ao exterior, mas que faça da medida
ponto de honra para a política de defesa do idoso,
buscando sempre as melhores alternativas para que
todos nós tenhamos no futuro orgulho de passar os
últimos dias de nossas vidas sob um mundo justo, fra
terno e sobretudo humano.

Muito obrigado.
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o SR. CARLOS NADER (PFL-RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, ser a favor por ser a favor ou ser do contra

só para ser do contra não é conduta condizente com a
que se espera de um homem público. Este deve ter a

capacidade de dialogar, de conhecer o que desco
nhece, de estudar o que não sabe, de ouvir os mais

experientes para se posicionar diante de assuntos
que mexem com a população.

Os produtos transgênicos causam polêmica - e
isso não chega a ser surpresa. Toda e qualquer alte

ração genética sempre resultará em acaloradas dis
cussões. No caso' dos produtos agrícolas, especía~

mente da soja, quero deixar claro que, no meu ponto
de vista, o Governo deveria empreender um debate

mais amplo sobre o assunto antes de decidir pela li
beração do plantio para a safra 2003/2004.

Ambíentalistas são radicalmente contra tal libe
ração, enquanto os produtores de soja doSul brasilei
ro reivindicam o direito vê-Ia efetuada. Entendo, Sr.
Presidente, que precauções nunca são demais quan

to estão em jogO a saúde do consumidor brasileiro e o
meio ambiente. É preciso verificar, com isenção, sem

nenhuma predisposição, se existem - e caso exis
tam, em que níveis -impactos ambientais com a ado

ção da soja transgênica.
A empresa Monsanto, principal interessada no

plantio e comercialização desse tipo de soja, recu
sa-se a submeter o produto à avaliação de impacto
ambiental, conforme reclama o Ministério do Meio
Ambiente. Creio que a Ministra Marina Silva tem toda

razão em ser cautelosa, até porque, é justamente
isso o que es1amos pedindo: cautela, não-adoção de
posiçÕes definitivas antes de estudos, repito, isentos,
que possam dar ao povo brasileiro a certeza de que

se está aprovando um procedimento que não resulta
rá em nenhum prejuízo para a sua saúde nem para o
meio ambiente.

Ao mesmo tempo em que não devemos ser con

tra só por ser contra, ainda que essa posição soe poli
ticamente correta, também temos de levar em conta a
relação custo/benefício. Desenvolvimento, todos
queremos, mas sem pôr em risco a biodiversidade.

Espero que o Governo tenha bom senso e não
aja no afã de resolver logo uma questão que merece,
sem nenhuma dúvida, abordagem mais clara, exposi
ção mais abrangente. E que os ambientalistas tam-

bém tenham a sua dose de boa vontade para partici
par dessa discussão de forma esclarecedora.

Posições definidas sobre algo que pouco se c0

nhece - eé este o objeto principal da discussão - não
levam a nada. Podem resultar, sim, em atitudes equi
vocadas, que, no caso da soja transgênica, tanto
pode ser a liberação comoa proibição. Essa polêmica
não é apenas de interesse de empresários, agriculto
res e ambientalistas, engloba toda a sociedade brasi
leira. Ampliar essa discussão é a única forma de dar o
passo certo, que não resulte em arrependimentos tar
dios, sejam de que parte forem.

Por fim, Sr. Presidente,solicíto a V.Exa. seja
este pronunciamento divulgado nos meios de comu
nicação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. CARtlTo. MERSS (PT-SC. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados,'ocupamos a tribuna para afirmar o compro
misso do Governo Lula com o combate à fome e à in
clusão social de milhares de brasileiros, para uma
vida mais digna.

Gostaria de lembrar que, em Joinville, no sul do
Brasil, embora escondido e camuflado, também exis
te índice de pobreza assustador. Mesmo que muitos
voltem os olhos para o Nordeste e afirmem que o sul é
um "paraíso", nós precisamos nos alertar para as pes
soas tão esquecidas que viVem na margem da pobre
za naquela região, como destaca o jornal A Notícia do
último dia 10 de setembro, em.matéria sobre o sonho
dos reassentados da Estrada Canela em adquirir mo
radia.

Mesmo sendo mundialmente conhecida como
Cidade das Flores, Joinville abriga cerca de 6 mil fa
mílias que vivem em condições precárias. As regiões
onde o drama é maior são: Parque Guarani, Portinho,
Aventureiro, Morro do Amaral, Vigorelli, Estevão de
Matos e os Jardins Sofia, Franciele e Paraíso.

O combate à fome e à pobreza requer ações de

assistência, educação e principalmente geração de
renda. Joinville tem aproxirnadamente 40 mil desem
pregados e muitas pessoas em situação de miséria,
passando por gra.ndes dificuldades." .

Em seu discurso, no dia 1° de janeiro, o Presi
dente Lula firmou com a Nação um compromisso de
acabar de uma vez por todaS com a fome do povo
brasileiro. A tarefa é dura e inédita em nosso País,
mas através de projetos corno o Fome Zero, progra
mas como Bolsa-Escola, Bolsa-Alimentação, Car
tão-Alimentação, Vale-Gás e o Programa de Erradi-
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cação do Trabalho Infantil a expectativa já vem se
consolidando aos poucos. Outra alternativa são os re
cursos que o Governo Federal vem conseguindo atra
vés do Programa Habitar Brasil, por exemplo, que só
em Joinville está investindo 7,6 milhões de reais na
construção de casas no Rio do Ferro, uma das local~

dades mais subumanas da cidade.
Além disso, a sociedade também está fazendo

sua pa.rte - e é preciso fazer, de norte a sul deste
País. Uma sociedade justa, sem exclusão social, não
será uma dádiva do nosso Governo, mas, sim, uma
conquista do nosso povo, que manteve sua dignidade
e esperança por dias melhores.

O SR. ROBERTO GOUVEIA (PT-SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, a Comissão de Economia, Indústria e Comércio
aprovou na manhã de hoje, por 9 votos a 4, o parecer
do Deputado Alceste Almeida ao Projeto de Lei n° 22,
de 2003, de minha autoria, que exclui da lei brasileira
de patentes os medicamentos para prevenção e tra
tamento da AIDS e seu processo de obtenção. O refe
rido projeto já passou pela Comissão de Seguridade
Social e segue agora para a Comissão de Constitu~

ção e Justiça e de Redação.

Venho à tribuna justamente pelo prazer de com
partilhar esse fato com os Srs. Deputados e com o pú
blico que acompanha nossos trabalhos nesta tarde. É
uma grande vitória da Câmara dos Deputados, da sa
úde pública e da população. A sociedade brasileira e
o Congresso Nacional apontam caminho que vem re
vigorar os esfc>rços do Poder Executivo, do Presiden
te Lula e do Ministro da Saúde em todas as negocia
ções internacionais. É uma vitória espetacular, que,
repito, tenho a alegria de compartilhar com V.Exas.

Afirma Paulo Roberto Teixeira, ex-Coordenador
do Programa Nacional de DST/AIDS, atualmente à
frente do Programa da Organização Mundial da Saú
de de Combate à AIDS:

"Nesses três anos, o Brasil precisa in
vestir na sua indústria farmoquímica para
conseguir produzir sais, o que depende da
política governamental para o desenvolvi
mento tecnológico do País.

Ao mesmo tempo, acreditamos que o
acordo TRIPS tem que mudar, tem que se
adequar às questões de saúde pública, de
direito à saúde. Para isso, é importante
manter o protagonismo do Brasil nas nego
ciações, sensibl1izando os governos e a opi
nião pública internacionar.

Sr. Presidente, segundo matéria da Folha de
SPaulo de terça-feira, na África, onde há quase 30
milhões de portadores do vírus da AIDS, apenas 1%

da população recebe medicamento. Há 3 anos, a
Organização das Nações Unidas fixou como meta o

tratamento de 3 milhões de pessoas no mundo. Por

tanto, o número de 300 mil atendidos está muito

aquém desse objetivo.
O Brasil distribui medicamentos para cerca de

140 mil pessoas por ano. Daí a posição vanguardista
do País na luta contra essa pandemia que ameaça o
mundo no Terceiro Milênio.

Agora, o Congresso Nacional soube dar sua
resposta. Não tenho dúvida de que continuaremos
apoiando o Governo para manter seu programa e, ao
mesmo tempo, ajudar os demais países. Sei que tere
mos problemas em relação ao preço dos novos medi
camentos. O Brasil consegue distribuir o coquetel
porque produz cerca de 7 remédios na forma genéri
ca, o que barateia custos, mas os pacientes desen
volvem resistência a eles, o que obriga o uso de no
vas substâncias.

Os novos medicamentos são patenteáveis. O
preço de somente 3 drogas representa 61 % do
custo com a distribuição de medicamentos no
Brasil. Será que teremos de dar dinheiro para que
se cumpra a Constituição na integralidade e para
que se leve em frente o programa? Vamos ter de
tirar recursos de algum lugar. Eles sairão da
internação? Sairão de onde? É preciso enfrentar a
questão. Não estamos contra a indústria
farmacêutica; estamos a favor da vida e da saúde
pública. Temos de tomar providências.

Sr. Presidente, peço a transcrição, nos Anais da
Casa, do relatório do Deputado Alceste Almeida, do
artigo do jornal Folha de SPaulo e de tabela segundo
a qual, nos próximos 3 anos, teremos descoberto cer
ca de 14 novos medicamentos dos quais lançaremos
mão no combate à AIDS.

Tenho certeza de que o Congresso Nacional,
por intermédio das Comissões pertinentes, tomará as
providências necessárias. O povo brasileiro conhece
a necessidade de excluir da Lei de Patentes os medi
camentos contra a AIDS e seu processo de obtenção.

Muito obrigado, Sr. Presidente e público que
nos acompanha nesta tarde.
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O Ministério da Saúde implementou, em 1991, a
política de acesso universal e gratuito, na rede públ~

Inclui a invenção de medicamento
para prevenção e tratamento da Síndro
me de Imunodeficiência Adquirida 
SIDAlAIDS e de seu processo de obten
ção como matérias não patenteáveis.

Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 49965

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE ca de saúde, às terapias anti-retrovirais e às drogas
O ORADOR: para tratamento de infecções oportunistas. Essa inici-

PROJETO DE LEI N° 22-A, DE 2003. ativa começou pela distribuição de cápsulas de zido
vudina (AZT) e foi fortalecida pelo Decreto n° 9.313,
de 13 de novembro de 1996, que estabelece que to
dos os cidadãos infectados com o vírus terão acesso
gratuito a medicamentos essenciais para combater o
HIV, incluindo inibidores de protease, cuja distribui
ção se iniciou no final deste mesmo ano.

Hoje, aproximadamente 125 mil pacientes rece
bem essas drogas gratuitamente doSUS, os quais re
presentam mais de um terço do número total estima
do, em 2002, de pessoas sob tratamento anti-Aids em
todo o mundo em desenvolvimento.

Números referentes à epidemiologia da AIDS
no Brasil demonstram, de forma incontestável, que
prover tratamento universal e gratuito é um mecanis
mo de intervenção efiCiente no combate à pandemia.
A taxa de sobrevida cresceu substancialmente com a
introdução da terapia anti-retroviral. O tempo médio
de sobrevida, que, antes de a. terapia combinada se
tornar disponível, era de menos de seis meses, hoje
está próximo de cinco anos. Além disso, a qualidade
de vida das pessoas infectadas também melhorou
substancialmente. Contrariando estimativas realiza
das pelo Banco Mundial em 1992, de que 1,2 milhão
de brasileiros estariam infectados pelovírus em 2000,
dados recentes mostram que apenas metade do nú
mero previsto, 600 mil pessoas, portam.o HIV. Tam
bém a taxa de mortalidade e o número de mortes por
aids caíram dramaticamente, especialmente após a
implantação do acesso universal a terapia anti-retro
viral de alto poder (HAART).

As economias propiciadas pela introdução do
tratamento antiretroviral também são expressivas.
Houve substancial redução no número de hospitaliza
ções por pacientes de AIDS, no período de 1997 a
2001: mais de 358 mil internações foram evitadas, o
que representa uma economia de mais de 1,1 bilhão
de dólares. Ademais, houve também poupança de
cerca de 2 bilhões de dólares, decorrente da diminui
ção da necessidade de tratamento ambulatorial e de
drogas para infecções oportunistas.

Descontado o custo da pol ítica de acesso a me
dicamentos para AIDS, de aproximadamente 1,8 bi
lhão de dólares, a estratégia adotada pelo Governo
representou uma economia, para o país, de 200 mi
lhões de dólares, além, evidentemente, dos incontes-

1- Relatório

O Projeto de Lei em epígrafe, do ilustre Deputa
do Roberto Gouveia, estabelece que os medicamen
tos para prevenção e tratamento da Síndrome de
Imunodeficiência Adquirida-AIDS, bem como os
seus processos de obtenção, não sejam objeto de
concessão patentária. Coube ao nobre Deputado a
louvável iniciativa de reapresentar a referida proposi
ção, que foi, na legislatura anterior, oferecida pelo en
tão Deputado Eduardo Jorge.

O autor do PL n° 22, de 2003, em sua justifica
ção, argumenta que a proteção patentária pode levar
a abusos de poder econômico por parte da indústria
farmacêutica. A fim de garantir acesso universal a
medicamentos anti-retrovirais, seria imperativo possi
bilitar que indústrias locais fabriquem essas drogas,
aumentando a competição e, conseqüentemente, re
duzindo preços.

A proposta está sujeita à apreciação conclusiva
pelas Comissões às quais foi distribuída - de Seguri
dade Social e Família e de Economia Indústria e Co
mércio. Posteriormente, caberá a Comissão de Cons
tituição, Justiça e Redação - CCJR - emitir parecer
terminativo quanto à constitucionalidade e regimenta
Iidade do Projeto em comento.

Na Comissão de Seguridade Social e Família, o
nobre Deputado Rommel Feijó foi designado relator
da matéria. No prazo regimental, não foram apresen
tadas emendas ao PL n° 22, de 2003, o qual recebeu
parecer favorável do relator, acatado pela douta Co
missão.

Encaminhado à CEIC, cabe-nos apreciar a ma
téria quanto ao mérito, nos termos do art. 32, inciso
VI, do Regimento Interno desta Casa.

É o relatório.

li[
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táveis benefícios que propiciou a milhares de brasile~

ros.
Em que pese todos os benefícios advindos des

sa política, o acesso universal a medicamentos para
prevenção e tratamento da aids encontra-se ameaça
do. Os elevados preços das drogas anti-retrovirais,
apesar de quedas expressivas até recentemente re
gistradas, continuam a por em xeque a vida de milha
res de brasileiros, sobretudo quando considerados os
últimos resultados de negociações do Ministério da
Saúde com a indústria farmacêutica.

O custo médio por paciente/ano da terapia
anti-retroviral caiu sistematicamente até 2002. A ex
plicação para a diminuição dos preços desses med~

camentos pode ser buscada na adoção de duas es
tratégias por parte do Governo. Primeiro, a produção
doméstica, por laboratórios públicos, de· grandes
quantidades de medicamentos genéricos para trata
mento da AIDS propiciou uma redução média de 82%
nos seus preços. Atualmente, das catorze drogas que
compõem o coquetel de medicamentos anti-retrovira
is, distribuído gratuitamente, sete são produzidas no
País com princípios ativos importados.

Em segundo lugar, a política de negociação de
preços com a indústria farmacêutica, baseada na
ameaça de licenciamento compulsório, também con
tribuiu para a queda de 40% no preço dos medica
mentosimportados, neste mesmo período.

Apesar da significativa redução de preços, es
ses mecanismos não têm sido suficientes para man
ter a trajetória descendente dessa variável, único
meio de garantir o tratamento universal e gratuito
para aqueles que necessitam desses medicamentos.
Verificou-se, recentemente, posição preocupante por
parte dos laboratórios farmacêuticos, que mantive
ram, nas negociações com o Ministério da Saúde, os
preços das drogas Efavirenz, Nelfinavir e Lopinavir,
as quais respondem por 63% dos R$ 516 milhões
previstos para gastos com medicamentos contra a
AIDS em 2003. Tampouco, esses mesmos laboratór~

os responderam ao pedido de licenciamento voluntá
rio de patente, apresentado pelo Ministério, para pro
dução dos medicamentos em laboratório brasileiro,
por meio de transferência de tecnologia.

Segundo o ex-Coordenador do Programa Nac~

onal de DST/AIDS, Paulo Teixeira, "o volume de ga
nhos que as companhias farmacêuticas têm tido ex
cede (e muito) o investimento que é feito no desenvo~

vimento de novas moléculas e, só para se ter uma
idéia, calcula-se que 33% do preço do medicamento
é decorrente de estratégia de marketing". Obser
va-se, portanto, o elevado poder de mercado dessas

empresas, assegurado, principalmente, pela prote
ção patentária de seus produtos.

Cabe proceder a um breve histórico dos dispos~

tivos, contidos na legislação brasileira sobre proprie
dade intelectual, relativos à área farmacêutica. Tal ar
cabouço legal protegeu produtos e processos farma
cêuticos até o ano de 1945, quando foi determinado
que invenções - que resultassem em produtos al~

menticios e medicamentos, obtidos mediante meios
ou processos químicos - fossem exclu ídas de privile
giabilidade. Em 1969, uma mudança no Código Brasi
leiro de Propriedade Industrial aboliu o patenteamen
to nesta área até 14 de maio de 1996, quando entrou
em vigor a atual Lei de Propriedade Industrial (Lei n°
9279, de 1996).

Essa Lei procurou atender às exigências das
normas internacionais, em particular, do Acordo
TRIPS - Tratado Internacional sobre Direitos de Pro
priedade Intelectual relacionados ao Comércio, assi
nado ao término da Rodada Uruguai, em 1994.

O TRIPS garante direitos, por 20 anos, à prote
ção patentária em todos os campos da tecnologia, in
cluindo medicamentos. Estabelece ainda que as pa
tentes devem encorajar o desenvolvimento de novos
medicamentos e a transferência de tecnologia, de for
ma a promover o desenvolvimento da capacidade
produtiva de produtos farmacêuticos, sem restringir
políticas de acesso a medicamentos.

Em concordância com o referido Acordo, a Lei
n° 9.279, de 1996, em seu artigo 68, permite que o
Governo requeira da companhia detentora da patente
que produza o produto no País por um período de três
anos, após a aprovação do pedido. Caso a empresa
não atenda a esse requisito, o Governo pode quebrar
a patente e permitir a produção, por parte de terceiros
- procedimento conhecido como "licenciamento com
pulsório - ou liberalizar a importação do produto pa
tenteado ao menor preço comercializado - o que con
vencionou-se chamar de "importação paralela" - sem
o consentimento do detentor da patente.

Também em favor da quebra de patentes dos
anti-retrovirais, foi assinada, em novembro de 2001 , a
Declaração de Doha, que flexibiliza o acordo de
TRI PS ao assegurar que nada deve impedir os países



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 49967

signatários de implementarem políticas de proteção à
saúde e de garantia aos direitos humanos. O texto
legitimou a concessão de licenças compulsórias de
patentes a laboratórios locais, além de abrir espaço
para outras medidas que garantam o acesso á saúde
e aos medicamentos.

A ameaça de quebra de patentes, por meio do
licenciamento compulsório - até muito recentemente,
arma eficaz nas mesas de negociações - tem
mostraçlo suas limitações. Sua fragilidade torna-se
ainda mais evidente para o caso de medicamentos
novos, cujos processos de. formulação e síntese
ainda não são conhecidos pelo Brasil e que, portanto,
não estão sujeitos a essa forma de, licenciamento.

A luta· contra a AIDS não pode ser vista sob o
prisma exclusivo de .observância aos acordos
internacionais sobre· o tema e às. leis de patentes.
Trata-se da sobrevivência de milhões de pessoas
ameaçadaspélo HIV.

Anteo exposto e tendo em vista as questões
humanitárias envolvidas, votamos pela aprovação do
PL n° 22-A, de 2003.

Sala da Cqmissão, em de de 2003. - Deputado
Alceste Almeida, Relator

EPIDEMIA

Na região subsaariana, são atendidos só 50 mil
dos 4, 1 milhões que precisam dos remédios; ONU co
bra ação geral

DROGA ANTI-AIDS SÓ CHEGA A 1% NA
ÁFRICA

Da Redação
Só 1% dos africanos que precisam de

tratamento contra a AIDS recebem os remédios,
segundo relatório divulgado ontem pela OMS
(Organização Mundial de Saúde) e pela entidade
Médicos Sem Fronteiras. No mesmo dia, uma sessão
da Assembléia Geral da ONU foi dedicada à doença.

O documento conclamou os países em
desenvolvimento a tomar os medicamentos mais
acessíveis produzindo suas próprias versões
genéricas ou aprovando leis para facilitar a
importação.

"Ainda é um grande desafio para os pa
íses se envolver na facilitação do acesso aos
remédios e por um custo baixo e com quali
dade': afirmou a coordenadora do estudo,
Sophie Marie $couflaire, durante a Conferên
cia sobre Aids e Doenças Sexualmente
Transmissíveis na África, que acontece no

Quênia. "É possível fornecer o tratamento
por menos de US$1 ao dia (.. .) quando há
uma política agressiva no país", acrescentou.

A indústria farmacêutica, que também
apresentou ontem um relatório na ONU, estimou que
ao menos 76,3 mil africanos receberam em junho os
medicamentos contra a Aids a preços reduzidos
provenientes de seis fabricantes. Na África
subsaariana, pelo estuda OMS e dos Médicos Sem
Fronteiras, só 50 mil de 4,1 milhões têm o tratamento
do qual precisam. A organização Médicos Sem
Fronteiras afirmou que o custo médio do genérico
mais barato é de cerca de US$300 por ano. Na
maioria dos países africanos, mais da metade da
população sobrevive com menos de US$1 ao dia.
Segundo estimativa do Unaids (Programa Conjunto
das Nações Unidas para HIV/Aids), 38,6 milhões de
adultos viviam com o vírus <:ta doença no mundo ao
final de 2002, dos quais 29,4 milhões estavam na
África subsaariana. Em alguns países africanos, a
expectativa de vida caiu para 35 anos por causa da
Aids. "Os efeitos na África estão .acabando com
décadas de esforços .. pê:lra o desenvolvimento",
avaliou o Unaids em relatório divulgado anteontem.

O enviado especial da ONU para a Aids na
África, StephenLewis, criticou os EUA.e seus aliados
por gastarem maiscom aguerra contra o terrorismo
do que com o combate à epidemia da doença.

Segundo o relatório dbUnai<:ts, há um déficit de
US$3 bilhões nos fundos n.ecessários para a África
subsaariana. Lewis avalipu ainda que os países
africanos também precisam se empenhar mais.

O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, fez
coro, na sessão da entidade sobre a Aids, com a
cobrança por mais esforgoscontraa doença. De
acordo com ele, há mais dinheiro hojepara o combate
e remédios mais baratos, Só que a evolução da
epidemia é maior do qu~ .. oS .esforços contra ela.
Annan afirmou que o mundo .está IllUito longe das
metas fixadas num encontro. realizado há três anos.
Por esses objetivos, 3 milhÃes de passoas deveriam
estar recebendo tratamento contra a Aids em 2005
nos países em desenvolylrnento. Só 300 mil têm
acesso hoje aos m!Õ1dicam~ntos, apesar de a ONU
estimar que até 6 milhões depessoas precisem.

"Nós não podemos afeitar qU~t:l'go aconteceu
para nosforçar a recuar elTJ r~/ação aAids. Algo mais
sempre vai surgir", declarou Annan. O Brasil é o único
país em desenvolvimento que fornece tratamento
contra a Aids para toda sua.população que necessita.



"'C ~
Dl co-, co
C/l m

() ex>
.0 0
~ = o
"'::l c

::;'
=""'0 me. o ,
(J)::E ãiii3 (J) ",.

.= Sll

o C/l I\)
C/l (J) (J'I

(')....
<O(J)
Dl fi):
!a. ::!.
o o
C/le.

(J)

3 mcC/l::l_
e. Dl o_. e. -
~,o »,
C/l e. ~
(') o o
o C/l o

.002/2003 => Tenofovir, ddl (EC), Efavirenz (600g~ E,
o o ~

:n

g) 3ro g
Dl.... Cf)

Ü)' o o

(003/2004 => d4T (ER), FTC, T-20, Atazanavir r! ~
o..=;. o
Q 3 Cf)

004/2005 => Amdoxovir, Tipranavir, Capravirinai~
c C/l
(J)(J)

.' . .o 8l

005/2006 => SCH-C, DPC-083, PRO-542, TMC~~
. ;;; O Cf)

-z (1). Dl C .-+

epois de 2006 => 5-1360, PRO-140, T-1249 !~ I
~ Dl c
O:t> (1)

:::!, a: I\)

~C/l o
Dl o
, (J), w

, vável Linha de Tempo para
pçamento de Novos ARV para uso
~nico (2002-2006)



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 49969

o SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.e
Srs. Deputados, em julho passado, ao ocupar a tribu
na desta Casa, dirigi apelo aos Ministros do Planeja
mento e da Fazenda para que descontingenciassem
recursos destinados à recuperação do Aeroporto de
Juazeiro do Norte, que totalizam importância irrisória,
em derredor de 9 milhões de reais.

Alinhei os dados relacionados com a iniciativa,
por cuja concretização empenhavam-se - e ainda o
fazem com redobrado interesse - todos os segmen
tos sociais da Meca do Cariri, especialmente os em
presários, políticos e romeiros que demandam àquela
comuna.

Simultaneamente, mantive contato com o De
partamento de Aeronáutica Civil, cientificando os
seus dirigentes da movimentação empreendida, en
carecendo-lhes um trabalho correlato, para deixar
evidente a justeza da causa que passei a patrocinar.
Decorrido, porém, apreciável lapso de tempo, não se
conhecem quaisquer providências alusivas à libera
ção da verba referenciada, o que é apontado como
uma negligência da representação política do Ceará
no Congresso Nacional ou o seu desprestígio diante
do Poder Executivo Federal.

Ainda agora, quando o Cardeal Aloísio Lorsche~

der, Arcebispo de Aparecida, teve de comparecer à
Festa de Nossa Senhora das Dores, como convidado
do Bispo·Diocesano, Sua Eminência estranhou a situ
ação do campo de pouso de uma cidade que concen
tra as atenções do turismo religioso na região nordest~

na.
Diante disso, resolvi trazer a debate, mais uma

vez, essa temática, na expectativa de que o Ministério
da Defesa interfira junto à área econômica, a fim de
que não sofra maiores procrastinações uma aspira
ção que se situa num patamar financeiramente irrele
vante.

Renovo, pois, Sr. Presidente, o meu apelo ao
próprio Chefe da Nação, também pertencente àquela
faixa territorial do País, para que não desfavoreça Ju
azeiro do Norte, impedindo que aeronaves de maior
porte possam voltar a aterrissar naquela área geográ
fica do nosso Estado.

Tenho certeza de que, com a proximidade do
término do exercício financeiro, as liberações pode
rão registrar-se sem a contenção até aqui efetuada,
envolvendo, no caso, uma obra intrinsecamente vin
culada ao nosso desenvolvimento.

Nada há que justifique a retenção de uma dota
ção relativamente ínfima, mas de vital significação

para Juazeiro do Norte e O sul do Ceará, com irradia
ção pelos Municípios adjacentes, de outras unidades
federadas.

Pode ser que o Padre Cícero consiga sensibilizar
as autoridades aludidas, induzindo-as a conceder os
recursos ora postulados com redobrada insistência.

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT-RS. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, já dizia Barão do Rio Branco: "Sou antes
brasileiro e tenho o dever de colocar acima de tudo,
de todas as considerações pessoais, dos meus senti
mentos particulares, os interesses, os desejos, a dig
nidade e a honra do Brasil'.

Essa frase exemplifica a condução da nossa
política externa, que nos honra e que queremos des
tacar nesta tarde, especialmente embalados por mais
um momento fundamental na vida da Nação brasilei
ra: a presença do Presidente Luiz Inácio Lulâ da Silva
na ONU é o histórico discurso que ontem ali proferiu,
pela paz mundial, pela afirmação dos direitos dos po
vos latino-americanos e dospobres do mundo em re
lação aOs países ricos e às suas políticas de guerra,
de subsídios e de práticas comerciaisprotecionistas.

Esta é a linha rTjestra da políticaexterna brasilei
ra, cujo caráter independente é cada vez mais fortale
cido em todos os momentos.

Em Davos, no Fórum Social Mundial, o Pres~

dente Lula defendeu uma política de combate à fome
nos países pobres eadiculou, na relação à Venezue
la, um grupo de países amigos daquela nação para
superar a crise por ela vivida, contribuindo para seu
ordenamento institucional.

Hoje, o Presid~hte Lula assume a condição de
protagonista com referência ao encaminhamento da
crise reinante na Colçmbia, ao colocar-se à disposi
ção daquele país para ajudar na resolução de confli
tos históricos entre o Governo colombiano e as
FARC, visando à construção de paz duradoura.

Em Cancún, a diplomacia brasileira, com clare
za, afirmou, como disSe Celso Amorim, que nenhuma
das outras questões daquele encontro produziria im
pacto remotamentecomparávelà da agricultura. Ao se
aliar a países em desenvolvimento, o Brasil buscou es
tabelecer uma nova re.lação no comércio internacional.

Ontem, o Presklehte Luiz Inácio Lula da Silva in
seriu-se na História, ao afirmar em seu discurso:

'~ ONU não foi concebida para remo
ver os escombros dos conflitos, que ela não
pôde evitar, por mais valioso que seja o seu
trabalho humanitário".



49970 Quinta-feira 25 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

Esse pronunciamento exprime o desejo, consig
nado na Constituição, de o Brasil afirmar-se no cená
rio internacional, de participar do Conselho de Segu
rança da ONU como protagonista da paz mundial, en
frentando os interesses belicistas dos países ricos,
particularmente dos Estados Unidos, que têm como
lastro de sua economia a indústria bélica que promo
ve a guerra, que trucida nações, que joga povos con
tra povos, mas que encontra no Brasil uma barreira
importante na sua trajetória de destruição, destruição
que, por exemplo, ora marca o Oriente Médio.

Certamente a Nação brasileira respalda as
ações do Presidente Lula em defesa da paz e dos or
ganismos multilaterais, particularmente da ONU.

Ao elogiar a política externa, Sr. Presidente, re
gistro que realizamos todos esses intentos ao se
aproximar o momento de estar frente a frente, em
uma mesa de negociações, com o Fundo Monetário
Internacional para renegociar nossa dívida, quando
deveremos colher o que plantamos nos últimos me
ses: a estabilidade interna, o ajuste das contas públ~

cas, a aprovação neste plenário das reformas prev~

denciária e tributária - esta será votada hoje em se
gundo turno. São vitórias que devem demonstrar ao
mundo a consistência de nossas políticas e que te
mos condições de renegociar esse acordo emtermos
mais favoráveis.

Não podemos mais manter os atuais percentua
is de superávit primário. Às vésperas de votar o Plano
Plurianual e a peça orçamentária, precisamos mos
trar o que queremos para o País. Estamos exercendo
papel de protagonista no mundo e cumprindo uma
política econômica que construiu estabilidade para o
Brasil. Temos consciência de que podemos - não pe
los métodos da Argentina, mas pelos nossos - indicar
ao Fundo Monetário Internacional e às agências f~

nanceiras o que queremos para a Nação brasileira.
Somente com políticas sociais retomaremos o desen
volvimento econômico que vai gerar o grande Brasil,
que tem um destino marcado no concerto das nações
e na História.

Era o que tinha a dizer.
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem

revisão dó orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, peço a palavra para comunicar que estou
apresentando projeto de lei que altera artigos da Lei
n° 9.455, de 7 de abril de 1997, que define o crime de
tortura em nosso País. O objetivo da proposta é pro
mover a harmonização da legislação brasileira, com
base nas decisões acertadas na Convenção Intera
mericana para Prevenir e Punir a Tortura, realizada
na Colômbia, em dezembro de 1985.

O referido projeto tipifica a tortura com maior ri
gor, não só como ação física, mas também psicológi
ca. A medida propõe benefício à vítima na redução
da penae benefício jurídico - já que passa a ser víti
ma do Estado -, permite a apuração mais firme, para
que se possa punir com mais veemência o torturador,
como também estabelece programa educativo e pre
ventivo para as Polícias brasileiras.

A adoção de conceito simples, que especifica e
aumenta as penas em determinados casos, permitirá
a aplicação de punições mais severas para crimes de
natureza tão grave. Engana-se quem pensa que a
tortura é tema enterrado em nosso País. Não foi so
mente a ditadura militar que abusou do uso dessas
técnicas para intimidar e coagir aqueles que eram
contrários à sua ideologia.

Infelizmente, crimes de tortura são mais co
muns do que se pode imaginar e constituem uma cha
ga no Brasil. De outubro de 2001 a setembro de 2003,
a Secretaria Nacional de Direitos Humanos recebeu 2
mil denúncias de tortura contra cidadãos brasileiros.
Um exemplo recente foi a morte do Sr. Chan Kim
Chang, torturado durante o período em que esteve
detido na sede da Polícia Federal do Rio de Janeiro.

Em face da superlotação, diversos estabelec~

mentos prisionais brasileiros se valem da tortura e
maus-tratos para manter a ordem interna, contrarian
do os preceitos básicos dos direitos humanos. Tam
bém é sabido de todos que técnicas de tortura são uti
lizadas em delegacias como meio de obter confissões
e informações no transcorrer de investigações.

Por tudo o que foi exposto, acredito ser de extre
ma importância que sejam aprovadas as alterações
nos artigos que dispõem sobre as penalidades e
acrescentam outras modalidades ao crime de tortura.
Acredito que somente dessa maneira conseguiremos
banir a tortura das delegacias de polícia, quartéis e
instituições prisionais no Brasil. Até porque precisa
mos separar os policias e agentes penitenciários ho
nestos e honrados daqueles que se valem de práticas
abomináveis e ilegais para promover toda sorte de
transgressão aos direitos humanos. A sociedade bra
sileira não compactua e não tolera mais casos como o
que vitimaram o Sr. Chan Kim Chang e que acome
tem diversas pessoas em nosso País.

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB-RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, venho ao plenário desta nobre Câmara Fe
deral expor minha insatisfação com as recentes de
clarações do Diretor de Abastecimento da
PETROBRAS, Sr. Rogério Manso, em nova exposi
ção da falta de comprometimento com o equilíbrio,
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com a isenção necessária, no que se refere ao pro
cesso, hoje em curso, de ampliação do parque nacio
nal de refino.

Entendo, como cidadão do Norte Fluminense e
na condição de Parlamentar que teve acesso aos prin
cipais documentos técnicos produzidos até agora a
respeito do assunto, queo Estado do Rio de Janeiro
tem todas as condições para brigar para sediar a nova
unidade de refino, com fundamento, com embasamen
to. Por isso, considero lamentável que os fluminenses
tenham de presenciar, de forma regular, representan
tes do Governo Federal se manifestarem em franca
defesa do projeto para o Nordeste brasileiro.

Na última Semana, por exemplo, tivemos aces
so a informações de que o Líder do Governo no Sena
do, Sr. Aloizio Mercadante, apresentou suas conside
rações para justificar um possível descarte do Estado
do Rio na reivindicação, como o .fato da Refinaria Du
que de Caxias ter recebido investimentos da ordem
de US$l bilhão para ampliar sua capacidade de pro
cessamento.

Agora. é a vez do Diretor da PETROBRAS, Sr.
Rogério Manso, afirmar que o Brasil não comportaria
duas refinarias até o ano de 2010. Ele se reporta ao
fato de que as reformOlações de Unidades de refino
existentes,ernandamento, produziriam a cobertura de
uma demanda de 215 .mil barris/dia até 2010, o que
corresp<mde à capacidade de uma unidade de refino
de médio p<>rte. A estatal prevê investimentos da or
dem de US$9,5bilhões, de 2003 até 2007, sendo que
38% serão aplicados para aumentar a capacidade de
conversão de óleo combustível em óleo diesel.

As. informações do.Sr. Rogério Manso são con
trárias ao que já anteriormente divulgou a Agência
Nacional de. Petróleo,. A ANP aponta que a importa
ção de derivados no Brasil corresponde a 17% do que
é con~umido. Em 2010, segundo esse estudo, essa
dependência vai crescer para35%, se não houver um
reforço em refino.

Especialistas e técnicos do setor indicam ainda
que a balança comercial brasileira poderia ter US$l
bilhão, se o Paístívesse capacidade para refinar toda
a sUfl.produção de petróleo. Atualmente, a
PETROBRAS exporta 248 mil barris de petróleo por
dia, a Umpreço médio deUS$17, ou US$ll a menos
do que o preço do barril de derivados que é importado
pelo Brasil hoje.

É preciso que haja respeito ao Estado do Rio de
Janeiro, responsável pela produção de mais de 80%
de todo petróleo bruto do País - cerca de 1,2 milhão
de barris por dia, .por força da atuação da
PETROBRASem águas profundas, na Bacia Sedi-

mentar de Campos. Essa atividade engrandece o
País, constituindo-se a exploração de petróleo em
grande geradora de empregos, diretos e indiretos, no
tadamente para os Municípios do Norte Fluminense,
onde se concentram as ações da PETROBRAS, na
Bacia de Campos.

Devemos respeitar o Rio e o projeto que esse
Estado conduz, que reúne em um consórcio investi
dores nacionais e parceiros externos, como as em
presas sondotécnica, Andrade Gutierrez e a multina
cional KBR (Kellogg Brown & Root), na proposição
dos estudos técnicos iniciais, com prazo de 4 meses.

Declarações desatentas,. como as recentes,
atingem o conceito do projeto desenvolvido pelo
Estado do Rio, em franco interesse de se beneficiar o
Nordeste brasileiro. Impõem-se, desta forma, prejuí
zos à conceituação do movimento, que não se atém a
emoções eventuais, mas a uma. ampla campanha
que busca mostrar para o Brasil que a refinaria do
Norte Fluminense, mais do que.uma. questão de justi
ça, é uma demanda nacional, que precisa ser obser
vada criteriosamente.

Esperamos que o Governo faça justiça, ainda
mais co~siderando que o Presidente Lula foi, propor
cionalmente, o m~isvotado, nas últimas eleições, no
Rio de Janeiro, •Estado responsável por mais de 80%
do que se produz no territórionacionaL

Nacondiçã? de Parlam~ntarna defesa dos inte
resses do Estado do Rio de Jflneiro, continuo me
mantendo alerta él,o desenrolar desses acontecimen
tos, a fi.m de não permitir que sejam impostas perdas
à população fluminense no s~ntidode que se trate de
forma politizadél, pu politiqueira um assunto de tal or
dem, como o da refinaria 9ue deverá ser construída
no Brasil, nos próximos anos.

No término desta exposição, renovo meu com
prometifTlentocom a.luta pela instalação da nova refi
naria do Estado d() Rio de Janeiro, ao mesmo tempo
em que rogo à PETROBRAS que avalie suas posi
ções sobre o projeto.com o. máximo de isenção que
sempre pautou sua conduta, ao longo destas 5 déca
das de contribuição para o processo de desenvolvi
mento nacional.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados.

O SR. PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA
(PRONA-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, o Ministro da Educação,
Cristovam Buarque, decidiuprorrogar para até 30 de
setembro o prazopara recebimento dos projetos edu
cacionais referentes ao ensino fundamental, à educa-
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ção de jovens e adultos e à educação escolar indíge
na, a fim de dar oportunidade a maior número de Mu
nicípios e entidades.

Muito obrigado.
O SR. ADELOR VIEIRA (PMDB-SC. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, encaminho à Mesa
projeto de lei sobre o protestantismo que a Frente
Parlamentar apresenta hoje à Casa.

A Reforma Protestante representou um dos mo
vimentos históricos fundamentais que marcaram o
início dos tempos modernos, motivada por complexo
conjunto de causas que ultrapassaram os limites da
mera constatação religiosa. Em 31 de outubro se c0

memora o advento da Reforma Protestante.
Esse projeto de lei que estamos apresentando à

Casa hoje institui o Dia da Reforma Protestante.
Eram as considerações que tinha a fazer.
O SR. CARLOS SOUZA (Bloco/PL-AM. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o concurso públ~

co para preencher mil vagas na Polícia Militar do
Estado do Amazonas, no meu entender, tem edital
bastante discriminatório, ao determinar altura mínima
para os futuros policiais militares.

Entrei com recurso na Promotoria Pública do
Estado pedindo seja avaliada a resolução, que é in
constitucional. Infelizmente, alguns aprovados nas
provas teóricas e nos outros testes estão sendo dis
criminados por não terem a altura expressa no edital,
como se não tivessem competência para exercer a
profissão.

Faço apelo da tribuna desta Casa ao Governo
do Amazonas para que reveja o caso. Apesar de es
ses cidadãos não terem a altura determinada pela
corporação, com certeza absoluta, têm dignidade e
competência.

Muito obrigado.
A SRA. VEDA CRUSIUS (PSDB-RS. Sem rev~

são da oradora.) - Sr. Presidente, solicito seja envia
do à Biblioteca da Câmara exemplar do Caderno Bra
sília, encarte do jornal Hoje em Dia, que traz a matéria
Os milhões do PT.

Na reportagem da página 10, o Tesoureiro Nac~

onal do PT admite arrecadar este ano pelo menos 80
milhões de reais com as contribuições dos cargos de
confiança.

Apresentamos projeto de lei para fechar esse
brecha na legislação dos partidos políticos, o que ev~

ta seja criado um segundo fundo partidário a partir
das nomeações de caráter político-partidário.

Obrigada.

(O Caderno Brasília, a que se refere a Deputada
Veda Crusius, encontra-se na Coordenação de Arqui
vo do Centro de Documentação e Informação da Câ
mara dos Deputados, conforme Guia de Transferên
cia n° 18, de 2003, emitida pelo Departamento de Ta
quigrafia, Revisão e Redação - art. 98, § 30, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados.)

O SR. ZICO BRONZEADO (PT-AC. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, ocupo a tribuna para trazer à tona uma discus
são fundamental ao desenvolvimento de todos os
Estados da região amazônica, em especial o meu
querido Acre.

Desde que o Governador Jorge Viana assumiu
o Governo, em 1999, não tem poupado esforços no
sentido de promover uma forma diferenciada de ocu
pação produtiva do nosso território, que fosse além
da tradicional agricultura e pecuária e reforçasse o
potencial de seu maior recurso: a floresta.

Seria injusto, neste momento em que começa a
tornar-se possível, depois de 4 anos de investimen
tos, ao setor florestal estadual demonstrar toda sua
condição intrínseca para geração de emprego e ren
da, que fossemos acusados, tendo por referência
equívocos interpretativos da imprensa, de mais do
que duplicar a área desmatada no Estado.

Refiro-me, prezados senhores, à matéria veicu
lada esta semana pela revista Veja, com o seguinte tí
tulo, sensacionalista por sinal: O crime da motosser
ra.

De maneira tendenciosa, o jornalista responsá
vel por sua elaboração afirma que, enquanto o Gover
nador Jorge Viana é premiado por sua atuação em
prol do desenvolvimento sustentável da região, °
Instituto Estadual de Meio Ambiente libera indiscrimi
nadamente licenças para desmatar, comprometendo
os índices de desmatamento, que chegariam a 11%
do território estadual - ou seja, mais que o dobro de
1998, quando a administração estadual estava entre
gue à própria sorte.

Como explicar, senhores, que em uma situação
de completo abandono a administração pública pu
desse coibir alguma coisa, ainda mais da complexida
de dos desmatamentos, até 1998? É simples: não se
explica, porque não é possível. Ocorre que o desma
tamento em todo o conhecido Arco do Desfloresta
mento, que inclui, por exemplo, Mato Grosso, Rondô
nia e Pará, é absurdamente superior que no Acre.

É sabido que a estabilidade macroeconômica,
que tanto foi priorizada no Governo FHC, em seus 8
anos de mandato, faz com que o capital alojado nas
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aplicações financeiras seja redirecionado para inves
timentos produtivos, o que significa, para a realidade
amazônica e do Acre, infelizmente, aplicação na con
solidação da agropecuária.

Além disso, é igualmente sabido que todo pro
cesso de ocupação social e econômica assume, após
determinado período de incentivos públicos, uma
inércia difícil de ser vencida por novas políticas públ~

caso O Governo Jorge Viana tem-se dedicado de for
ma ininterrupta em oferecer alternativas econômicas
que orientem uma verdadeira transformação produt~

va no Estado, em direção à valorização da floresta.
Que Governo teria a ousadia de se auto-intitular Go
verno da Floresta, se não fosse como demonstração
explícita de algo maior até que uma política, uma vo
cação? O Estado do Acre, com sua tradição extrat~

vista, se assume como ideal para promoção de sua
maior vantagem competitiva: a floresta.

A matéria da revista Veja é mentirosa, e docu
mento em anexo, enviado pelo gerente do Programa
Amazônia, do INPE, corrobora essa afirmação, por
que parte de previsões para toda região e as direcio
na para o Acre,justamente o lugar onde as condições
são· menos assustadoras. Qjornalista foi infeliz por
que, ao querer manchar a imagem de sustentabilida
de construída no Acre, se utilizou de dados da real~

dade do Estado dele, o Pará,. onde o descalabro am
bientai é conhecido.

O Acre está totalmente dentro da legalidade.
Não chegamos nemperto dos 20% de desmatamento
permitidospela legislação vigente. Se fosse tudo uma
questão decumpriras normas e sair bem na foto para
o GovernoFederal e para os ambientalistas nacionais
e internacionais, já teríamos realizado papel de des
taque na região. Mas isso não basta para nossa real~

dade.
Os pequenos produtores continuarão tendo ga

rantido seu direito de formar seus roçados e de cult~

var sua agricultura .de subsistência, a fim de não de
pender de produtos industrializados e agravar ainda
mais as condições de evasão de recursos estaduais
para outras regiões. Mas, indo além, vamos lhe ofere
cer a opção de ganhar dinheiro com a floresta. Vamos
fazer de tudo para transformá-lo em um microempre
sário da florestal e inseri-lo em um mercado cujo mo
nopólio é nosso - o mercado dos produtos da Flores
ta Amazônica, que carrega o diferencial do exótico e
do maravilhoso contato com a energia daquela natu
reza exuberante.

Nosso pequeno produtor irá se consolidar, por
meio do manejo florestal comunitário, como elo fun
damentai numa cadeia produtiva que abastece um

mercado seleto, que aceita remunerar um valor agre
gado da sustentabilidade.

Quando afirmo que o desenvolvimento susten
tável no Acre é a inclusão social dos povos da flores
ta, estou querendo dizer que. é por meio do fortaleci
mento da relação dos extrativistas com o recurso flo
restal que será possível tirá-lo do isolamento e permi
tir sua inserção na economia estadual, melhorando
suas condições de vida e de cidadania.

Evidentemente que ainda temos um longo cam~
nho para trilhar. Sempre tivemos certeza de que esse
projeto político que envolve uma transformação pro
dutiva dessa monta não é empreitada para 1 ou 2
mandatos. Estamos certos de quese trata de um pro
jeto cujo pioneirismo requer investimentos em cultura,
em tecnologia e um novo aparato produtivo. O Acre
vai precisar acumular recursos e aprendizado ao lon
go do tempo. Recorrer ao Banco·lnteramericano de
Desenvolvimento - BlD foi um artifício necessário
para ganhar tempo e romper o primeiro gargalo do
atraso administrativo e produtivo do Estado.

Passados esses primeiros 4 anos e conquistado
o importantíssimo apoio do BID, é chegada a hora de
realizarmos investimentos fundamentais na viabiliza
ção da atividade florestal. Temos de criar as florestas
estaduais para organizar a oferta de· matéria-prima
manejada para·as indústrias madeireiras. Temos de
criar as reservas extrativistas estaduais para fomen
tar o extrativismo e, emconjunto com as áreas fede
rais, inseri-Ias no setor florestal estadual. Temos tam
bém de criar e consolidar as áreas de proteção das
cabeceiras dos rios e manejá-Ias, de maneira a ga
rantir as condições hídricas da Bacia do Rio Amazo
nas. Temos, por fim, de desenvolver. mecanismos
para divulgação e consolidação da marca do Acre de
sustentabilidade da Amazônia, que deverá acompa
nhar os produtos e serviços que a nossa floresta vai
fornecer.

Para encerrar, nobres Deputados, afirmo que
não há a menor dúvida entre nós sobre o caminho a
ser seguido.

Duas convicções foram gestadas no Estado,
nos últimos 4 anos.

A primeira é que seria muito difícil e traumático
para o Acre tentar competir, no universo tradicional da
agropecuária, com outros Estados e regiões. Talvez
essa opção, que negamos, nos levasse realmente à
condição de "paisagem de estacionamento", como ci
tado na imprópria - para dizer o mínimo - reportagem
da Veja.
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A segunda é que a manutenção da floresta está
diretamente vinculada ao seu uso produtivo, por meio
de tecnologias de manejo florestal de emprego múlti
plo que garantam sua sustentabilidade, através das
gerações.

A floresta acreana deve e vai gerar renda sufici
ente para promoção de um desenvolvimento, no
Acre, exemplar e diferente do que o que se observa
em outras localidades. Temos, pela nossa história de
pioneirismo e luta, o dever de oferecer aos nossos ir
mãos amazônidas a clara demonstração de que uma
forma de ocupação alternativa é possível e oportuna.

A revista Veja tem de se explicar, porque essa
matéria é mentirosa e tendenciosa. Quem está interes
sado em tentar manchar a imagem do meu Estado?

Sr. Presidente, gostaria de apresentar uma das
mais jovens Vereadoras do Acre, a Sra. Gracilene
Freitas de Paiva, da cidade de Feijó, que veio partici
par, nesta Casa, do Seminário Nacional de Políticas
Públicas para a Juventude. Quero dar as boas-vindas
à colega.

Agradeço, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência, em nome da Casa, cumprimenta a
Vereadora.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Orlando
Fantazzini.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO
ORLANDO FANTAZZINI QUE, ENTREGUE
À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
POSTERIORMENTE PUBLICADO.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Leonardo Vi
lela.

O SR. LEONARDO VILELA(PP-GO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, graças sobretudo à eficiência de seus produto
res, o agronegócio brasileiro vem sendo um exemplo
de competitividade para os demais setores da econo
mia brasileira.

Segundo relatório divulgado pela UNCTAD, ór
gão subordinado à ONU, nosso País deverá se trans
formar, num prazo de 12 anos, no maior produtor
agrícola do mundo.

Condições é que não faltam para o Brasil confir
mar a previsão da UNCTAD: temos terras e pelo me
nos 90 milhões de hectares ainda a conquistar; temos
a maior reserva de água doce do mundo; temos solo
ano inteiro, coisa que nossos competidores não têm.

Corroborando com essas condições, temos o
insumo básico, que faz a nossa diferença em relação
aos principais competidores: um produtor altamente
competente.

Os agricultores têm feito a sua parte, garantindo
superávits de balança comercial e altos níveis de em
prego no campo. Cabe agora ao País contribuir para
que se mantenha viável num ambiente internacional,
onde predominam a prática de subsídios e o protecio
nismo agrícola. Para que os nossos produtores pos
sam continuar ampliando espaço tanto no mercado
interno como no mercado externo, é fundamental que
sejam eliminadas distorções tributárias, que reduzem
seu poder de competição.

No momento em que se aceleram no Congresso
Nacional as discussões para aprovação da reforma
tributária, é essencial olhar com atenção alguns pon
tos que vêm onerando os custos de produção.

O Imposto Territorial Rural- ITR, por exemplo,
no auge de sua inoperância, agora é discutido como
fonte de receita para os Estados.

As dificuldades dos pequenos agricultores em
compensar o ICMS incidente na cadeia produtiva e a
descaracterização da finalidade do Imposto de Expor
tação também são exemplos da importância desta
oportunidade para a reorganização da cadeia tributá
ria incidente sobre a produção no campo.

O Imposto Territorial Rural é um exemplo das
distorções do sistema atual. Ele possui uma alíquota
duplamente progressiva, pois é cobrada em função
do Grau de Utilização da Terra - GUT e do tamanho
da propriedade. A maior alíquota hoje vigente corres
ponde a 666 vezes a menor (0,03%, a menor, e 20%,
a maior). Para corrigir esse absurdo, o setor rural está
propondo que a maior alíquota não ultrapasse o limite
de 3 vezes a menor. Além disto, uma propriedade que
é taxada a uma alíquota de 20% por ano, após 5 anos
já terá sido tributada num valor igual ao do imóvel.
Para evitar essa taxação confiscatória sobre a propri
edade rural, sugere-se que seja estabelecido um va
lor máximo para cobrança de 4% do valor do imóvel.

Além dessas sugestões, cabe ressaltar que o ITR
é um imposto de difícil administração, devido à falta de
condições da União em estabelecer um sistema de
arrecadação que financeiramente compense os gastos
com a administração tributária. Mesmo com a
possibilidade de estabelecimento de convênios com os
Estados para a administração do imposto, não houve
interesse deles em proceder à arrecadação.

A incidência do ICMS na cadeia de produção no
campo é outro fator determinante no aumento do pre-
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ço de gêneros alimentícios. Estudo do IPEA demons
tra que esse imposto é responsável por um aumento
de 13% no custo da cesta básica do trabalhador de
renda mensal situada entre 2 e 6 salários mínimos.
Na hipótese de redução para 4% da alíquota de ICMS
sobre alimentos, a renda dos mais pobres (até 1 salá
rio mínimo) cresceria 15%.

A Constituição determina que o ICMS não seja cu
mulativo. No entanto, a plena aplicação desse disposit~

vo depende de regulamentação estadual, que nem
sempre vem sendo aplicadapelos Estados, devido prin
cipalmente às sUas díficlJldades orçamentárias.

Na prática, os agricultores encontram grandes
dificuldades para compensação do imposto pago em
etapas intermediárias da produção. Isso ocorre por
que os produtores, em sua grande maioria pessoas fí
sicas, têm dificuldades em usufruir das regras estabe
lecidas pela legislação.

Outro impedimento para a compensação decor
re de artifícios como a isenção ou não incidência no
meio da cadeia produtiva, combinados com a anula
ção dos créditos relativos às operações anteriores,
gerando a perda qos créditos tributários pelos produ
tores rurais. Desta forma, a compensação do ICMS
quase nunca é feita integralmente, assumindo carac
terísticas semelhantes às de um imposto em cascata.

O· Imposto de Exportação é outro tributo que
vem sendo confundido em sua função. É um imposto
regulatório, .que tem como finalidade. priorizar a co
merciaJização da produção no mercado interno para
assegurar o abastecimento doméstico. Ele também
permite, em certas. ocasiões. específicas, a transfe
rência derendadeum setorpara outro,possibilitando
incentivoáindústria nascente. Entretanto, vemsendo
confundido c?m política de agregação de valor, ou
seja, de fomento da •irdústriEl nacional, reduzindo
dessa forma a competitivid~(je·das exportações de
matérias-primas par~al.llllentara exportação de pro
duto acabado ouindustriali~ado.Éo ~aso da taxação
atual do couro wet b/ue e da castanha de caju com
casca.

Para que a reforma tributária não acabe ape
nando a atividade agropecuária, é necessário que o
Congresso Nacional se debruce com todo o cuidado
sobre a agenda tributária do agronegócio. Do contrá
rio, em vez de aumentar o poder de competição da
produção agrícola, estará matando a grande galinha
dos ovos de ouro da economia brasileira.

Esperamos que, no SenadoFederal, os erros se
jam corrigidos e que a agropecuária eo agronegócio
continuem sendoo carro-chefe da nossa economia.

Muito obrigado.
O SR. GUILHERME MENEZES (PT-BA. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, no dia 20 de janeiro deste ano o Mi
nistro Cristovam Buarque escreveu um artigo intitula
do Mania de educação, afirmando que o Brasil ainda
possui cerca de 20 milhões de pessoas analfabetas e
que esta triste estat ística é o legado deixado pelas eli
tes que governaram o País durante 500 anos. Afirma
também que os 52 milhões de eleitores que fizeram
presidente um homem que enfrentou a fome e o anal
fabetismo têm agora o enorme desafio.de, junto com
o Governo do Presidente Lula, varrerdo Brasil as pra
gas do analfabétismo e da fome.

O mesmo Ministro qistovam Buarque, em en
trevista recente a um canal de TV, lançou uma ques
tão interessante:· por que o Brasil não eliminou ainda
o analfabetismo? Segundo ele, porque o analfabetis
mo não. é contagioso como a varíola e o sarampo,
nem deixa defeitos físicos irremediáveis como a poli
omielite. Se col1tagiasse o~ deixasse seqüela como
as moléstias citadas: as elites que dominaram o País
durante 500 anos já o teri.am erradicado. Ou seja, a
população sÓ ficou livre deSSas e de outras doenças
graves porque elas améaçE\Vam a saúde e a vida da
elite no Poder.

Em outro artigointitlJladoAna/fabetismoético, o
Ministro Cristovam relembra quando, em meados dos
anos 50, Juscelino Kubitschek prometeu transformar
em industrial um país agrícola, fazendo-o avançar 50
anos em 5, e foi aplaudido e apoiado para conseguir
essa meta, não se. questionando as fontes dos recur
sos para tal empreitada. Agora, quando o Ministério
da Educação conclama .. a sociedáde brasileira para
abolir o analfabetismo em 4 anos, muitos consideram
esse objetivo irrealizável.

O Banco MUhdiaI{BIRD) divulgou, dia 21 de se
tembro de 2003, em· Dubai, Um estudo indicando os
absurdos advindos da. péssima distribuição de renda
em muitos países, entre os quais, infelizmente, o Bra
sil está incluído. pm dos aspectos mais negativos
apontados no estudo e$tá relacionado à educação.
Segundo o. estudo, somente .18% dos gastos totais
com educação sãode~tina<:losaos 20% mais pobres,
enquanto 75% das despesas com o. ensino universi
tário destinam-se aos 20% mais abastados, sendo
que os 40% mais pobres não recebem nem centavos
desses recursos, pois n~oousam chegar ao ensino
superior.

Um relatório da. UNESCO (Organização das Na
ções Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) di
vulgado em fevereiro de 2000 mOstrou que, no Brasil,
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em 1996, o gasto aluno/ano, no ensino fundamental,
foi de R$637,00; e no ensino médio, de R$826,00.
Isso significou um gasto 12,8 e 9,9 vezes inferior, res
pectivamente, ao gasto aluno/ano do ensino superior,
que foi de R$8.201 ,00 naquele ano.

Em 10 de julho de 2003, a UNESCO e a OCDE
(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico) divulgaram a pesquisa Alfabetização
para o Mundo de Amanhã. Baseado em informações
colhidas em 2002 pelo PISA (Programa Internacional
de Avaliação do Estudante), o estudo incluiu, pela pr~

meira vez, o Brasil e outros 14 países em desenvolv~

mento. De um total de 41 países avaliados, o Brasil
apareceu no 3]0 lugar no item relacionado à leitura, à
frente apenas da Macedônia, da Indonésia, da Albâ
nia e do Peru. Cerca de 50% dos estudantes brasile~

ros, na faixa dos 15 anos, estão no nível 1 de alfabet~

zação, numa escala de 1 a 5, criada pela UNESCO,
que classifica os estudantes com dificuldades em ut~

lizar os instrumentos da leitura para aumentar seus
conhecimentos e competências em temas que vão
além das salas de aulas. Quando o item avaliado foi
Matemática e Ciências, a situação piorou ainda mais:
o gigante latino-americano ficou em 400 lugar.

Todos os estudiosos são unânimes em relacio.
nar desenvolvimento social e econômico com invest~

mento em educação. São vários os países que trilha
ram esse caminho, com resultados excepcionais. Um
dos exemplos mais fortes é o da Coréia do Sul, que
até o início dos anos 70 tinha uma situação educacio.
nal pior do que a nossa atual e se transformou numa
potência econômica, diminuindo o fosso social em
menos de duas décadas.

Concordo com o Ministro Cristovam quando diz
que o Governo Lula tem a obrigação de abolir o anal
fabetismo, o que a elite deixou de fazer em toda a his
tória do País, e dar à nossa juventude a possibilidade
de se preparar melhor para um mundo cada vez mais
competitivo, em termos de preparação profissional.

A fim de que o Governo do Presidente Lula leve
a cabo a tarefa de acabar com o analfabetismo literá
rio em 4 anos, é necessário que não se dêem ouvidos
para os que fazem parte do que o Ministro Cristovam
chama de "analfabetismo ético" - este, sim, o princ~

pai responsável pela existência de cerca de 20 m~

Ihões de irmãos brasileiros que não tiveram ainda o
direito de aprender a ler e escrever.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. REINALDO BETÃO {Bloco/PL-RJ. Sem

revisão do orador.} - Sr. Presidente, desejo apenas
apresentar requerimento de informação, a ser enca
minhado ao Ministro do Turismo, relativo ao fecha-

mento do escritório da EMBRATUR no Rio de Janei
ro, cidade que será a sede dos Jogos Pan-America
nos em 2007 e provável sede dos Jogos Olímpicos
em 2012.

Deve ser ressaltada a importância desse escritório
da EMBRATUR na cidade do Rio de Janeiro, a porta de
entrada no que diz respeito ao turismo no País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PASTOR REINALDO (PTB-RS. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, será realizada, no período de 8 a 16 de novem
bro do corrente ano, a 11 a Feira Nacional do Milho 
FENAMILHO, na cidade de Santo Ângelo, situada na
Região das Missões, no oeste do Estado do Rio
Grande do Sul.

A Feira se realiza periodicamente e tem cumpr~

do importante papel na divulgação das potencialida
des econômicas da região missioneira, como também
na integração com as demais regiões do Estado e do
País. A palavra "integração" foi que mais me motivou
a trazer a divulgação do evento a esta Casa.

O Brasil apresenta uma grande variedade de
microrregiões econômicas espalhadas por todo o
País, cada uma especializada nos mais diversos se
tores da economia, mas que, na maioria das vezes,
têm abrangência um tanto limitada, relacionando-se
economicamente apenas com Municípios de sua pró
pria região, enquanto outras áreas do País carecem
daqueles produtos ou serviços. Daí a importância de
trazer a esta Casa, que congrega representantes de
todas as regiões do Brasil, a divulgação de eventos
dessa natureza.

A Feira, desde suas últimas edições, tem tido
abrangência internacional, devido à presença cada
vez maior de visitantes individuais e empresas dos
demais países do MERCOSUL, o que é facilitado pela
localização privilegiada do Município de Santo
Ângelo, próximo tanto da Argentina como do Uruguai
e do Paraguai, o que amplia bastante a importância
do evento.

O Prefeito da nossa cidade foi convidado para
participar da Feira. O Presidente Lula também foi con
vidado a comparecer ao evento.

A Feira Nacional do Milho - FENAMILHO sem
pre foi exemplo de conjugação de esforços da comu
nidade ,exemplificada na pujança e no sucesso de to
das as edições do evento.

A primeira edição foi em 1954, entre 15 de agos
to e 7 de setembro. Foram 32 anos entre a primeira
edição e a segunda, realizada no ano de 1986. O su
cesso das duas primeiras edições levou a
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FENAMILHO a ocupar lugar de destaque no calendá
rio das festas agrícolas no Estado. Agora, de 2 em 2
anos realizam-se feiras como essa em nossa cidade.

A décima edição, com recorde de público vis~

tante, ocorreu no ano de 2001 e teve um caráter mais
voltado para os negócios.

Já para este ano o evento será marcado pela re
tomada de alguns conceítos que não tiveram espaço
na edição anterior, especialmente a contratação de
grandes shows, a escolha das soberanas ou rainhas
do evento, unindo assim a diversão e o negócio.

Apesar de o nome ser FENAMILHO, o público
não encontrará ali apenas os grãos produzidos na re
gião - ou os produtos agrícolas -, que este ano come
mora recordes fantásticos. °setor da pecuária tam
bém estará presente ao evento, onde se realizará o 4°
Concurso de Gado Leiteiro das Missões. Haverá ain
da exposição de eqüinos, com a realização da 1aCre
denciadora de Inéditos, envolvendo várias raças,
além da exposição de cavalos crioulos, cuja participa
ção na Feira já é umatradíção. Teremos também a
exposição de grande número de exemplares de gado
de corte e ovinos. A exposição de animais, segundo
os organizadores da Feira, vai se caracterizar pela
qualidade genética de produção.

A cultura também estará presente na 11 a
FENAMILHO, quando a literatura terá destaque com
a realização da tão esperada Feira do Livro, objet~

vando contar com a presença de autores renomados
do Estado, apresentando suas mais recentes obras.

A palestra sobre a importância da mulher na
economia rural, a apresentação do CASE - Desen
volvimento Econômico de Pato Branco, com a ilustre
presença do Ex-Ministro da Saúde, Alceni Guerra,
tendo como debatedores professores pós-graduados
em agronegócios, simpósios, reuniões e debates em
diversas áreas, que ocorrerão no auditório do Parque
de Exposição, vão dar à FENAMILHOa característica
de evento também cultural e. tecnológico.

A cidaqe de Santo Ângelo vive hoje dias de
grandes expectativas. Todos os setores da comuni
dade santo-angelenseestãoenvolvidos na prepara
ção dessa grande festl:l" que será, sem dúvida algu
ma, um marco para a cidade e para toda a região.

Sr. Presidente, Sras. e $rs. Deputados, fica aqui o
conv~e a todos .os companheiros desta Casa para
vis~arem a 11' FENAMILHO, entre 8 e 16 de novembro
deste ano, em Santo Ângelo, na bela Região das
Missões, também de grande importância na história
nacional.

li[

Gostaria de estender o convite a todos aqueles
que queiram descobrir novas oportunidades de negó
cios, na busca de caminhos para o desenvolvimento
e maior integração nacional.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
informar que esta semana apresentei, na Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minori
as, requerimento de convocação do Sr. Eduardo
Almeida, ex-Presidente da FUNAI, para participar de
uma audiência pública. Percebi que vários colegas
Deputados tentaram impedir a sua aprovação. E hoje
recebi comunicação de alguns Ministérios do Gover
no no intuito de não se realizar essa audiência.

O Sr. Eduardo Almeida denunciou à imprensa a
existência de máfia naqUele órgão, o envolvimento de
gente graúda - segundo as suas palavras - e mencio
nou também o nome de Parlamentares.

Como S.Exã. foi à imprensa fazer essas denún
cias, é justo que esta Casa tenha a oportunidade de
ouvi-lo. Afinal de contas, se o Presidente da FUNAI
sai atirando paratodos os lados, uma explicação para
nós seria muito bem-vinda.

Sr. Presidente, peço permissão a V.Exa. para
registrar outros tópicos. O primeiro deles diz respeito
ao desarmamento. Não podemos tirar do cidadão o
direito, assegurado pela Constituição, de defesa de
seu patrimônio e de sua integridade. Nós, Parlamen
tares, também precisamos olhar com muito cuidado a
questão da reforma política, da lista única, fechada,
que, com certeza, trará prejuízos à democracia.

Solicito, Sr. Presidente, a divulgação deste meu
pronunciamento através dos meios de comunicação
da Casa, especialmente do programa A Voz do Brasil

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Pastor
Reinaldo, o Sr. Inocêncio Oliveira, 10

Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr.
Gonzaga Patriota, 10 Suplente de
Secretàrio.

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Patriota) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Inocêncio Oliveira.

O SR. INOCÊNCfOOLlVEIRA (PFL - PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Brasil caminha para uma matriz
energética alternativa com o uso do gás natural. E é
muito promissora a descoberta das reservas de gás
natural na Bacia de Santos, que proporcionarão auto
nomia à Região Sudeste, com a substituição - quem
sabe em futuro não muito distante - das importações
do gás da Bolívia.
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Nesse contexto, desejo chamar a atenção desta
Casa para o projeto de construção do gasoduto que,
em Pernambuco, vai ligar os Municípios de Vitória de
Santo Antão e Caruaru, numa extensão de 120 quilô
metros e com investimentos da ordem de 85 milhões
de reais.

O edital de licitação dessa obra, anuncia o Go
verno do Estado de Pernambuco, deverá sair dentro
de 30 dias, aproximadamente. E isto ocorre no mo
mento em que a Companhia Pernambucana de Gás
COPERGÁS completa 10 anos de existência. No ano
passado, essa empresa, da qual são acionistas o Go
verno do Estado, a PETROBRAS e a Gaspart, teve
um lucro líquido de mais de 12 milhões de reais, o que
demonstra a viabilidade do uso do gás natural como
nova fonte energética não poluente e de baixo custo.

Está nos planos da COPERGÁS a construção
dos ramais Caruaru-Pesqueira e Pesqueira-Araripina,
viabilizando este último a substituição do óleo e da
lenha como matrizes energéticas do pólo gesseiro do
Araripe pelo gás natural, garantindo, assim, maior
competitividade ao produto e menor impacto ambiental.

A Região Nordeste tem reservas superiores a
12 bilhões de metros cúbicos de gás natural e atende
a cerca de 40% do consumo nacional, dispondo de
um gasoduto com 1600 quilômetros de extensão, que
vai de Sergipe ao Ceará. Sem contarmos as reservas
recém descobertas na Bacia de Santos, o Brasil dis
põe de reservas provadas da ordem de 1,4 bilhão de
barris equivalentes de petróleo em gás (BOEF - Bar
rei Oil Equivalent Force), produzindo, em média, 36,4
milhões de metros cúbicos de gás por dia, sendo 39%
da terra e 61 % do mar (exploração das plataformas).

Em discurso aqui desta tribuna, em maio de
2002, a propósito do Fórum de Gás Natural, realizado
em Pernambuco, mostrei que o gás e o álcool hidrata
do carburante constituem os dois trunfos do Nordeste
do Brasil para mudar, neste terceiro milênio, a matriz
energética da Região.

O Projeto PETROBRAS/Shell prevê, por outro
lado, a construção de uma unidade de regaseificação
de gás natural importado no porto de Suape, no sul do
Recife, com capacidade de processamento de 3 a 4
milhões de metros cúbicos por dia.

Recentes estudos da PETROBRAS indicavam
para Pernambuco um consumo de mais de 600 mil
barris diários de gás natural, de 200 mil para a Para~

ba, de 675 mil para o Rio Grande do Norte (a depen
der do pólo gás/sal) e de 550 mil para o Ceará. Talvez
nesse Estado se chegaria a mais de 1 milhão e 250
mil barris diários, dependendo da viabilização da sua
siderurgia.

É importante, nesse particular, que a política de
preços do gás natural se adeqüe ao consumo, de
modo a não prejudicar as indústrias que vão utilizar
essa nova matriz energética.

Outra notícia promissora é o anúncio de que a
Usina Termopernambuco, que utilizará gás natural,
terá toda a sua infra-estrutura instalada até outubro
próximo e os primeiros megawatts poderão começar
a ser gerados em novembro deste ano. A Termoper
nambuco consumirá, segundo projeções, 2,1 milhões
de metros cúbicos de gás natural por dia, com capaci
dade de geração de 520 megawatts, disponibilizando
quase 95% para a Companhia Energética de Per
nambuco - CELPE e uma pequena parcela para a
COELBA (Bahia).

Vê-se, Sr. Presidente, que o Nordeste temcon
dições de projetar, para o futuro bem próximo, o seu
desenvolvimento sem dependência energética, res
tando apenas que o Governo mantenha a vontade
política de promover a Região.

Muito obrigado!
O SR. ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, com muito orgulho, neste momento,
quero falar sobre o pronunciamento feito pelo Presi
dente Lula, por ocasião da abertura da 58a Assem
bléia Geral da ONU, e saudá-lo. O que poderia ser
mais um, entre tantos outros discursos ali proferidos,
mais uma vez deixou a marca desse homem que con
segue transformar em palavras seus mais nobres e
reais sentimentos.

O discurso do Presidente da República, bem
como outras falas de S.Exa. em encontros internacio
nais, destaca-se por revelar com nitidez seus altos
compromissos com a paz do mundo e com os setores
mais pobres da população mundial. Lula, com humil
dade e espontaneidade, aos poucos vem marcando
seu lugar como grande liderança mundial. E o faz
com um toque especial, posto que possui um curricu
lum que naturalmente o credencia e lhe dá legitimida
de para falar em nome dos pobres do mundo inteiro.

Alguns trechos da fala de Luiz Inácio Lula da Si~

va na abertura da 58a Assembléia da ONU, por si sós,
revelam claramente o que estamos dizendo. Inicial
mente, o nosso Presidente demonstra sua crença no
papel da ONU. Reafirma sua crença nas Nações Uni
das. "Seu papel na promoção da paz e da justiça per
manece insubstituívef'. Contudo, Sr. Presidente, pon
dera que as crises em curso no mundo, atualmente,
particularmente a crise do Iraque, preocupam lideran
ças mundiais, que pugnam pelo fortalecimento do mul
tilateralismo. O aperfeiçoamento do sistema multilate-
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ral é a contraparte necessária do convívio democrático
no interior das Nações e que "as tragédias do Iraque e
do Oriente Médio só encontrarão solução num quadro
multilateral, em que a ONU tenha um papel centrar
São posicionamentos maduros e importantes manifes
tações de apoio, num momento emque a ONU tem
seu papel questionado e enfraquecido.

Adiante, o Presidente Lula chama atenção para
o exemplo brasileiro, que pauta suas relações inter
nacionais (que já produzem significativos avanços
para o País, em vários aspectos) no respeito mútuo e
reivindica maior participação nossa nas decisões da
ONU. O Brasil, afirma o Presidente Lula, "está pronto
a dar a sua contribuição'~ o que poderia ser viabiliza
do concretamente com a reforma do Conselho de Se
gurança da ONU, abrindo espaço à participação bra
sileira, oque é também claramente reivindicado pelo
Presidente.

Finalmente, nosso Presidente clama às lideran
ças do mundo inteiro que assumam efetivamente a
luta contra a fome, esta, sim, a "única guerra da qual
sairemos todos vencedoreS', rogando ações práticas
e factíveis.• Ê inadmi$sível que em pleno século XXI a
fome chegue a atingirum quarto da população mund~
ai - incluil)do 300 milhões de crianças.

Não tenho duvida, Sr. Presidente, do papel de I~

derança já exercido por nosso Presidente na correla
ção de forças que move a história mundial contempo
rânea. Tenho certeza de que seu papel será cada vez
mais destapa.do e de que teremos muito a contribuir
com o mundo inteiro.

Era o qUe tinha a dizer.
OSA.N.ELSON BORNIER (PMDB-RJ. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados,.por mais que os técnicos do setor econô
mico insist~memdemonstrar que estão no rumo cer
to, nã() 9pn~eguem~xplicar por que o Brasil ocupa a
3a posi.çâ() no rankin~dos países com maior taxa de
juros, confÇlofll)econstatação da Consultoria Econôm~

ca Global Invest, especialista em juros e inflação. O
primeiro lugar do ranking é ocupado pela Turquia,
com taxa deJuros de 10,8%, seguido pela Venezuela,
com taxa de 8,4%.

A inflMão, Sr. Presidente, esse monstro invisí
vel qu~oste.cnocratãsdizem estar adormecido, vez
por outra rosna e exibe suas garras como sinal de
alerta, escl.ldadoprincipalmente no reajuste dos pre
ços dâgas9lina,do telefone, do gás e de tantos ou
trossegrrel1tos considerados essenciais ao dia-a-dia
da população economicamente ativa.

A classe trabalhadoratem sido fortemente atin.
gida com aumentos de tarifas de telefones, combustí
veis, passagens aéreas e serviços, que não podem
ser substituídos por outros equivalentes. E é aí que o
consumidor paga compulsoriamente.

Vamos mais longe, Sr. Presidente, quando
constatamos que o Governo é pródigo em gastos
desneceSSários e comedido em ações objetivas para
alcançar resultados práticos. São os chamados im
postos indiretos, que levam o brasileiro, com salários
congelados, a cortar despesas e a comer menos.

Realmente, Sr. Presidente, o consumidor paga
sem poder reagir os reajustes dos serviços sobre os
quais recaem os chamado$ preços administrados. Ê
verdade que a alternativa 13•. reduzir o consumo. Mas
esta é uma saída que não dura muito tempo. A gasoli
na mais cara nestes tempos é incorporada às despe
sas de cada um de nós. Para acomodá-Ia na renda
rnensal,.que, por sua vez, ~ão teve qualquer aumen
to, o consumidor tem de cortar outra despesa qual
quer.

Para que se tenha uma idéia darealidade, basta
lembrar que uma família que gasta. 20% da renda
mensal com tarifas públicas, todas as vezes em que a
gasolina ou a tarifa telefônica aumentar 10%, ficará
2% mais pobre.

Mas o Governo sabeperfeitamente queas altas
taxas de juros causam mal-estar.e tem efeito tributá
rio. Ê como se vivêssemos no País do faz-de-conta,
onde os técnicos do Governo exibem estatísticas fan
tasiosas, e o povoconvive com a crueldade de quem
parece não ter maiores cOHlpromissos com o futuro
da Nação brasileira. E ainflação,tenho certeza, mar
cará presença mais uma vez na nossa história.

Era o que tinha ã dizer.

Durante o discurso do Sr. Nelson
Bornier, o Sr. Gonzaga Patriota, 1° Suplente
de SfiJcretátio, dfiJixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr.
Inocêncio Oliveira, 1° Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE .. (Inocêncio Oliveira) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Bandes Júnior.

O SR. SANOES JÚNIOR (PP-GO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, ocupo eSta tribuna para aplaudir a posição
assumida Pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a
favor do multilateralisll)0 nas relações entre as gran
des potênciasmundiais, esboçada durante a Confe
rênciade Cúpuladas Nações Unidas. Faço-o com a
mesma indepEmdência e responsabilidade em que
me tenho pautado nesta Casa.
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Também gostaria, Sr. Deputados, de reconhe
cer o esforço do Secretário-Geral da ONU, o ganense
Kofi Annan, no sentido de fazer prevalecer o princípio
da autodeterminação entre os povos.

Usando o poder da palavra, o eminente Secre
tário protagonizou um dos maiores e mais surpreen
dentes (no mundo diplomático) ataques à política ex
terna da única superpotência do planeta: os EUA do
pós-guerra. Nenhum antecessor chegou a tanto, nem
mesmo o egípcio Boutros Boutros-Ghali, que teve
sua reeleição vetada por Washington, em 1996, devi
do a suas posições consideradas nocivas ao interes
se americano.

O Presidente Lula, seguindo a mesma linha do
Secretário Annan, defendeu a adoção do multilateris
mo entre as nações e criticou a realização de opera
ções militares preventivas, como a recente invasão
do Iraque. Com razão, S.Exa. sabe que estão em jogo
a ordem mundial do século XXI e o sistema multilate
ralista encarnado pela ONU. O Secretário Annan dei
xou claro que a Doutrina Bush poderá resultar "na
proliferação do uso unilateral e ilegal da força'. Seria,
então, o fim do multilateralismo.

Não há dúvida, Srs. Deputados, de que a invasão
do Iraque, sem a anuência do Conselho de Segurança
da ONU, constitui-se num duro golpe ao multilateralismo,
que pressupõe o envolvimento das nações na solução
dos conflitos e na defesa de regras de convivência entre
os povos, com foco para a garantia da paz.

Está mais do que provado que, sozinho, os
Estados Unidos não conseguirão reconstruir o Iraque.
Tal reconstrução tornou-se custosa demais, tanto em
dinheiro quanto no número de perdas de vidas humanas.

A ONU tem a força que seus membros lhe con
cedem. A instituição não pode, sob pena de perder te
talmente sua razão de existir, ser frontalmente des
respeitada por ações unilaterais, como aquela ocorri
da no Iraque. Vale lembrar que esse tipo de compor
tamento foi responsável pela inviabilização da antiga
Liga das Nações, antecessora das Nações Unidas.

A conta pela reorganização do Iraque será paga
pela já combalida economia mundial. Vale ressaltar
que a situação econômica global não é das melhores,
o que dificulta aindamais contribuições financeiras de
Estados como o Japão, a França ou a Alemanha para
a reconstrução.

A derrocada do sistema multilateralista poderá
trazer graves prejuízos para a paz mundial. É claro
que não pode, de uma hora para outra, acabar com
todos os conflitos mundiais, com uma varinha mági
ca. Mas a solução unilateral das questões internacio-

nais, muitas vezes pelo uso da força, não traz nenhu
ma garantia de que o futuro será melhor que o pre
sente.

Era o que tinha a dizer. Agradeço a atenção a
mim dispensada pelos nobres pares desta Casa.

Muito obrigado.
O SR. ELlSEU PADILHA (PMDB-RS. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o Estatuto do Desarmamento ingressa, a
partir da votação realizada na Comissão de Seguran
ça Pública e Combate ao Crime Organizado, Violên
cia e Narcotráfico e sua posterior análise na Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação, numa
etapa decisiva. Espero, mais do que nunca, que os in
tegrantes desta Casa busquem discernir baseados
na razão e no bom senso. As discussões sobre a tese
do desarmamento como caminho para reduzir os ín
dices de violência no Brasil tendem a substituir, de
maneira perigosa, as referências estatísticas por uma
análise emocional e circunstancial.

A criminal idade é repugnante sob todos os as
pectos. No entanto, associá-Ia diretamente ao esto
que de armas legalizadas existentes no País encerra
um raciocínio equivocado, porém muito apropriado
para campanhas mágicas. Tenham todos a certeza,
Srs. Parlamentares, de que proibir indiscriminada
mente a venda de armas não resolve o problema da
violência.

A todos chocam as mortes violentas, a partir do
uso de um revólver, por vezes com motivação fútil ou
acidental, outras tantas pelo envolvimento com o
mundo das drogas. E impossível não se sensibilizar
com a freqüência doshomicídios, com as execuções
que se repetem nos finais de semana, estampadas
nos jornais, revelando uma verdadeira chaga da soci
edade.

Porém, a criminalidade tem suas motivações
em toda uma estrutura que precisa ser revista, a co
meçar pelo aspecto social, da exclusão e da desigual
distribuição da riqueza. Todavia, é imperioso incluir
nesta análise os baixos percentuais de eficácia da po
lícia, do sistema judicial e prisional em vigor neste
País.

Não se pode traçar uma relação direta dos índi
ces de violência com o número de armas em poder da
sociedade. As estimativas colocam o Brasil, por
exemplo, na 13a posição, no rankingdos países que
têm maior número de armas por residência, ficando
atrás dos Estados Unidos, da Finlândia, da Itália, da
Espanha, da Noruega, da Suíça, entre outros. Porém,
nosso País é o campeão de homicídios. É preciso
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uma análise mais profunda e criteriosa; afinal de con
tas, no Brasil mata-se mais, mesmo tendo um número
menor de armas do que todos esses países.

Nos últimos 6 anos, a venda legal de armas no
Brasil caiu quase 60%, o que jamais se refletiu na re
dução dos crimes. Houve, com isso, uma redução de
armas em mãos de civis: 244.966 a menos do que no
ano de 1996, em comparação com 2002.

Diante do exposto, insisto sobre a necessidade
de não associar o volume de armas legalizadas com o
comportamento da violência, com a freqüência de cr~

mes letais. Se isso fosse verdade, bastaria recolher
os 2 milhões de armas legalizadas no País.

Mas esse argumento não resiste a um dado es
tarrecedor:· existem no Brasil 20 milhões de armas ile
gais, fruto do contrabando e do comércio ilegal que
grassa ao longo da extensa fronteira do País, muitas
vezes bancado pela tráfico de drogas.

Proibir de maneira indiscriminada a venda e o
registro representa, na verdade, desarmar o cidadão
de bem, que tem necessidade de proteger sua família
e seu patrimônio. Não é o cidadão comum que usa ar
mas de grosso calibre, .fuzis e metralhadoras de uso
militar, granada.s, pistolas automáticas e até lançado.
res. A arma utilizada pelo cidadão comum, quer para
sua defesapesso~I, quer para prática esportiva ou da
caça regulamentada, é motivo de riso nas mãos de
um assaltante, de um traficante. Proibir a venda de ar
mas é privilegiar mais ainda o mundo dos criminosos,
que já utilizarJl Um a.rsenal de causar inveja às própr~

as organizações policiais.
Classifico como uma vitória da cidadania as mu

danças introduzidas no texto da Relatora.Laura Car
neiro, do PFL f1uminenSle, ao longo das extenuantes
discussões·na Comissão, na semana passada, pois,
do contrário, estaríamos delegando aos bandidos o
monopólio exclusive d()porte de armas, mesmo que
clandestinas, como já Ocorre nos dias atuais.

É preciso, sim, termos uma legislação extrema
mente rígida para comercialização, registro e porte de
armas de fogo e de munição. Quem usa uma arma
fora da lei precisa ser punido com cadeia. A todos
choca, também, o número de pessoas que perdem a
vida devido à violência do trânsito. Neste caso, o ca
minho encontrado foi o da conscientização e de uma
legisl~çã()mais punitiva aos infratores.

De nadaresolverá proibirmos a venda de armas
no Brasil e déixarmos o contrabando correndo solto
na nossa extensa fronteira. Grande parte da produ
ção de armas no País, hoje, é destinada às exporta
ções, aspecto responsável atualmente por 10 mil em-

lrnl

pregos diretos. No Rio Grande do Sul, duas grandes
fabricantes do setor estão com a sua produção foca
da para o comércio externo. Portanto, proibir a venda
de armas é atender ao lobby da indústria americana,
que não quer essa concorrência.

Todas as campanhas pela proibição da venda
de armas têm um forte apelo emocional, algoperfeita
mente compreensível. Todavia, é importante que a
sociedade esteja atenta para determinadas soluções
mágicas. Querem desarmar o cidadãode bem, o que
jamais resolverá o problema da criminalidade entre
nós.

Espero, portanto, que as deliberações finais so
bre o projeto de lei do Estatuto do Desarmamento, o
PL n° 1.555, de 2003, caso tenha o aval da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, mereça des
ta Casa uma análise técnica e bastante consciente de
suas repercussões.

Muito obrigado pela atenção.

o SR. MURILO ZAUITH (PFL-MS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ocupo hoje a tribuna desta Casa para
manifestar minha posição favorável à liberação do
plantio e da comercialização de produtos transgênicos
em território brasileiro.

É compreensível, senhores, que muitos se
sintam inseguros quanto a essa.questão, a exemplo
dos integrantesd0rvtovimento dos Sem-Terra, que se
manifestou contrário à liberação da comercialização
dos transgênicos. É normal termos receio diante do
novo, mas não podemos deixar que nossos receios e
medos amarrem o desenvolvimento de nosso País.

Já há algum tempo a EMBRAPA vem realizando
pesquisas em relação à transgenia, na tentativa de
aperfeiçoar essa técnica e de identificar se realmente
existem os supostos malefícios tão divulgados. No
entanto, no atual Governo, as pesquisas cessaram, e
isso pode trazer enormes prejuízos para a nossa soci
edade, ao passo que podemos acabar excluídos do
mercado mundial.

Sabemos que vários países desenvolvem a
transgenia, não só de alimentos, mas também em ou
tros segmentos que beneficiam os seres humanos,
trabalhando incansavelmente na pesquisa genética.
E devemos acompanhá-los. O que não podemos, se
nhores, é discutir a transgenia de forma ideológica,
romântica, senão daqui a alguns anos veremos o
mundo dominando essa tecnologia, e o Brasil, mais
uma vez, dependendo da exportação de técnicas
para começar a trabalhá-Ias aqui.
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A EMBRAPA já conseguiu desenvolver semen
tes de soja adaptáveis a cada região, possibilitando
ao Brasil ser considerado o País que mais exportou
soja no ano que passou. Devemos também nos cen
trar no fato de que, com a modificação genética das
sementes, poderemos ficar livres dos defensivos
agrícolas que nos prejudicam de muitas maneiras.

Então, senhores, defendo a retomada das
pesquisas da EMBRAPA. Devemos fazer de nosso
medo diante do novo incentivo para conhecê-lo e não
uma amarra em nossas vidas. Devemos pensar,
primeiramente, no crescimento que teremos, nos
benefícios que a continuidade das pesquisas pode
proporcionar à nossa saúde, além da geração de
novos empregos e do desenvolvimento econômico.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que determine a
transcrição do meu pronunciamento nos Anais desta
Casa e sua divulgação no Programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB-RJ.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva e o Brasil vivem um momento de grande afir
mação perante o mundo, em função da participação
efetiva e da notável mensagem transmitida durante a
abertura da Assembléia Geral das Nações Unidas.

É uma demonstração da ênfase que o atual Go
verno brasileiro atribui à formulação de uma política
externa não mais contemplativa, tipicamente passiva,
como ocorrera durante muito tempo, mas inteiramen
te direcionada para assegurar nossa soberania e os
interesses nacionais.

Desde que assumiu o cargo, em 10 de janeiro
deste ano, o Presidente Lula tem demonstrado, em
suas viagens ao exterior, que o Brasil realmente está
decidido a adotar postura afirmativa e até de lideran
ça dos países emergentes, levando para o cenário in
ternacional propostas destinadas a eliminar, ou pelo
menos amenizar, os graves problemas sociais, s0

bretudo a miséria e a fome, que fazem vítimas mi
lhões de pessoas nas mais diferentes regiões do pla
neta.

Há poucos dias, por ocasião da reunião da
Organização Mundial do Comércio, com resultados
praticamente nulos em razão da intolerância dos pa~

ses ricos, o Brasil já demonstrara determinação e C0

ragem, liderando o bloco de nações menos desenvo~
vidas - o chamado G-22 -, no enfrentamento às pre
tensões dos Estados Unidos e de países europeus
que aplicam instrumentos de protecionismo na área

agrícola, prejudicando-nos e os demais grandes pro
dutores de alimentos.

Volto a afirmar, Sr. Presidente, que embora não
tivesse alcançado resultados concretos, a referida
Assembléia da Organização Mundial do Comércio
mostrou avanços graças à firme posição brasileira,
que certamente está provocando conscientização
mais ampla por mudanças a serem feitas nas rela
ções comerciais entre os que compõem o Primeiro
Mundo e os países não desenvolvidos.

A voz do Brasil está sendo ouvida, respeitada e
considerada pelos membros da Organização das Na
ções Unidas. A defesa intransigente da paz e a con
seqüente condenação das ações bélicas praticadas
pelos Estados Unidos soam nas palavras do Presi
dente Lula, perante a comunidade internacional reu
nida em Nova Iorque, como verdadeiro apelo e con
clamação ao povo brasileiro para a não-intervenção e
a não-violência, a qualquer título e pretexto.

Da mesma forma, a atitude do Brasil de insistir
no combate à fome constitui mensagem que visa des
pertar o mundo diplomático para que utilize todos os
instrumentos de negociação, a fim de construir um
processo de solidariedade aos povos e nações mais
pobres, sobremodo sob o primado da paz e da justiça
social.

É com muita satisfação e com redobrado orgu
lho, como brasileiro, que registro este novo momento
do País e do nosso Governo no contexto mundial, às
vésperas de nossa negociação com o Fundo Monetá
rio Internacional, quando deveremos lutar pelos prin
cípios de independência, soberania e direito ao pleno
desenvolvimento, em benefício do nosso povo.

Era o que tinha a dizer.
OSR. PRESIDENTE (I nocêncio Oliveira) - Pas

sa-se ao

V - GRANDE EXPEDIENTE

O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, durante longa audiência
pública na Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle da Casa, o Ministro Anderson Adauto
discorreu sobre problemas ligados à sua Pasta,
respondendo a uma série de indagações que lhe
foram feitas pelos membros daquele colegiado,
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versando sobre a situação das rodovias brasileiras,
quase todas sucateadas, reclamando providências
imediatas para a sua recuperação.

A mim coube interpelá-lo sobre a continuidade
dos trabalhos de duplicação da BR-116, nos trechos
compreendidos entre Fortaleza__ltaitinga e ltaitin
ga-Pacajus, numa extensão de 48 quilômetros, inic~

ada desde 1998 e paralisada por falta de dotações or
çamentárias, mesmo considerada a relevância da
quela artéria para o desenvolvimento turístico de nos.
saCapital, qualificada como cidade-pólo pela
EMBRATUR.

Garantiu, porém, o titular dos Transportes que já
liberara 7 milhões de reais, estando previstas outras
parcelas, dentrode cronograma que acompanhará as
respectivas medições, a cargo do DNIT.

Respondendo a outros questionamentos, ace
nou S.Exa. para a gradual retomada do setor ferroviá
rio, cuja deliarticulação ocorrera antes de sua nomea
ção no Governo Luiz Inácio Lula da Silva, caben
do-lhe, agora, reajustar-se à nova realidade, estando
previsto apenas o retorno da linha Minas Gerais-São
Paulo, com equipamento moderno, .no contexto de
projeto que vem sendo examinado pelos setores
competentes, ainda sem definição conclusiva.

Sobre obrasconsiqeradas irregulares pelo Tr~

bunal de Contas da.União- objeto específico de sua
convocação -, aquele auxiliar direto do Chefe da Na
ção enfatizou que medidas saneadoras estão sendo
postas em prática, capazes de ensejar a reabilitação
legal de tais iniciativas,. inquinadas de terem sido re
gistrados graves senões em sua execução.

Numerosos. outros . empreendimentos integra
ram a longa exposição datarde de ontem, com a ex~

bição, em slicfes, deesta~Isticas das osçilações ocor
ridas nos últimos anos., num esforço para patentear o
seu empenhoern rel?9atar aimagem de uma área ne
vrálgica para a administração pública.

Ao retornar de Canindé, no Ceará, Anderson
Adauto destacou que os serviços de recomposição
da BR-020estão se~do executad()s em ritmo acelera
do, o que f?ic()nstat~dopessoalmente.porele próprio
e pelos engenh~irosdOPf'.JIT, através do escritório lo
calizado em nossa. Capital.

Em plénafase. de romaria para as comemora
ções dafesta de SãoFra~cisco,aquela faixa viária é
de vital imp~rtânciaAÇtrafacilitaro tráfego, ainda mais
porque setratade~strada que permite a ligação do
Cearácoma Capit.aldaR,EJPública, até então em pés
simo elitad~deconserv~ção,à falta da indispensável
verba orçamentáriapreviamente consignada para tal.

li[

Mesmo alegando contingenciamento que incid~

ra sobre a sua Pasta, Adauto não se mostrou desesti
mulado, afirmando que tudo faria para corresponder à
confiança do Primeiro Mandatário do País, que o es
colhera para integrar o primeiro escalão do Poder
Executivo Federal.

A impressão deixada pelo Ministro dos Trans
portes é a de que as versões sobre o seu cogitado
afastamento estão virtualmente superadas, caben
do-lhe cumprira difícíl missão de maneira firme e de
terminada,no contéxto de suas árduas atribuições
funcionais.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, nobre
Deputado Luiz Carlos H::luly. S.Exa. dispõe de 25
minutos.

o SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Parlamentares, o assunto que me traz à tribuna
éo mais importante para o País: o desenvolvimento
econômico e social brasileiro.

Por que o Brasil não cresceu mais de 2% ao ano
nos últimos 20 anos?

Fiz alguns estudos e os transformei em projeto
de lei que trata da reestruturação do sistema tributário
brasileiro, na qual faríamos a correção das adequa
ções, a simplificação e a modernização do sistema, a
fim de colocá-lo em harmonia com o americano e o
europeu.

Meus estudos detectaram que o peso da carga
tributária é elevado em alguns setores e menor em
outros. Os tributos na base do consumo são muito ru
ins, oneram os mais pobres e beneficiam os mais ri
cos. O Brasil encontra-se huma situação difícil: não
cresce e não prospera além do crescimento da popu
lação. Para seter idéia, dobrar o PIB demandaria 40 a
45 anos, no ritmo de crescimento dos últimos 20
anos.

Li nos jornais que o Presidente Lula ontem con
clamava o mundo, na ONU, a combater a fome. Se
S.Exa.deseja combater a fome no Brasil, não basta
fazer um programa de combate à fome. No sistema
tributário, a carga incidente sobre os alimentos, remé
dios e roupas é enorme. Esses bens de consumo po
pular poderiam ser retirados e realocados na estrutu
ra tributária brasileira.

Fiz um levantamento sobre a Assembléia Naci
onal Constituinte, quando os representantes dos
Estados e Municípios vieram a esta Casa. À época,
como Secretário da Fazenda do Estado do Paraná,
vim a Brasília,juntamente com outros Secretários da
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Fazenda pertencentes ao CONFAZ, para defender
meu Estado. Como ex-Prefeito e ex-Vereador de
Cambé, trazia a esperança dos Municípios e Estados
brasileiros. V.Exa, Deputado Inocêncio Oliveira, part~
cipou da Constituinte, assim como o Deputado Mauro
Benevides, que me ouve e que teve nela importante
papel.

Conquistamos grande participação na receita
nacional. O Imposto de Renda e o IPI formam o
Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de
Participação dos Municípios. Ambos, Municípios e
Estados, tinham 32% dessa arrecadação. De 32%
de IPI, passamos para 57% para o FPE e o FPM; de
32% de Imposto de Renda, para 47%, e ainda
tiramos da União os antigos impostos únicos de
energia elétrica, de comunicação, de combustível,
de transporte e de mineração e os colocamos na
base tributária do ICMS.

Sucedeu-se que a União foi derrotada na
Assembléia Nacional Constituinte; os Estados e
Municípios ganharam. Só que, nos anos seguintes,
estes foram passados para trás pela União, que
criou impostos como a CPMF, a Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, a COFINS e a CIDE.

Só para se ter idéia, no ano passado a
COFINS arrecadou 50 bilhões e 700 milhões de
reais; a CPMF, 20 bilhões e 200 milhões; a
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, 12
bilhões e 431 milhões; aCIDE, 7,5 bilhões; o
PIS/PASEP reforçado, 12,5 bilhões - portanto, 103
bilhões de arrecadação não estão sendo partilhados
com os Estados e Municípios. A arrecadação do
Imposto de Renda foi de 88,5 bilhões e do IPI, de
19 milhões e 600 mil.

Quer dizer, a arrecadação que a União Federal
incrementou ao longo dos 15 anos após a
Assembléia Nacional Constituinte não está sendo
partilhada. Daí, o rompimento do pacto federativo.
Esse é o grande problema, que se transformou no
nó do desenvolvimento brasileiro. Enquanto a
arrecadação cresceu 60%, a economia e o PIB
cresceram apenas 32%, conforme vou detalhar a
seguir.

O eminente Deputado Delfim Netto, em artigo
publicado hoje nos principais jornais, fala da trajetória
do crescimento da arrecadação e do PIB nos últimos
meses, na linha que estou apresentando.

Ouço, com prazer, o aparte do Deputado Mauro
Benevides.

o Sr. Mauro Benevides - Deputado Luiz Car
los Hauly, V.Exa. relembra a luta do Presidente Ino
cêncio Oliveira, de V.Exa. e a minha própria, durante
a Assembléia Nacional Constituinte, para favorecer
Estados e Municípios. Não é apenas pelo FPE, mas
também pelo FPM, como reforço à sobrevivência da
quelas comunas interioranas, as Capitais e as unida
des federadas. Posso dizer a V.Exa., apenas para ci
tar um exemplo numérico, que, só nos meses de ju
nho, julho e agosto, a Prefeitura Municipal de Fortale
za, da qual foi titular e na qual exerce brilhante admi
nistração nosso companheiro Antonio Cambraia, a
perda alcançou 30 milhões de reais. Então, V.Exa.
pode avaliar o que está sendo, digamos assim, o re
traimento da União para a redistribuição do FPM e do
FPE. O tema que V.Exa. aborda neste instante é de
palpitante atualidade e merece uma reflexão mais de
talhada da área econômica do Governo Federal.

o SR. LUIZ CARLOS HAULV - Exatamente.
Obrigado, Deputado Mauro Benevides.

Tenho gráficos que gostaria de exibir para
todo o País. Infelizmente, o Presidente da Casa
disse que não abriria, no Grande Expediente,
precedentes para o uso de DataShow. Aliás, faço
um pedido ao Deputado Inocêncio no sentido de
que, no futuro, os Deputados possam utilizar esse
recurso para apresentar gráficos de conhecimento
público - não se trata de fofocas, mas de dados
oficiais - aos colegas que estão nos gabinetes e a
todos que nos acompanham em suas residências e
estabelecimentos comerciais.

O gráfico de que disponho mostra o
crescimento da carga tributária e do PIB no Brasil.
O resultado é estarrecedor: a receita cresceu 60% e
o Produto Interno Bruto; a soma da produção de
todos os bens e serviços da população brasileira,
cresceu apenas 32%. Desse total, 55% foram
engolidos pelos novos tributos, pelo crescimento da
arrecadação no País.

Não há economia no mundo que tenha um siste
ma tributário tão ruim, anárquico e caótico como o
brasileiro. O que impede nosso crescimento não são
as taxas de juros, nem o câmbio, nem a balança co
merciai, nem a balança de pagamento, e sim, o siste
ma tributário, que transformou a economia de merca
do numa imensa fraude, na qual só sobrevivem 5 ti
pos: aqueles que têm incentivos fiscais, os monopóli
os, os oligopólios, os cartéise os sonegadores. Uma
empresa correta, que paga todos os seus impostos,
não sobrevive no Brasil, porque o sistema é iníquo, in-
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justo, produz miséria, fome, pobreza, desemprego e
quebradeira.

Concedo o aparte ao nobre Deputado Wagner
Lago.

O Sr. Wagner Lago - Nobre Deputado Luiz
Carlos Hauly, cumprimento V.Exa. por trazer à dis
cussão questão fundamental para o País: a tributa
ção. É o Estado leonino, de um lado, e o cidadão con
tribuinte indefeso, do outro. Pois bem, quero só fazer
uma observação ao brilhante pronunciamento de
V.Exa: essi3. concentração, essa carga, esse furor tr~

butário não se deram no atual Governo. Nos últimos
15 anos, vamos dizer assim, desde Collor de Mello,
estabeleceu-se essa prática, muito desenvolvida nos
dois Governos do Presidente Fernando Henrique
Cardoso. E vou mais longe: a prática de enfraqueci
mento do Estado brasileiro, iniciada no Governo Fer
nando Collor, acentuou-se no Governo Fernando
Henrique Cardoso, que conseguiu, sem ouvir a Na
ção, fazer o desmonte doEstado e multiplicar a dívida
pública, um dos mais gravesprobJemas do País, em
12 vezes. Não poderia deixar de fazer um aparte ao
brilhante discurso de V.Exa. Parabéns pelo pronunc~

amento.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Deputado
Wagner Lago, V.Exa. deve ter observado, no meu
pronunciamento, que o processo de aumento da
carga tributária começou em 1989, no primeiro ano
após a Assembléia Nacional Constituinte. De 1989 a
1994, nos Governos José Sarney, Fernando Collor
e Itamar Franco, a carga tributária aumentou 7%,
passando de 22,4% para 29,8%. E aumentou mais
7% nos dois Governos de Fernando Henrique
Cardoso, levando à exaustão: 36% do PIB.

Asseguro a V.Exa. que não aumentou só a car
ga tributária. Há outro dado: a carga tributária poten
cial do Brasil é de 51 ,5%, segundo o Instituto Brasile~

ro de Pesquisa Tributária. Está aqui o gráfico - para
quem quiser, meu gi3.binete oferece a todo o Brasil a
palestra inteira. O gráfico aponta 51,5% para a arre
cadação de 35,86%. São 15,5% de diferença de tribu
tos não-arrecadados, ou seja, incentivos fiscais, so
negação,. elisão e corrupção. Quinze por cento do PIB
do ano passado, de 1 trilhão e 321 bilhões, significam
200 bilhões de reais,que transformaram nossa eco
nomii3. de mercado numa fraude.

Se o Governo Lula-Paroccí não enxergar o pro
blema - como não enxergou o Governo anterior -, o
Brasil continuará sem crescer e sem prosperar. O d~

agnóstico vale para os 2 Governos. A proposta apro
vada nasemana passada e que, por certo, será apro-

vada hoje em segundo turno - não com o meu voto-,
mantém a iniqüidade e a injustiça. Os pobres no Bra
sil pagam 4 vezes mais impostos e tributos do que os
ricos.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado AdeJor Vieira.
O Sr. Adelor Vieira - Nobre Deputado Luiz Car

los Hauly, cumprimento V.Exa. por trazer à reflexão
assunto que remete a este dia em que a Casa votará,
em segundo turno, a PEC n° 41. V.Exa. falou sobre
elisão fiscal, que, acredito, esteja cada vez mais esti
mulada no País. Comungo, em grande parte, com o
pensamento de V.Exa. no sentido de que a reforma
tributária do Governo é muito tênue e que deveríamos
proporcionar algo melhor ao País. Faço uma análise
sobre o tema por entender que precisamos avançar.
Em que pese à aprovação da PEC como se encontra
hoje, com as emendas propostas, inclusive de reda
ção - elas certamente serão apresentadas-, precisa
mos continuar a debater o assunto. Do meu ponto de
vista, a reforma não satisfaz. O estímulo à elisão fis
cal, o baixo incentivo ao emprego eà exportação, a
alta complexidade dáfiscalização, a sonegação fiscal
e muitos outros fàtores são os responsáveis pela caó
tica situação tributária no País. Tenho estudado o as
sunto e entendo que, passada a fase da reforma, de
vemos continuar discutindo a matéria, a fim de apre
sentar alternativas ao Governo. Cumprimento V.Exa.
pelo brilhante pronunci.amento.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Agradeço a
V.Exa., Deputado Adelor Vieira. O problema
brasileiro é grave, pois temos a maior carga
tributária potencial e as maiores taxas de juros do
mundo.

Há aproximadamente 30 dias, conversando
com o Ministro Antonio Palocci - por quem tenho o
maior respeito, por ter sido membro da Comissão de
Reforma Tributária da Casa -, S.Exa. me assegurou
que, terminados o primeiro e o segundo turnos, come
çaremos a debater as minhas idéias. Eu chamaria a
próxima etapa de terceiro e quarto tempos, a exemplo
do basquete, esporte do qual fui jogador. Tenho muita
esperança de que prevaleça o bom senso e de que
possamos rever a reforma tributária.

Ouço o Deputado Coriolano Sales.
O Sr. Coriolano Sales - Deputado Luiz Carlos

Hauly, quero apenas cumprimentar V.Exa., sem dúvi
da, um dos Parlamentares que mais conhecem a ma
téria. V.Exa. fala de cátedra. No entanto, observamos
que cada vez mais cresce a informalidade, que está
se tornando normalidade, habitualidade. V.Exa. tem
razão: a elisão fiscal e a sonegação são 2 fenômenos
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crescentes no País, o que é muito preocupante, mais
ainda, acredito, para um estudioso como V.Exa. Não
sei se resolveria o problema baixar tributos para per
mitir que entre na malha volume maior de contribuin
tes. Não sei se seria a alternativa - não conheço a ex
periência de países da Europa, dos Estados Unidos,
do Canadá e do Japão -, mas temos de encontrar
uma saída, porque a sociedade não pode ser punida
cada vez mais com o aumento da carga tributária.
V. Exa. está de parabéns pelo pronunciamento.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULV
Agradeço ao Deputado Coriolano Sales o aparte.

Vou diretamente ao ponto levantado por S.Exa.
para explicar nossa proposta, baseada em Imposto
de Renda progressivo e imposto seletivo.

Comparei o imposto de renda e o de consumo
no Brasil com os da União Européia, Estados Unidos,
Canadá, Austrália, OCDE, e encontrei distorções. Os
impostos de consumo, no Brasil, atingem os pobres.
São os do tipo IVA, ICMS, IPI, COFINS e ISS, que
destruíram a economia de mercado brasileira e gra
vam os produtos que a maioria da população de baixa
renda compra. Assim, tiram dos pobres mais de 30%
da renda familiar.

Minha proposta é eliminar o ICMS, imposto
canalha, vagabundo, que proporciona 60 bilhões de
reais de evasão fiscal; acabar com a COFINS, com o
ISS e outros impostos que não valem nada, e com o
IOF. Eliminados, eles poderiam ser substituídos pela
tributação seletiva. Em substituição a 400 mil
produtos, selecionei apenas 12 itens para serem
tributados.

Das 6 milhões de empresas que pagam esses
impostos, poderíamos tributar apenas 2 mil. Dessa
maneira, com pequeno e modesto ajuste na carga
tributária de 3 produtos, poderíamos isentar toda a
cadeia alimentar, todos os tipos de remédios,
roupas, material de construção civil, todos os bens
e mercadorias, ressalvados os 12 citados: energia
elétrica, combustível, comunicação, cigarro,
bebidas, veículos, eletroeletrônicos,
eletrodomésticos, saneamento, pneus, autopeças
e armas de fogo.

Dos 12, eu aumentaria a tributação de 3 em
26,5% - energia, combustível e comunicação - e
manteria a de 9. Ficaria zero para os 400 mil itens da
economia. É um ganho extraordinário, que está
numericamente provado.

O ex-Deputado Luís Roberto Ponte, do Rio
Grande do Sul, hoje Secretário de Estado, cansou de
demonstrar isso, e eu agora o faço. O Imposto de
Renda progressivo acabaria com as terríveis
injustiças. A maior concentração de renda do mundo

ocorre no Brasil. Os pobres, a cada dia que passa,
ficam mais pobres, porque o sistema tributário e os
juros escorchantes tomam seus recursos e os
drenam para os mais ricos. Grande parte vai para os
governos, que não respondem aos anseios da
população.

A arrecadação do PIB chegou a 36%, mas
temos carga para 51,5%. Imaginem se houver um
grande esforço fiscal: a arrecadação chegará a 40% e
as empresas brasileiras não resistirão. Portanto, será
o desemprego total.

Neste ano, a economia mostrou 0,5% de
crescimento do PIB. Houve uma perda de 16% da
renda dos trabalhadores. As lojas estão vazias. A
população não entende que o número de unidades
consumidas, a cada ano que passa, depois dos
efeitos benéficos do Plano Real, é menor do que em
1993. As famílias não têm poder de compra. A
economia não se resolve apenas com taxa de juros.
Mexer na taxa de juros e no câmbio seria suficiente
numa economia normal, mas o Brasil não tem uma
economia normal, porque aqui não há concorrência.

O sistema tributário é predatório, destrutivo. Ele
destrói a empresa e o emprego. Quero colocar o dedo
na ferida. O sistema atual é "Iaborcida". Segundo o
Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, ele mata0
emprego, o sonho e a esperança de milhões de
brasileiros. O Brasil precisa de "Iaborgenia", de
geração de empregos, de renda. É disso que precisa
o País.

O primeiro passo a ser dado é a simplificação e
a harmonização com os sistemas tributários
americano e europeu, porque falta pouco para a
integração econômica com a União Européia ou com
a ALCA. Se não elaborarmos um sistema tributário
parecido com o deles, será a destruição, o fracasso
do sistema produtivo brasileiro.

Sr. Presidente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Sras. e Srs. Deputados, eu teria muito mais para dizer
e gostaria de explicar o assunto com mais detalhes à
população. Coloco à disposição o meu endereço
eletrônico na Câmara dos Deputados para receber
contribuições do Brasil inteiro no sentido de
aperfeiçoar o nosso projeto.

Aguardo ansiosamente o terceiro e o quarto
tempos da reforma tributária brasileira na expectativa
de que o Governo Lula, através do seu Ministro da
Fazenda, possa discutir uma proposta verdadeira
para a transformação da economia brasileira e ter
condições de transferir 80 bilhões de reais por ano
para as famílias mais pobres. Não há programa social
que compense isso; os programas sociais do
Governo são meramente compensatórios.

Estou propondo o crescimento sustentado para
que os trabalhadores brasileiros tenham, como fruto



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 49987

do seu salário, o poder de compra assegurado. E que
nenhum Governo tribute a comida, o remédio e a
roupa dos trabalhadores, nem tire dos pobres.

Vamos tributar a renda progressivamente, mas
não venham com projetos de Imposto de Renda
desvinculado da desoneração do consumo. Serei o
primeiro a denunciá-los nesta Casa.

Não adiantam propostas de alteração do Impos
to de Renda sem pacto federativo e social. Sempre
propus a esta Casa um grande entendimento para a
reforma tributária. Esse é o verdadeiro pacto para o
crescimento e o desenvolvimento do País.

Sr. Presidente, agradeço à Casa a oportunidade
e me coloco à disposição de todos os companheiros
do Congresso Nacional.

O SR. VICENTINHO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. VICENTINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem
revisãoqo orador.) - Sr. Presidente, venho à tribuna
anunciar que está entre nós, assistindo à presente
sessão, importante delegação de Diadema, cida
de-dormitório.

Desta delegação fazem parte o Sr. Joel Fonse
ca, Vice-Prefeito de Diadema, que é da cidade de La
garto, EstadodeSergipe; a Sra. Denise Maria Ziober,
Diretora-Presidenta da. Empresa de Transportes Co
letivos de Diadema, que é natural de Londrina; o Dr.
Raimundo ~ereira de Oliveira, advogado da Federa
ção dos Sindicatos de Metalúrgicos da CUT do Esta
do de São Paulo, de Campina Grande.

O. SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
nome do Presidente João Paulo Cunha e de todos os
que compõem a Câmara dos Deputados, dou as
boas-vindas aos ilustres homens públicos, que fazem
da políticallm ato de servir ao povo.

O SR.CORIOLAr-J0 SALES - Sr. Presidente,
peço a palavra pelaord~m.

OSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. apalavra.

O SR. CORIOLANO SALES (PFL-BA. Pela or
dem. Pron\.ipciao seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras.e$r~. Deputados, finalmente, o Estatuto do
Idoso sobe,f:lsançãopresidencial após aprovação re
cente no Senado Federal.

O ~st~tüto,do,ldoso emerge na condição de di
plomajuríçjic<:) de grande relevância para a sociedade
brasileira. Tral1sparece, límpido, como uma carta de
alforriadol1omem daTerceira Idade, sobretudo além
dos 60anós, dos menos afortunados, dos pobres e

111

miseráveis que não possuem renda ou que, pelas cir
cunstâncias, não se integraram na Previdência Social
e que passam a gozar de benefício financeiro de um
salário mínimo da assistência social, desde que con
tem com 65 anos, nas condições da lei.

Ao aprovar essa matéria., oriunda da iniciativa
do ex-Deputado Federal Paulo Paim, hoje Senador,
aquela Casa eleva o Congresso Nacional e faz dele
um defensor de direitos sociais para os que deles ne
cessitam e que de longe representam milhões de bra
sileiros.

Por outro lado, o Estatuto prevê normas de pro
teção na área penal, cultural, educacional, de saúde,
de habitação, de justiça e de outras, que dão ao ho
mem da Terceira Idade uma condição de respeito pe
rante seus pares, além de alçar a sociedade brasileira
a condições de civilidade somente comparáveis às
dos países mais desenvolvidos do mundo.

A norma que fixa pena a familiares que não cui
dam deseus iqosos ou que ,lhes infligem maus-tratos
deve ser saudada como decisão altamente responsá
vel e madura do Congresso Nacional, que considerou
a questão como de grande e profundo alcance social.

No que se relaciona à assistência. social, apre
sentei a Proposta de Emenda à Constituição n.o 455,
de 2001, que dispunha sobre a criação de benefícios
de renda mínima parapessoas com idade superior a
65 anos, para o homem, e 60 anos, para a •mulher,
sem condições de aposentadoria por idadepela Pre
vidência Social, reduzindo~m 5 anos o limite para os
trabalhadores rurais deamb?s.,o~ sexos ,e para os
que exerçam suasatividades em regime de economia
familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpei
ro e o pescador artesanal.

Não consegui sensibilizar a Câmara dos Depu
tados para a apro\,iação dessa emenda, de grande re
percussão social. Espero que ainda possa aprová-Ia,
mas não é fácil fazê-lo num g9verno que, prometeu
agir de uma forma e está agindo de maneira totalmen
te diferente.

O trabalhador rural tem sido vítima da informali
dade crescente nocampo brasileiro. A regra é a falta
de contribuições durante todo o período de trabalho.
A concessão deSSe bepefício â conta do Tesouro Na
cional, consistirá medidade sumaimportância no sen
tido de minoraros dramas vividos pela Terceira Ida
de, etapa da viqa, em que as pessoas encontram
enormes dificuldades para sobreviver com dignidade.

A carência de recUrsos ,suficientes ao atend~

mento mínimo das n~pessidade!>,dos idosos com ali
mentação, saúde e habitação, dentr~ outros, está a
exigir a instituição, pelo Poder Público, de suporte de

li
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renda minimamente condizente com os padrões de
dignidade humana de que é merecedor o cidadão na
quadra final de sua existência.

Não é, portanto, justo que o trabalhador rural se
veja relegado ao abandono após toda uma vida de
trabalho e de sacrifícios, em razão de ter sido esbu
lhado de seus direitos trabalhistas e previdenciários.

A conquista social que representa essa emenda
será, assim, um paliativo para a dor e o sofrimento do
trabalhador rural idoso, contribuindo para o resgate
de injustiças cometidas contra ele pela sociedade e
pelo Estado.

Para tanto, concebemos reformular o benefício
social para o trabalhador rural idoso diminuindo o limi
te de idade em 5 anos, porque a Terceira Idade do tra
balhador rural chega mais cedo. Aos 65 anos, em re
gra, ele já é um "bagaço humano", o que torna inócuo
o benefício concedido, uma vez que, pelas condições
desfavoráveis de vida, muitos nem atingem esse pa
tamar.

As desigualdades sociais que grassam em nos
so grande e extraordinário País estão a exigir medida
contundente de reparação como a que ora propomos,
de modo a viabilizar o amparo da assistência social
ao trabalhador rural que não logrou a obtenção das
condições impostas pela Previdência Social para a
concessão da aposentadoria por idade.

É preciso fazer justiça a milhares de trabalhado
res rurais. Vamos fazê-la!

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que meu discurso
seja divulgado nos órgãos de comunicação da Casa.

O SR. WAGNER LAGO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO
WAGNER LAGO QUE, ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
POSTERIORMENTE PUBLICADO.

O SR. MARCELO GUIMARÃES FILHO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. MARCELO GUIMARÃES FILHO
(PFL-BA. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, retorno
a esta tribuna para reafirmar minha satisfação com os
índices divulgados no último dia 11 de setembro, que
novamente apontaram um crescimento de 13,4% no
faturamento da indústria de transformação no Estado
da Bahia.

Esses sucessivos superávits demonstram a
recuperação do setor industrial baiano, que vinha
amargando quedas em suas vendas desde fevereiro
deste ano.

As recentes pesquisas realizadas junto aos em
presários e executivos de todo o País indicaram a Ba
hia como um dos mais promissores Estados da Fede
ração para a instalação de novas empresas.

Redução de custos, possibilidade de expansão
e qualidade de vida, Sr. Presidente, foram as princi
pais motivações apontadas por executivos das gran
des empresas já instaladas na Bahia, que reconhece
ram não apenas a qualidade da mão-de-obra baiana,
mas também a infra-estrutura oferecida para receber
novos investimentos.

O crescimento da economia local e as perspec
tivas do mercado têm igualmente servido de estímulo
para que outros empresários apostem no potencial
baiano e invistam maciçamente no Estado.

É inegável que a Bahia vem atravessando um
novo ciclo de desenvolvimento econômico. Isso se
deve, em grande parte, à visão de nossos últimos Go
vernadores, que através de medidas criativas direcio
naram seus esforços para o setor industrial, passan
do a conquistar importantes parceiros nacionais e
multinacionais e consolidando, assim, a produção in
dustrial de bens e serviços para consumo no País e
no exterior.

Apenas para registro, Sras. e Srs. Deputados,
cabe destacar que a Bahia já possui o maior pólo pe
troquímico do Hemisfério Sul e está se transformando
em um dos maiores produtores de calçados, micro
computadores, equipamentos eletroeletrônicos e au
tomóveis, dentre outros de significativa importância
para a economia nacional.

Esse crescimento tem incentivado a instalação
de outras empresas de renome no cenário nacional e
internacional, como ocorreu com a Pirelli, que, no últi
mo dia 12, teve inaugurada sua nova unidade na cida
de de Feira de Santana. A cerimônia contou com a
honrosa presença do Presidente Lula, dos Ministros
Cristovam Buarque e Agnelo Queiroz e do nosso Go
vernador, Paulo Souto.

Sr. Presidente, preocupa-nos sobremaneira a
aprovação da proposta de reforma tributária que ora
estamos votando, pois, indiscutivelmente, ela deverá
trazer prejuízos para os Estados mais pobres e difi
cultará o esforço que a Bahia vem implementando em
estimular a instalação de novas empresas no Estado.

Apenas para que V.Exa. tenha idéia da dimen
são dos prejuízos que a reforma tributária apresenta
da pelo Governo Federal trará para a Bahia, é de se
destacar que, só com a cobrança do ICMS no destino,
o Estado sofrerá perdas da ordem de 10% a 13% de
sua receita, o que representa R$600 milhões. Soma
dos aos R$40 milhões do IPI e aos R$120 milhões
dos medicamentos e alimentos da cesta básica, a
perda chegará a atingir a considerável cifra de R$760
milhões ao final do 11 0 ano.
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Este, pois, o registro que peço a V.Exa. deixar redução de juros? Será que haverá condições de re-
consignado nos Anais e fazer seja divulgado nos ór- cuperação eficaz e hábil para uma economia que
gãos de comunicação da Casa. conviveu por tanto tempo com altos índices de taxas

Muito obrigado. de juros?
A SRA. ZELINDA NOVAES - Sr. Presidente, O quadro atual revela que pessoas que se endi-

peço a palavra pela ordem. vidaram no período das altas taxas de juros agora
O SR. PRESIDENTE {Inocêncio Oliveira)- Tem não têm condições de comprar, em época de juros

V.Exa. a palavra. baixos, mesmo porque estão mais empenhadas em
A SRA. ZELlNDA NOVAES (PFL-BA. Pela or- "limpar seus nomes" junto às instituições de crédito.

demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- Se não, vejamos o mercado de veículos novos, que
te, Sras. e Srs. Deputados, outrora já nos posiciona.. não apresentou melhora significativa mesmo com a
mos nesta tribuna sobre o desemprego, agora o faze- redução do IPI.
mos mais detidamente com relação à política econô- Resta-nos desejar que as previsões otimistas
mica do Governo. do Governo se realizem. Não vamos embarcar na

As páginas dos jornais denunciam a intenção maré de pessimismo, mas em análises que enrique-
das redes de supermercados de fecharem o·ano de çam os debates nesta Casa, mesmo porque estamos
2003 com mais de 8 mil demitidos, somente no Esta- todos no mesmo barco.
do de São Paulo, conforme estimativa do Departa- Muito obrigada.
mento Intersindical de Estatística e Estudos Só- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -
cio-Econômicos (DIEESE), a pedido do Sindicato dos Concedo a palavra ao segundo orador do Grande
Empregados no Comércio daquele Estado. Expediente, o nobre Deputado Dimas Ramalho.

Segundo aquele respeitado órgão, até o mês de ju- O SR. DIMAS RAMALHO (PPS·SP. Sem revi-
lho deste ano, quase 5 mil trabalhadores já haviam sido são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
demitidos nessa área. Além das demissões, outro dado dos, o que me traz à tribuna é o debate sobre os
foi a redUção dos salários para os novos contratados, em transgênicos.
alguns casos em até 75% do que recebiam os antigos. Há grande expectativa acerca da decisão a ser

Aindústria, em 12 meses, cortou 47 mil postos tomada hoje pelo Governo relativa à liberação do
de trabalho. plantio da chamada soja transgênica, plantada em

No quadro geral, o Governo Federal, que convi- larga escala no Rio Grande do Sul, a partir de semen-
ve com a angústia de gerar milhões de empregos, ter- tes importadas da Argentina.
minou os primeiros seis meses com quase 600 mil no- De um lado, os·. produtores rurais gaúchos e o
vos desempregados nas principais regiões metropoli- próprio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
tanasdo Brasil, um aumento de 27,35% em cinco me- mento defendem a liberação e a legalidade do cultivo.
ses. Mesmo levando-se em conta a tendência de de- De outro lado, organizações não-governamentais e
semprego nos primeiros 3·meses por conta dos efei- setores do Ministério do Meio Ambiente mantêm des-
tos sazonais, esse índice é bastante alto, comparado confianças e acreditam que os produtos genetica-
ao ano de 2002. mente modificados podem afetar a saúde humana e

Em maio de 2003, a Região Metropolitana de os recursos botânicos naturais.
Salvador apontou uma taxa de desemprego 1,1% Nunca é demais dizer que o Brasil não é uma re-
maior que maio de 2002. Em São Paulo, principal pública de bananas. Aliás, nunca foi. Apresenta-se
Estado propulsor da economia nacional, essa taxa foi como a 12a economia do mundo e, portanto, não
ainda pior: 2.4%. pode ficar ausente do novo prOcesso de globalização,

A opção de manter uma política macroeconômi- impulsionado pela competitividade e pela tecnologia.
ca de juros altos aliada a cortes pesados nos gastos Essa é a minha opinião e a do meu partido, o PPS.
públicos, todos já sabiam e denunciavam, iria privile- A questão dos transgênicos, pelas implicações
giar os setores ligados à rentabilidade financeira com profundas que guarda com a economia e a vida das
o segwido prejuízo da produção e, por conseguinte, sociedades, nãopode e não deve ser encarada. pelo
do emprego. prisma ideológico. Devem prevalecer,.rigorosamente,

Agora, vendo com seus olhos que a economia - os interesses nacionais. Mais do que isso, devem pre-
diga-se, a inflação - está sob controle (sic!) , o valecer os imperativos da ciência.
COPOM resolveu baixar as taxas de juros em índices Quero dizer que torcemos para que a medida
que até surpreenderam os analistas. provisória, em processo de anunciação, possa definiti-

Mas dos dadOS colhidos e apresentados sur- vamente romper c0ri1 o maniqueísmo e colocar, assim,
gem questões que temos de encarar, até mesmo o Brasil no leito correto do debate, sem o obscurantis-
para que nos sirvam de lição no futuro, entre as quais: mo daqueles que vêem a ciência como amplo campo
será que o Governo demorou em adotar a política de de conspiração e sem o fundamentalismo de alguns

l~
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que querem a ciência como instância neutra e instru
mento de desenvolvimento infalível. Não é assim.

O pensamento crítico deve estar sempre pre
sente, embora jamais se deva converter em obstácu
lo e empecilho para a construção do futuro.

Não sou nenhum especialista em ciência ou em
transgênico, até porque minha formação é na área ju
rídica, sou Promotor de Justiça, com longa carreira,
mas na condição de Parlamentar, de homem público
que recebeu das urnas competência para decidir so
bre questões importantes para a Nação... Sr. Pres~

dente, não estou conseguindo me concentrar.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Peço ao Plenário que preste atenção ao belíssimo
discurso do nobre Deputado.

O SR. DIMAS RAMALHO - Na qualidade de ho
mem público, não posso furtar-me a um debate de tão
grande importância quanto essa questão dos transgên~

coso Por quê? A rigor, não há, em nenhum lugar do mun
do, qualquer esfera científica que declare ser a tecnolo
gia em pauta um perigo ao meio ambiente ou à socieda
de. Pelo contrário, estima-se que a biotecnologia, além
do impacto que causa no sentido de proporcionar ga
nhos de produtividade e economia, converte-se, a médio
e longo prazos, em poderoso aliado à recuperação do
próprio meio ambiente degradado pelo homem, sem
contar o papel que desempenhará no combate a inúme
ras doenças, sobretudo as de caráter degenerativo,
como o Mal de Parkinson.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Peço
aos nobres Deputados que tenham calma. O discurso do
Grandi? Expediente é profundo, sério, em defesa do
País. E preciso ouvirmos os companheiros, sobretudo
aqueles que têm mensagens positivas para todos.

Deputado Dimas Ramalho, em nome da Casa,
peço desculpas a V.Exa. e que continue seu brilhante
pronunciamento.

O SR. DIMAS RAMALHO - Sr. Presidente,
como sempre, V. Exa. preside esta sessão com lhane
za e de forma grandiosa.

Ouço, com prazer, o nobre Líder do PPS, Depu
tado Roberto Freire.

O Sr. Roberto Freire- Deputado Dimas Ramalho,
V.Exa. presta um grande serviço ao País - não diria nem
ao PPS, porque seria diminuir a dimensão e o próprio
conteúdo do discurso que faz. V.Exa. ressalta algo que
me preocupa muito. O PPS foi o primeiro partido nesta
legislatura e no Governo Lula a discutir a biotecnologia
num seminário aberto, público e impactante para o País.
O discurso de V.Exa. tenta trazer racionalidade à discus
são sobre biotecnologia no Brasil. Há alguns setores
que, com muita ênfase, até mesmo neste plenário, pen
sam que a situação vai ser resolvida por movimento soc~

ai, como se fosse um grande clássico futebolístico, onde
as vontades, as emoções, os gostos e desejos pudes
sem definir o futuro do País. Essa questão tem de ser

discutida com a máxima seriedade e tendo como postu
lado fundamental a ciência, o conhecimento. Não pode
ser tratada como se fosse mera emoção, porque do con
trário vamos ver, daqui a pouco, não apenas os vidros
dos Ministérios sendo quebrados, mas o fogo sendo ate
ado em laboratório e, se bobear, volta a inquisição: vão
tocar fogo em pesquisador. O clima que está sendo cria
do é para se chegar a isso, porque a racionalidade está
ausente. Não é um problema de soja transgênica, da
Monsanto, de soberania, mas, sim, da ciência, daquilo
que é fruto do gênio humano e que precisa ser tratado
dessa forma. V.Exa. traz a racionalidade ao discutir a bi
otecnologia com base na ciência. O Presidente Lula
abordou o assunto. Lamentavelmente, S.Exa. não está
no Brasil nesta hora, neste momento decisivo de enca
minhamento de medida provisória que descortina cami
nhos. Não é a solução definitiva, mas é algo que se adota
premido pelo tempo, pela realidade do plantio da soja, do
calendário agrícola do País, e o Governo tem de tomar
uma posição. Retardou a tornada de decisão, tem dificul
dade de ter o mínimo de racionalidade nessa questão.
Daqui a pouco, vamos ter movimentos sociais invadindo
laboratórios, até porque já anunciaram isso. É bom que
pare, é bom que se dê a esse terna a racionalidade que
V.Exa. está demostrando nesse excelente discurso. O
PPS agradece a V.Exa. a presença no plenário defen
dendo nossa posição.

O Sr. Or. Hélio - Deputado Dimas Ramalho,
V.Exa. me permite um aparte?

O SR. DIMAS RAMALHO - Ouço, com prazer,
o Deputado Dr. Hélio.

O Sr. Or. Hélio - Em primeiro lugar, cumprimen
to V.Exa., Deputado Dimas Ramalho, um dos Depu
tados mais atuantes dentre os 70 Deputados Federa
is que compõem a representação do nosso Estado de
São Paulo. Sou testemunha do trabalho de V. Exa. na
CPMI do BANESTADO, que acompanhamos. V.Exa.
está trazendo a debate assunto da maior relevância.
V. Exa. não se atém simplesmente à questão da soja
transgênica, vai além, com um grande debate. Traz à
discussão a transgenia, em particular o papel que a
biotecnologia tem para este País, o papel dos nossos
investigadores científicos e o das nossas instituições
de pesquisa, inclusive enfrenta alguns aspectos im
portantes. Eu mesmo, na última Legislatura, observa
va alguns princípios, mas aos poucos fui-me moderni
zando. Busquei informações em determinados seto
res de investigação científica para que não fosse re
ducionista na questão da transgenia, que tem, de cer
to modo, trazido grandes avanços biotecnológicos ao
mundo. O Brasil não pode distanciar-se desses avan
ços. Vejo com atenção a discussão relevante que
V.Exa. traz a esta Casa; é relevante, não é reducio
nista e merece a atençãodos nobres pares no sentido
de buscar a discussão sadia, transparente e em ele
vado nível, como faz V.Exa. nesta tarde.
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O SR. DIMAS RAMALHO - Obrigado, Dl'. Hélio. A Sra. Janete Capibe.ribe ~ ~el?utado Dimas
Ramalho, sobre o assunto SOja transgenrca o flagrante

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Wagner desrespeito à lei vem da impunidade, praticada desde
Lago. . . . o Governo Fernando Henrique, quando clandestina-

O Sr. Wagner Lago - Inicialmente cumpnmen- mente a semente entrou pela Argentina. Pela Lei da
to V.Exa. por trazer à di,:;c~ssão,d?sta C!lsa gU?S!~O Bióssegurança n° 8.974, de 1995, o GovernoLulaain-
puramente científica, naoldeologlca, nao partldana da se encontra com o mesmo problema do início do
nemde grupos sociai~..Lembro-~ed~ ~uandodiscu- seu mandato. Nesse cenário, para concluir, agrade-
tíamos a reforma agrana, que nao !Ol Impl.ement~da cendo a V.Exa. o aparte, é importante destacara figura
antes da década de 6q P?rque: ~ "Ideologl~aram ~ e admirável da Ministra Marina Silva, que tenta impedir
não se tratava de questao Ideologlca. Essa dlscussao medidas provisórias permissivas em respeito ao prin-
pode ter até,se,melhança com? ?onduta do Estô:do e cípio da precaução. Não sou contra nem a favor. O que
do Poder P~b"co .na,l~ade~MedIa.}) ob~curan~smo quero é que se discuta o assunto à exaustão, porque
daquele penodo hlstonco naopermítla adlscussao de ai estão compreendidas questões cOmo a .nossa saú-
determinados assuntos. Porem, com a peste negra de o me.io ambiente e a economia do Brasil.
ameaçando~izi'!lar a Europa, a ideologia:scolástica ' () SR. DUIIIAS RAMALH9 •. - Foi um prazer ser
acabou; osCientIstas encontraram a soluça~ e.o mU~ aparteado por V.Exa.É exatamente esta a posição que
do .~~senvolveu-se cor:n aforça do conheclm?nt? Cf- defendemos: adiscussãodo problema sem nenhum viés
entlfrco. V.Exa. faz mUito bem ~m debat?r a ~Io.dlver- ideológico, nenhuma postura preconcebida.
sidade, assunto atual que precIsamos discutir a exa- , . .. .•. .•. ~.. .
ustão, porque o. Brasil precisa de tecnologias mas T~~bem tenho minhas preocu~aço~s quando veJo
sem determinar de pronto que tipo de soja ou outro um poSICIonamento me~a~ente reat~o, as vezes ~n-
produto ternos que adotar sem uma discussão pro- serv~dor, contra transgemcos. Essa e uma ~mpla dl5-
funda doponto de vista Científico. Parabéns a V.EXa. cussao que. merecem()s t:r ~o Con~ressoNaclona~.P:r

demos tempo na revoluçao Industrial porque o Pais nao
OSR. DIMAS RAMALHO -Agradeço a V.Exa. estava preparado para adentrá~la em virtude de razões

as palavras.. .. históricaS óbvias, Também perdemos a re"olução 00 in-
É exatêlmenteeste ponto para o qual chamo a formátipa, quando se. resolveu, em plena ditadura militar

atenção do Brasil e dasSras. e dos Srs. Deputados: é ecom o apoio de todos n9s, da Esquerda, que nos julgá-
necessário discutir os transgênicos sob o aspecto d vamos progressistas, praticar areserva demercado. Vi-
entífico,seml")enhum tipo de ideologia, a fim de bu& mos, posteriormente, que começamos a perder espaço
carmos. o melhor para o País. Com certeza, o nosso na revolução da informática nomundo.
Presidente .Lula está enCélr!3.ndo dessa forma o pro- Sr.Presidente, $ras.eSrs. Deputados, perder a
blemél. e vai. decidir de maneira correta. Depois nós, nova revolução da biotecnologia quando temos van-
do. C9ngresso, em última instânci!3., elaboraremos a tagens .comparativas em relação a outras nações e
legislação e~pecífica para o tema. . . podemos ser. conternporâneos, protagonistas dela,

RecentelTlente, tal posicionamento foi demons- seria um equívoco,serié'l exerCitar um ato de traição
trado na Europa, detentora de uma agricultura ainda aos interesses nacionais.
tradicional. do ponto de vista da produtividade e du- Não estal'l1úS falando de coisas do futuro, de cenár~
rante vários .ano~ a~redia à~ conquistas representa- os possíveis, deprejuízos que ainda podemvir a ocorrer.
das pelos transgêmcos. Ali, o Parlamento europeu A nossa EMBRAPA,considerada uma das maiores em-
deixou para trás a antiga id~ia de m~ratória, ab.rindo presas debiotecnologia n()mundo e que ao 10ngC) de dá-
espaços para que a? conqUistas da blotecnologla se- cadas foi uma oos responsáveis diretas, juntamente com
jam utilizadas economicamente. outros centrosdep~uisa,universitários ou não, pelo

Tódosnós sabemos que o mundo moderno não grande $(;llto que.~ Brasildeu~a agricultura,~~tá prestes a
se rege mai~ por antigél.srelélçõeseconômicas, de flu- testarsuas'p?SgUlsa~sobr7 banana transg~o.lCa em Ho~-
xo apenasdElprodutos, cOITl obsolescência tecnológ~ d~ras. AqUI, .1SS?e~~a termln!3.!1temente prOibido.Pf?r decl-
ca lentél e dentro de um contexto onde o protecionis- soes de orde~JudlClal,que nos, no Estado de Direito, de-
mo sempre fC)i instrulTlento válido de política nacional. vemos re~peítar.

Hoje tudo mudou. Qgemrege avelocidade do desen- ES$a situ~ção, sejamos realistas, não pode conti-
volvimento é a tecnologia e a ciência. Quem ficar de nuar. ESsa situélÇão íl)comoootodos nós, que queremos
fora desta revolução estaràfora do mundo que come- o debat(3amploe aberto com toda a. COmunidade, princi-
çou a ser construídoapélrtir da década de 70, princ~ palmentecom acomunidade científica do Brasil.
palmenteqY!3.ndoa inf()rm~ticajrrompe como alavan- Como já disse o nosso Líderdo PPS, Deputado
ca de mudanças de p~radlgmas. Roberto Freire, ostransgênicos, ao contrário do que

Concedo um aparte à nobre Deputada Janete afirmamalgunsem umaargumentação que não deve
Capiberibe. ser a principal, não beneficiam as multinacionais e os

T
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países centrais do capitalismo. Na realidade brasile~

ra, eles podem ser definitivos para melhorar a vida de
milhares de pequenos produtores, hoje atingidos por
pragas que inviabilizam empreendimentos de menor
porte. Por exemplo, é da biotecnologia que pode vir a
solução para debelar pragas no plantio de feijão, do
mamão, da laranja, da cana e de outras atividades
agrícolas de interesse social direto.

Como a ciência não é neutra e já vimos
inovações tecnológicas que se demonstraram
desastrosas às sociedades e à humanidade, temos
também de ter alguma precaução em relação aos
produtos geneticamente modificados. Os chamados
relatórios de impacto ambiental são imprescindíveis
quando aspectos da inovação não estão muito claros
até para o mundo da ciência. Ocontrole dos produtos
há de ser rígido. Contudo, esses mesmos relatórios e
a legislação em vigor não podem transformá-los em
mecanismos de obstrução.

Sr. Presidente, sou daqueles que acreditam no
bom senso dos homens da ciência. Prova disso é o
recente manifesto, assinado por aproximadamente
70 academias científicas de todo o mundo, incluída a
do Brasil, dirigido à ONU, que pede a proibição da
clonagem humana por imperativo ético e defende os
avanços das pesquisas no tocante às chamadas
células-tronco, fronteira importante da medicina, que,
no limite, possibilitaria a reconstituição de órgãos
destruídos por doenças incuráveis degenerativas.

Se em relação à ciência em si temos uma postura
de prudência, quanto aos cientistas, homens e mulhe
res que se dedicam ao conhecimento, têm a nossa sim
patia. Eles merecem todo o nosso apreço e só serão s()..
cialmente úteis se não forem impedidos de colocar o
seu gênio em movimento, no limite ético. A pesquisa é
um dos motores de sua própria existência e, nesse sen
tido, não pode ser cerceada sob qualquer aspecto, a
não ser por motivação ética.

Se tenho essa postura em relação à ciência e
aos transgênicos em particular, existe outra
dimensão sobre a qual gostaria de fazer alguns
comentários.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Osvaldo
Biolchi.

O Sr. Osvaldo Biolchi - Primeiramente, Deputa
do Dimas Ramalho, quero cumprimentá-lo pelo brilhan
te, claro e importante discurso que faz nesta tarde. Esta
va há pouco em meu gabinete e, ao ouvir o som do ple
nário, desci para falar em defesa de V.Exa. Conheço
V.Exa. como Parlamentar brilhante que é, até pelo traba
lho que está realizando com relação à nova proposta de
recuperação das empresas brasileiras. Ontem, Sr. Pres~
dente, Sras. e Srs. Deputados, juntamente com a banca
da do Rio Grande do Sul, tive importante audiência com
o Ministro José Dirceu. Hoje, a preocupação do Governo

é única e exclusivamente essa. V. Exa. sabe que seus
colegas da Procuradoria da República, especialmente
da Promotoria Pública, vêm ensejando propostas. Estão
até ameaçando entrar com ação de impeachment contra
o Presidente da República. Mas com brilhantismo, o nos
so ex-Deputado Federal, Odacir Klein, atualmente Se
cretário da Agricultura, como advogado, ontem deixou
clara sua predisposição em ajudar o Governo. Aliás, in
formo aos Deputados presentes que não aprovaremos o
impeachment do Presidente da República, porque não
há uma só voz que se levante contra um homem que de
seja o progresso da economia brasileira. A vocação do
Brasil é a agricultura. A autorização de vendas este ano,
Sr. Deputado, não ocasionou a morte de ninguém, que
eu tenha conhecimento. Nos sete anos passados, tam
bém ninguém morreu por ter ingerido soja ou outro ali
mento transgênico. Finalmente, no Rio Grande do Sul,
está comprovado que a soja transgênica é mais barata e
tem grandeprodutividade. Por isso, associo meus senti
mentos à exposição brilhante de V.Exa. Muito obrigado.

o SR. DIMAS RAMALHO - Muito obrigado, De
putado Osvaldo Biolchi.

Estou fazendo um chamamento à Nação
brasileira, por intermédio da Câmara dos Deputados,
a Casa representativa do povo brasileiro. Devemos
discutir esse assunto sem maniqueísmo. Isso não
pode ser um jogo em que alguns são contra e outros a
favor, porque todos nós, Deputados e Deputadas,
queremos o melhor para nossa Nação. Por isso
deveremos debater o tema e fazer uma lei específica
para tratar desse assunto.

Como disse o Deputado Osvaldo Biolchi, há
também o papel do Poder Judiciário, do Ministério
Público, das ONGs, das pessoas que vão questionar
depois na Justiça. No Estado Democrático de Direito,
o Judiciário é livre para atuar, julgar, fiscalizar e
defender a sociedade. Em outras palavras, sob o
prisma da Constituição, a Justiça está no direito de
dirimir dúvidas e convicções do próprio mundo da
ciência e da economia. Nós fazemos as leis.

Aliás, é no âmbito da Justiça que demandas
devem ser plenamente resolvidas após o Congresso
Nacional se manifestar. O Ministério Público aí está
para defender interesses da sociedade. O Brasil não
tem vocação para a subalternidade. Os brasileiros e
seus homens públicos, estejam onde estiverem, devem
ter isso sempre em mente: não ao obscurantismo; sim à
discussão aberta, democrática e livre.

Muito obrigado.

VI - ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Apresentação de proposições
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Institui o Programa de Detecção e Tratamento Gratuitos
para os portadores da Anemia Falciforme, nos hospitais
públicos, postos de saúde, demais hospitais e clínicas
ligadas ao SUS, e dá outras providências.
Sugere ao Ministro da Integração Nacional a
observância de alguns aspectos na elaboração de
proposta para recriação da Superintendência de
Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM.

Rle 884/2003

PL 205212003

PL 2047/2003

RIC 885/2003

PL 2051/2003

INC 944/2003

PRC80/2003

PL 2054/2003

INC 945/2003

Carlos Nader

Ronaldo
Vasconcellos

José Ivo Sartori

Reinaldo Betão

Nice Lobão

Nice Lobão

Leônidas Cristino

José Chaves

José Chaves

Carlos Souza

Comissão de
Relações Exteriores
e de Defesa
Nacional
Dr. Heleno

Os Se~~ENfNJf~P~SJ@l!'S O~fTl
proposições a ii\lK&,sentar quelrarn::ttlôpêS!êlio=-:-_--:E:;::.:ll'1;;;;;e;:;.n;;;;;ta;;"..- -,-- -c--,-- _

Beto Albuquerque e REC 70/2003 Recorre contra a apreclaçao conclusiva pelas
outros Comissões do PL nQ 5329, de 2001.
João Batista PL 2046/2003 Dispõe sobre proibição de cobrança de tarifa bancária

na conta corrente ou poupança de titularidade de
aposentado ou pensionista.
Dá nova redação ao art. 243 da Lei nQ 8.069, de 13 de

julho de 1990.
PL 2048/2003 Dispõe sobre a implantação de ciclovias nas cidades

com população superior a 50 mil habitantes,
aglomerações urbanas e regiões metropolitanas.

PLP 101/2003 Altera redação do § 1Q do art. 4Q da Lei Complementar nQ

26, de 11 de setembro de 1975, para permitir ao servidor
público recéber o saldo de sua conta individual do PIS
PASEP em caso de exoneração a pedido.

PL 205012003 Altera a Lei nQ 8.212, de 24.de julho de 1991, a Lei ng

8.870, de 15 de abril de 1994 e a Lei n!! 9.317, de 5 de
dezembro de 1996.
Dispõe sobre direitos e proteção do consumidor dos
serviços de telecomunicações e dá outras providências.
Solicita informação ao Senhor Ministro do Turismo sobre
o fechamento do escritório da Embratur no Rio de
Janeiro.
Sugere à Senhora Ministra de Minas e Energia a
preservação do órgão representativo da Petrobrás
Distribuidora S/A no Estado do Maranhão.
Dispõe sobre o fornecimento de colete a prova de balas
para jornalistas.

Comissão de PL 2053/2003 Dá nova redáção ao inciSO I do art. 16 da Lei nQ 8.213,
Educação e Cultura de 24 de julho de 1991, para manter como dependente

(josegurado do Regime Geral de Previdência Social o
filho de até 24 anos, se estudante.
Solicita informações ao Ministro da Fazenda acerca do
Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino
Superior (FIES)
Cria oGrupo Parlamentar Brasil-Camarões.

Paes Landim

Eduardo Gomes

Giacobo

Dr. Hélio

REQ 1218/2003

REQ 1219/2003

PL 2055/2003

Rle 886/2003

Requer a realização sessão solene destinada a
comemorar a passagem do 35º aniversário da fundação
da revista Veja.
Requer a criação de uma Comissão Externa destinada a
visitar o Parque Nacional do JALAPÃO, no estado de
Tocantins, para que esta Casa possa verificar in locco
as conseqüências do devastador incêndio recentemente
acontecido no local.
Estabelece o prazo de cinco dias para apreciação e
pronunciamento, por Junta Comercial, do pedido de
registro de pequena ou microempresa.
Solicita informações ao Sr. Ministro de Estado da
Prevrdência e Assistência Social, Ricardo Berzoini,
sobre pessoas jurídicas devedoras de contribuições
previdenciárias (INSS).
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Maninha PL 2058/2003

Maninha PL 2061/2003

Babá PL 2062/2003

Eduardo Paes PLP 102/2003

PL 2056/2003

Rle 88712003

PL 206312003
PL 2064/2003

RIC 88812003

Antonio Carlos PL 205712003
Pannunzio

Mário Heringer

Maninha PL 2059/2003

Maninha PL 2060/2003

João Alfredo REQ 1220/2003

Geraldo Resende

Eduardo Valverde
Ronaldo
Vasconcellos

José Carlos Aleluia

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.
Altera os dispositivos das Leis nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996; nº 9.472 de 16 de julho de 1997; nº
9.478, de 06 de agosto de 1997 e nº 9.961 de 28 de
janeiro de 2000 .
Institui normas gerais de direito financeiro para o
controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e dá
ouiras providências.
Institui o Sistema de 'Parto Solidário' no âmbito do
Sistema Único de Saúde, e dá outras providências.
Disciplina o uso de laquaadura e da vasectomia, como
um dos componentes do Planejamento Familiar no
Sistema Único de Saúde, estabelece penalidade e dá
outras providências.
Dispõe sobre a criação do Sistema de Pensão Protegida
e de Lares Abrigados. da sua adoção pelo Sistema
Único de Saúde, e dá outras providências.
Disciplina o uso de técnicas de Reprodução Humana
Assistida como um dos componentes auxiliares no
processo de procriação, em serviços de saúde,
estabelece penalidades e dá outras providências.
Institui o ano de 2004 Como "Ano da Auditoria e da
Moratória da Dívida Externa Brasileira", e dá outras
providências.
Requer a convocação de Sessão Solene da Câmara dos
Deputados para prestar homenagem aos 20 anos de
existência do Movimento dos sem Terra.
Solicita informações ao Sr. Ministro da Segurança
Alimentar acerca dos recursos compromissados com o
Estado de Mato Grosso do Sul, com vistas à
implementação do Programa Fome Zero em aldeias
indígenas.
Dispõe sobre o crime de tortura e dá outras providências
Inclui o inciso !li no art. 8º, bem como acrescenta o item
9.04 na lista anexa, ambos da Lei Complementar nº 116,
de 31 de julho de 2003, que dispõe sobre o Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência
dos Municípios e do Distrito Federal.
Solicita informações ao Sr. Ministro de Estado das
Relações Exteriores sobre procedimentos adotados pela
Embaixada do Brasil em Cuba em relação ao cidadão
brasileiro Paulo Henrique Seleme Hilel.

Vanessa Grazzíotin RIC 889/2003 Solicita do Senhor Ministro da Defesa, informações
sobre os soldados da borracha, recrutados para a
extração do látex, durante a Segunda Guerra Mundial.

Vanessa Grazziotin RIC 890/2003 Solicita ao Senhor Ministro Extraordinário da Segurança
Alimentar e Combate a Fome, informações referentes ao
Programa Fome Zero

Vanessa Grazziotin Ale 891J200S Solicita a Senhora Ministra do Meio Ambiente,
informações sobre o Programa ProVárzea no Estado do
Amazonas.

Vanessa Grazziotin RIC 89212003 Solicita a Senhora Ministra do Melo Ambiente,
informações sobre o Programa de Turismo
Verde/PAOECOTUR.

Vanessa Grazziotin INC 946/2003 Sugere à Ministra de Minas e Energia a adoção de
medidas urgentes para atender a Comunidade do Rio
Piorini, localizada entre os bairros de Novo Israel e
Santa Etelvina, na cidade de Manaus, estado do
Amazonas.
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Gilberto Kassab PL 2066/2Q03

Iris Simões PL 206812003

Kátia Abreu PL 2069/2003

Machado REQ 1221/2003

Institui na República Federativa do Brasil. o. dia 31 de
outubro, como sendo o "Dia Nacional da Reforma
Protestante".
Requer a desapensação do PL na 1719/2003, que
tramita conjuntamente ao PL na 288/2003.
Institui a franquia postal para os cartões postais QSL
remetidos pelos operadores dos Serviços de
Radioamador e de Rádio do Cidadão
Acrescenta parágrafo aos artigos 61 e 89 da .lei nQ

9.099, 26 de setembro de 1995, nos termos que
determina.
Dá nova redação ao § 42 do art. 225 da Constituição.
incluindo os Ecossistemas Marinhos, o Cerrado, a
Caatinga e os Campos Sulinos dentre os biomas
considerados Patrimônio Nacional.
Requer registro nos anais da Casa de voto de louvor ao
Jornal A Tribuna, com sede no Estado do Espírito Santo,
que comemora 65 anos de serviços prestados à
sociedade.

Requer registro nos anais da Casa de voto de louvor ao
Jomal A GAZETA, com sede no Estado do Espírito
Santo, que comemora 75 anos de setlliços prestados à
sociedade.
MOdifica os arts. 3D, 31 e 36 do Código Brasileiro de
Aeronáutica, para permitir a exploração comercial dos
aeródromos privados.
Modifica a data da posse do Presidente da República,
dos Governadores de Estado e Prefeitos Municipais.
Dispõe sobre a elaboração. o beneficiamento e a
comercialização de produtos artesanais de origem
animal e vegetal, e dá outras providências.
Altera a Lei n2 6.938, de 31 de agasto de 1981, a fim de
dispor sobre a avaliação ambiental estratégica de
políticas, planos e programas.
Solicita informações ao Ministro de Estado da Justiça
sobre o processo de investigação e concentração nQ

08012.001697/2002-89 em tramitação no Conselho
Administrativo de Defesa Econômica- CADE, referente à
aquisição da Chocolates Garoto S/A pela Nestlé Brasil
Ltda.
Requer revisão de despacho ao PL 685/03 para que
Comissão. de Segurança, Pública e Combate ao
Organizado, Violência e Narcotráfico, para que também
possa tratar do mérito.

REQ 122312003

RIC 893/2003

PL 2070/2003

PL 207212003

REQ 1224/2003

REQ 122212003

PL 2065/2003 Dispõe sobre o incentivo ao sistema orgânico de
produção agropecuária, ao financiamento de projetos de
conversão a este sistema e à certificação de produtos
orgãnicos, alterando a Lei n'l8.171, de 17 de janeiro de
1991,

SIT 11/2003 Solicita ao Presidente do Tribunal de Contas da União
informações sobre contratação de pessoal em Empresas
Estatais.

SIT 12/2003 Soficita ao Presidente do Tribunal de Contas da União
informações sobre as empresas integrantes do Sistema
AS".
Institui o Fundo de Universalização dos Serviços de
Telecomunicações e dos Serviços de Informação ( FUS-
TI l. dá nova redação a disposições da Lei Geral de
Telecomunicações, dá outras providências
Cria o Grupo Parlamentar Brasil - Finlândia.

Neucimar Fraga

Moreira Franco

Moreira Franco

Fernando Gabeira

Colombo

Cezar Schirmer

Cezar Schirmer e PEC 17212003
outros
Walter Pinheiro PL 2071/2003

Comissão de PRC 81/2003
Relações Exteriores
e de Defesa
Nacional
Adelor Vieira Pl 2067/2003

Neucimar Fraga

Paulo Pimenta

Barbosa Neto e PEC 171/2003
outros

Vittorio. MedioU
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Vai-se passar ao horário de

VII- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Não há oradores inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Imediatamente será iniciada a sessão extraordinária.
Determino que o painel eletrônico seja

apagado, para que possamos registrar o nome dos
Parlamentares presentes.

Solicito que os Srs. Deputados venham ao
plenário, pois iniciaremos a sessão extraordinária
destinada à votação, em segundo turno, da PEC n°
41, que trata do Sistema Tributário Nacional.

VIII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão,
antes lembrando que amanhã, quinta-feira, dia 25,
haverá Sessão Solene às 9 horas, em homenagem
aos 75 anos de fundação do jornal A Gazeta do
Estado do Espírito Santo; e às 11 horas, em
homenagem à Semana Nacional do Jovem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Encerro a sessão, designando para amanhã,
quinta-feira, dia 25, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

TRABALHO DE COMISSÕES

AVISOS

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS

l-EMENDAS

1\ - RECURSOS

1.CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO - ART. 24, \I

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 3°
combinado com ART. 132, § 2°
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1°

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:
W 1.860-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária Macaraniense São
Pedro a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Macarani, Estado da Bahia.
DECURSO: 4a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03
N° 2.471-A/02 (Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) 
Aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente
e Comunitária de Campo Formoso a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Campo Formoso, Estado da Bahia.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03

N° 2.585-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Voz do
São Francisco Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de Januá
ria, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03
N° 2.825-A/02 (Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) 
Aprova o ato que outorga permissão à Sesal 
Comunicação e Informática Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Ponta Grossa, Estado do
Paraná.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03
N° 22-A/Oa (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio
Sinuelo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Erechim,
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03
N° 28-A/Oa (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
outorga permissão à Magui - Comunicação e
Marketing Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Belo Oriente, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03

N° 52-A/Oa (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Nova Campos
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Campos,
Estado do Rio de Janeiro.
DECURSO:4a SESSÃO
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ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03

N° 55-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Clube Ara
rense Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Araras, Estado
de São Paulo.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03
N° 56-A/Oa (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Sociedade Rádio
Cultura de Vargem Grande do Sul Uda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Vargem Grande do Sul, Estado
de São Paulo.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03

N° 64-A/Oa (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
outorga permissão à Empreendimento de Comun~

cação da Ibiapaba Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
dede Guaraciaba do Norte, Estado do Ceará
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03

W68-A/Oa (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Fundação Jazias Francisco Diniz a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na ci
dadede Sa.nta Helena, Estado da Paraíba.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9·03

N° 70-A/Oa (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
outorga permissão à Fundação Instituto para o De
senvolvimento da Amazônia - FIDESA, para execu
tar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Marituba, Estado do Pará.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMASESSÃO: 26-9-03

N° 72-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio e TV Sucesso Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na cidade de Santa Juliana, Estado
de Minas Gerais.

DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03
N° 74-A/Oa (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
outorga permissão à Sociedade São Gotardo de
Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade São Gotardo, Estado Minas Gerais.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03

N° 80-A/Oa. (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a. Associação de Fomento Agrícola de São
João de Pirabas a executar, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de São João de Pirabas, Estado do Pará
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03
N° 82-A/Oa (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Sociedade
Gorutubana Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Janaúba, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03

N° 83-A/Oa (COMISSÃO) - Submete à apreciação
do Congresso·Nacional o ato constante do Decreto
de 14 de abril de 1999, que renova a concessão da
Fundação L'Herl11itage para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclujsividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Silvânia, Estado de Goiás.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03
N° 84-A/Oa (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Ceará Rádio Clube
S/Apara· explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Fortaleza, Estado do
Ceará.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03

N° 85-A/Oa (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Salamanca
de Barbalha S/A para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Barbalha,
Esta.do do Ceará.
DECURSO:4a SESSÃO
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ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03

N° 87-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Jacobina FM
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Jacobina,
Estado da Bahia.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLliMA SESSÃO: 26-9-03

W 89-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Fundação Educad
onal Sant'Ana para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Ca~

có, Estado do Rio Grande do Norte.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03
N° 92-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Tropical
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Lagoa da Prata,
Estado de Minas Gerais.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03
N° 93-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Fundação Cultural
Riograndense para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Vacaria,
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03
N° 98-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
outorga concessão à Sistema Cariris de
Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Pirapora, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03

N° 101-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária e Social de Água
Branca a executar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Água Branca, Estado de Alagoas.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03

N° 107-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Trídio Radiodifu
são Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Caxias do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLliMA SESSÃO: 26-9-03
W 109-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Transamérica
de Curitiba Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03
N° 113-Al03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Associação Mercesana de Integração e
Cultura - AMIC a executar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Mercês, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLliMA SESSÃO: 26-9-03
N° 114-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Náutica FM Ltda para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade Maringá, Estado do Paraná.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03
N° 115-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Ingamar
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Marialva, Estado do
Paraná.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03
N° 116-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Associação Artística e Cultural de
Desenvolvimento do Setor Marista Sul a executar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Aparecida de Goiânia,
Estado de Goiás.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03

N° 126-Af03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
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renova a permissão outorgada à Rádio Piratininga
de São José dos Campos Ltda. para explorar selV~

ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de São José dos Campos, Estado de São
Pauto.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03
W 129-A/03 (Comissãode Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Sociedade
Cangussuense de Rádio Ltda. para explorar selViço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Canguçu, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03
N° 134-A/o3 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renoVa a concessão outorgada à Fundação
Champagnat para explorar selViço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03
N° 135-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Associação e Movimento Comunitário
Cultural Fortaleza a executar, sem direito de
exclusividade, selViço. de radiodifusão comunitária
na cidade de Limeira, Estado de São Paulo.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMASESSÃO: 26-9-03

N° 136-A/03..(Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comúnicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Clube de
Ourinhos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em .onga média, na cidade de Ourinhos,
Estado de São Paulo.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIIVIA SESSÃO: 26-9-03
N° 140-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a Goncessãooutorgada à Televisão Verdes
Mares Ltda. para e~plorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
DEClIRSq: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03
N° t46-A/03 (comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Rádio Comunitária Antena Jovem FM a

executar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Trajano de
Moraes, Estado do Rio de Janeiro.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03
N° 147-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Emissora do
Grande Vale Ltda. para explorar selViço de
radiodifusão sonora em onda médiél, na cidade de
Caçapava, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIIIt1A SESSÃO: 26-9-03
N° 150-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Panorama
Ltda., para. explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Avaré,
Estado de São Paulo.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03
N° 152-A/03.(Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
outorga concessão ao Sistema de Radiodifusão
Ribas do Rio Pardo Uda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Bandeirantes, Estado do Mato Grosso do Sul.
DECURSO; 4 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26"9-03
N° 153-Al03{Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
outorga permisl)â0 à. Presença Sistema de
Comunicação .. Urja., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Monte Célrmelo, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03
N° 155-Al03(COmi$são de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) -. Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Master FM Ltda. para
explorar serviç() de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Barbosa Ferraz,
Estado do Paraná.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚL....IIVIA SESSÃO: 26-9-03

N° 164-A/03(Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e,. Informática) - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Hortência Ltda. para ex
plorar selViço de radiodifusão sonora em freqüência
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W 197-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
outorga concessão ao Grupo Integração de
Comunicações Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Xique-Xique, Estado da Bahia.

Estado de Santa DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03
N° 199-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
outorga concessão à Radiodifusão Rainha do Céu
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Bezerros, Estado de
Pernambuco.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03
N° 201-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio do
Comércio Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03
W 202-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Hertz de
Franca Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Franca,
Estado de São Paulo.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03
N° 204-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Associação Cultural de Engenheiro
Caldas a executar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Engenheiro Caldas, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03
N° 207-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Araguaia
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Araguaína, Estado de
Tocantins.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03
N° 214-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Educadora
de Francisco Beltrão Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Francisco Beltrão, Estado do Paraná.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03

modulada, na cidade de Corupá,
Catarina.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03

N° 167-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Associação Cultural do Município de Cen
trai do Maranhão a executar, sem direito deexclus~

vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cida
de de Central do Maranhão, Estado do Maranhão.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03

N° 180-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
outorga permissão à Fundação Novo Milênio, para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de Guarapari, Estado do Espírito Santo.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03
W 187-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Fundação Dom
Stanislau Van Melis para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
São Luís dos Montes Belos, Estado de Goiás.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03
N° 191-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária "Nossa Senhora
da Piedade" a executar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Coroatá, Estado do Maranhão.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03
N° 194-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Fundação
Evangelli Nuntiandi, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Parintins, Estado do Amazonas.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03
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N° 3.067-A/03 (Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) 
Aprova o ato que autoriza a Fundação Assistencial
e Educacional Monsenhor Bacellar - FAEMB a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Morros, Estado do Maranhão.
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03
N° 3.074-A/03 (Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) 
Aprova o ato que autoriza a Associação Quinze de
Agosto - AQUA a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Gonçalo do Rio Preto,
Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03
N° 3.076-A/03 (Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) 
Aprova o ato que autoriza a Fundação R. S. Silva a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Milagres, Estado da Bahia.
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03
N° 3.0S1-A/03 (Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática)
Aprova o ato que autoriza a Associação dos Amigos
do Portal do Alvorada/lngá - PB a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Ingá, Estado da Paraíba.
DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03

N° 3.0SS-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Cultural Comunitária
Kobu-FMa executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão c0

munitária na cidade de Gouveia, Estado de Minas
Gerais.
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03

W 3.137-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Nova Aurora
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Mundo Novo, Estado de Goiás.

DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03

N° 3.147-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza o Instituto Educacional e Assistencial
Santina Caroca a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São José de Espinharas,
Estado da Paraíba.
DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03

N° 3.157-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza o Centro Popular Cultural de São João
da Ponte a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de São João da Ponte, Estado
de Minas Gerais.
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03

N° 3.162-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Rádio Comunitária
Sant'Ana FM a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Natal, Estado do Rio
Grande do Norte.
DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03
N° 3.176-A/03 (Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) 
Aprova o ato que autoriza a Associação Liberdade
Comunitária de Radiodifusão de Águas Lindas de
Goiás - GO a executar, pelo prazo de três anos,

sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Águas Lindas de Goiás,
Estado de Goiás.
DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03

W 3.179-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Difusão
Cultural de Indaial a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Indaial, Estado de
Santa Catarina.
DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03
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N° 3.180-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação dos Movimentos Popula
res de Jaraguá a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Jaraguá, Estado de Goiás.
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03
N° 3.193-A/03 (Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) 
Aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente
Cultural Comunitária Educadora "Rainha dos Anjos"
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Reginópolis, Estado de São Paulo.
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03
N° 3.194-A/03 (Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) 
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
de Radiodifusão Dr. José Baptista Filho a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Nova Era, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03
N° 3.211-A/03 (Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) 
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
para o Desenvolvimento Artístico e Cultural de
Mirabela-MG - A.C.D.A.C.M. a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Mirabela,
Estado de Minas Gerais.
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03

N° 3.214-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Serrana 
ACOS a executar, pelo prazo de três anos, sem d~

reito de exclusividade, serviço de radiodifusão c0

munitária na cidade de Brejões, Estado da Bahia.
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03

N° 3.221-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação dos Moradores das Ruas
e Bairros de Piracema a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-

difusão comunitária na cidade de Piracema, Estado
de Minas Gerais.
DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03
N° 3.222-A/03 (Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) 
Aprova o ato que autoriza a Associação de Jovens
Unidos na Fraternidade a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Governador
Nunes Freire, Estado do Maranhão.
DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03
N° 3.227-A/03 (Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) 
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
União de Radiodifusão a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Presidente
Médici, Estado de Rondônia.
DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03
N° 3.231-A/03 (Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) 
Aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente
São Sebastião a executar, pelo prazo de três anos,
sem direitode exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Itapecurú Mirim, Estado do
Maranhão.
DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03
N° 3.242-A/03 (Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) 
Aprova o ato que autoriza a Sociedade
Radiodifusora Comunitária L1FE de Juiz de Fora a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03
N° 3.244-A/03 (Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) 
Aprova o ato que autoriza a Associação de
Radiodifusão Comunitária Matense - ARCOM a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Mata, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03
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N° 3.246-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Imaculada
Conceição - ACIC a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Propriá, Estado de
Sergipe.
DECURSO: la SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03

N° 3.252-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Cultural de Radiodifusão
Comunitária de São Gonçalo do Rio Abaixo aexe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na c~

dade de São Gonçalo do Rio Abaixo, Estado de M~

nas Gerais.
DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03

N° 3.257-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Palmarense Rádio Co
munitária a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Palmares do Sul, Estado do
Rio Grande do Sul.
DECURSO: la SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03

N° 108-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Clube de
Pouso Alegre Ltda.para explorar serviço de radiod~

usão sonora em onda média, na cidade de Pouso
legre, Estado de Minas Gerais.
ECURSO: la SESSÃO
LTIMASESSÃO: 1-10-03

° 127-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
omunicaçãoe. Informática) - Aprova o ato que

enova a. permissão outorgada à Rádio Independên
ia deCordeirópolis Ltda. para explorar serviço de
adiodifusão sonora em freqüência modulada, na c~

ade de Cordeirópolis, Estado de São Paulo.
ECURSO: 1a SESSÃO
LTIMA SESSÃO: 1-10-03

;:~j8~~~:ã~C~~~~:~:á~7c~i~n~i;r:v~e~:~~o~~~
l1lutoriza a ASCOG - Associação Comunitária de
<:auapó a executar, sem direito de exclusividade, ser-

viço de radiodifusão comunitária na cidade de Gua
pó, Estado de Goiás.
DECURSO: la SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1~10-03

N° 222-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Nova FM de Promissão
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modUlada, na cidade de Promissão,
Estado de São Paulo.
DECURSO: la SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03

N° 224-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a SingãoAssociação Cultural de Santa Isa
bel a executar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Isa
bel, Estado de São Paulo.
DECURSO: la SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03

W 418-A/03(Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
autoriza a Associação Lábrea Solidária - ALS a
executar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Lábrea, Esta
do do Amazonas.
DECURSO: la SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03

N° 637-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que
outorga concessão à Fundação Prelazia de Balsas,
para executar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Balsas, Estado do Maranhão.
DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: ·1-10-03

PROJETOS DE LEI:

N° 4.943-CIOl (PODER JUDICIÁRIO) - Cria cargos
de provimento efetivo e funções comissionadas no
Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Traba
lho da 2a Região e dá outras providências.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03

N° 6.385-8/02 (SENADO FEDERAL) - Proíbe a fa
bricação, a importação, a exportação, a manutenção
em estoque, a comercialização e o uso de diclorodi
feníltricloretano (DDT) e dá outras·providências.
DECURSO: la SESSÃO
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ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03

N° 7.514-B/03 (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLlCA)
Altera a Lei n° 7.070, de 20 de dezembro de 1982,
que dispõe sobre pensão especial para os deficien
tes físicos que especifícia.
DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133, DO RI)

PROJETOS DE LEI:

N° 3.374/00 (JAIME MARTINS) - Autoriza a rever
são ao Município de Mateus Leme, no Estado de
Minas Gerais, do imóvel que menciona
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03

N° 5.426/01 (NEY LOPES) - Acrescenta parágrafo
ao art. 43 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03
N° 5.502/01 (ANTONIO CAMBRAIA) - Unifica o
recolhimento do desconto mensal do Imposto de
Renda, para contribuintes com mais de uma fonte
pagadora.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03

N° 6.305/02 (SENADO FEDERAL) - Autoriza a
União a transferir ao Aeroclube do Amazonas o do
mínio do bem imóvel a que se refere o Decreto n°
78.511, de 30 de setembro de 1976.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03

N° 6.423/02 (ALBERTO FRAGA) - Estabelece as
taxas de juros a serem cobradas nas transações f~

nanceiras, comerciais, contratuais, e dá outras pro
vidências.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03
N° 7.397/02 (MOACIR MICHELETTO) - Acrescenta
parágrafo ao art. 2° da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03

N° 172/03 (SALVADOR ZIMBALDI) - Institui o dia 12
de Outubro de cada ano, dia de Nossa Aparecida,
como "Dia da Padroeira do Brasil", feriado nacional.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03

N° 216/03 (JOSÉ DIVINO) - Proíbe o recolhimento
em todo o Território Nacional de bens patrimoniais
por empresas de transportes de valores "Carro
Forte" no horário comercial dos estabelecimentos
públicos e privados de ensino, comercial, financeiro,
econômico e repartições públicas e privadas da
União, Estados e Municípios.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03

NO 226/03 (POMPEO DE MATTOS) - Dispõe sobre
o reconhecimento da condição de ex-combatente
dos militares brasileiros que integram o 20° Contin
gente do Batalhão de Suez; em 1967.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03
N° 336/03 (PAES LANDIM) - Altera a redação do
art. 45 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03
N° 441/03 (MOISÉS L1PNIK) - Proíbe a
comercialização de vales-alimentação e de
vales-refeição pelas empresas de capital
estrangeiro.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03
N° 864/03 (CHICO ALENCAR) - Dispõe sobre a
prestação de contas mensal das empresas que
exploram serviços de pedágio nas rodovias da
União.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03
N° 881/03 (EDUARDO CUNHA) - Determina aos
estabelecimentos bancários situados em todo
Território Nacional a instalação de assentos para
usuários que estiverem no aguardo da vez de
serem atendidos pelo caixa.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03

N° 5.407/01 (ALBERTO FRAGA) - Determina a
obrigatoriedade de reserva de local apropriado para
acomodação de portadores de deficiência física em
estádios esportivos e congêneres, e dá outras provi
dências.
DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03

NO 325/03 (ANDRÉ LUIZ) - Institui efeito suspensi
vo para as penalidades que menciona, do Código
de Trânsito Brasileiro, e dá outras providências.
DECURSO:1 a SESSÃO
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ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03

W 659/03 (MILTON MONTI) - Dá nova redação ao
§ 5° do art. 26 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro
de 1996.
DECURSO: 18 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03

N° 775/03 (EDUARDO CUNHA) - Tornar obrigatório
a veiculação de mensagens, educativas nas capas
e contracapas dos cadernos escolares adquiridos
pela rede pública em todo o País, proibindo a
veiculação de mensagens promocionais de
realizações governamentais.
DECURSO: 18 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1"10-03

N° 1.286/03 (ALBERTO FRAGA) - Acrescenta o
Artigo 290-A à Lei n° 9.503, de 23 de setembro de
1997, prevendo a prescrição trienal das multas de
trânsito, e dá outras providências.
DECURSO: 18 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO - ART 54, DO RI

(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS DO
ART. 144, DO RI)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1°, DO RI

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART 58, § 3°,
combinado com ART. 132, § 2°, DO RI

2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE ElOU
INJURIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETO DE LEI:
N° 153/03 (MAURíCIO RABELO)-Institui o Dia do
Peão de Rodeio.
DECURSO: 48 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:

W 16/03 (ENIVALDO RIBEIRO) - Torna inelegíveis
os Presidentes de Assembléias Legislativas ou de
Câmaras Municipais que não se afastarem de seus
cargos seis meses antes do pleito.
DECURSO: 48 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA ElOU
ORÇAMENTÁRIA

PROJETOS DE LEI:

N° 4.601/01 (AUGUSTO NARDES) - Faculta aos
devedores obter a consolidação e o refinanciamento
de dívidas junto a instituições do sistema financeiro
nas condições que especifica.
DECURSO: 48 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03
W 631103 (POMPEO DE MATTOS) - Acrescenta
alínea, no inciso /I do Art. 8° da Lei nO 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, incluindo as despesas com
pedágio nas deduções relativas ao Imposto de Renda.
DECURSO: 48 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03
N° 131/99 (ENIO BACCI) - Dispõe sobre a isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na
aquisição de automóveis para os oficiais de Justiça
e dá outras providências. (E seus apensados: PLs
nOs 1220/99, do Dep.. Pompeo de Mattos; 1268/99,
do Dep. Corauci Sobrinho; 1474/99, do Dep. João
Coser; 2831/00, do Dep. Marcelo Barbieri; 6324/02,
do Dep. João Eduardo Dado.
DECURSO: 18 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03
N° 660/99 (AUGUSTO NARDES) - Cria área de
livre comércio no município de Jaguarão, no Estado
de Rio Grande do Sul, e dá outras providências.
DECURSO: 18 SESSÃO
ÚLTIMASESSÃO: 1-10-03
N° 2.757/00 (RONALDO VASCONCELLOS) 
Permite a inclusão das escolas particulares no
SIMPLES, previsto na Lei n° 9.317, de 5 de
dezembro de 1996.
DECURSO: 18 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03
N° 5.644/01 (MAX ROSENMANN) - Altera a Lei n°
10147, de 21 de. dezembro de 2000, que dispõe
sobre a incidência da contribuição para o
PIS/PASEP e da Confins, nas operações de venda
dos produtos que especifica.
DECURSO: 18 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03
N° 5.919/01 (MAX ROSENMANN) - Dispõe sobre o
repasse de recursos da Agências Nacional de
vigilância Sanitária para as Universidades mediante
convênios de cooperação técnica.
DECURSO: 18 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03

N° 932/03 (ROGÉRIO SILVA) - Dispensa o recolhi
mento de crédito tributário, nas condições que de
termina.
DECURSO: la SESSÃO

Ti
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ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE
PREJUDICIALIDADE - ART. 164, § 1°, DO RI

(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO,
APÓS OUVIDA A CCJR, NOS TERMOS DO ART.
164, § 2° E § 3°, DO RI)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 164, § 2°, DO RI

PROJETOS DE LEI:

N° 427/95 (UBALDO CORRÊA) - Destina as recei
tas financeiras dos prêmios prescritos ou acumula
dos na Loteria Federal, Loteria Esportiva Federal e
Loteria de números (Loto, Sena e Sena Especial) ao
Programa Comunidade Solitária.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03

N° 3.259/00 (LlNCOLN PORTELA) - Determina a
obrigatoriedade da existência de banheiro e bebe
douros nas agências bancárias.(E seu apensado:
PL. n° 4.525/01, do Dep. Oliveira Filho).
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:

N° 140/00 (EUNíCIO OLIVEIRA) - Regulamenta o
inciso 111 do art. 192 da Constituição Federal.
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03

4. SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos ter
mos do artigo 137, § 1°, do RI.
Prazo para apresentação de recurso artigo 137, § 2°
(05 sessões), a seguinte proposição:

PROJETOS DE LEI:

N° 1.881/03 (CORAUCI SOBRINHO) - Altera a re
dação de artigo que especifica da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990 e dá providências correla
tas.
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03

N° 1.678/03 (EDUARDO PAES) - Modifica o pará
grafo 3° do artigo 27 da Lei n° 2004, de 3 de outubro
de 1953, altera pela Lei n° 7453, de 27 de dezembro
de 1985, e pela Lei nO 7525, de 22 de julho de 1986.
DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03

N° 1.887/03 (EDUARDO PAES) - Disciplina o aces.
so aos cargos em comissão.
DECURSO: 1a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03

N° 1.925/03 (LEONARDO MATTOS) - Dá nova Re
dação ao parágrafo 1° do art. 186 da Lei 8.112, de
11 de dezembro de 1990 que "Dispõe sobre o regi
me jurídico dos servidores públicos civis da União,
das autarquias e das fundações públicas federais.
DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE

EXPEDIENTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2003

Dia 25, 5a-feira

15:00 MARCELO GUIMARÃES FILHO (PFL - BA)
15:25 JAIME MARTINS (PL - MG)

Dia 26, 6a-feira
10:00 LAVOISIER MAIA (PSB - RN)
10:25 CORIOLANO SALES (PFL - BA)
10:50 RONALDO VASCONCELLOS (PTB - MG)
11 :15 LUCI CHOINACKI (PT - SC)
11 :40 GERALDO THADEU (PPS - MG)
12:05 SÉRGIO MIRANDA (PCdoB - MG)
12:30 JÚNIOR BETÃO (PPS - AC)
12:55 MIGUEL DE SOUZA (PL - RO)
13:20 CHICO ALENCAR (PT - RJ)

Dia 29, 2a-feira
15:00 REGINALDO GERMANO (PFL - BA)
15:25 VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB - AM)
15:50 JÚLIO DELGADO (PPS - MG)
16:15 JANDIRA FEGHALI (PCdoB - RJ)
16:40 LUCIANO ZICA (PT - SP)
17:05 VANDERLEI ASSIS (PRONA - SP)
17:30 LUCIANO CASTRO (PL - RR)
17:55 DEVANIR RIBEIRO (PT - SP)
18:20 JOÃO LYRA (PTB - AL)

Dia 30, 3a-feira
15:00 RAIMUNDO SANTOS (PL - PA)
15:25 HOMERO BARRETO (PTB - TO)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I - COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E pOLíTICA
RURAL

AVISOS
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PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA
26/09/2003)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.899/03 - do Sr. Pastor Frall
kembergen - que "estabelece política tarifária para
o setor elétrico nacional visando incentivara indús
tria rural e dá outras providências."
RELATOR: Deputado CARLOS DUNGA
PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-9-03

Substitutivo (Art. 119, " e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO
SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS
APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 5.634/01 - do Sr. Sérgio Car
valho - que "acrescenta artigo à Lei 6383, de 07 de
dezembro de 1976, dispondo sobre a transação em
ações discriminatórias e dá outras providências."
RELATOR: Deputado CONFÚCIO MOURA
DECURSO: 58 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO:25~9-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI.N° 1.847/03 - do Sr. Rubens Otoni
- que "institui o Programa Nacional de Apoio aos Pro
dutos Nativos do Cerrado edá outras providências."
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA

COMISSÃO .DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

LOCAL: Plenário 10 do Anexo 11
HORÁRIO: 9h

SEMINÁRIO COM A PARTICIPAÇÃO DA
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

A - Seminário:
Tema : " A INCLUSÃO DOS POVOS INDíGENAS
NA SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO"
Convidados:
Sr. PAULO SPELLER - Reitor da Universidade Fe
deral do Mato Grosso;
Sr. MARCOS TERENA - Representante do Fórum
Permanente para Assuntos Indígenas na ONU;
Sr. LUIS FERNANDO SERRA - Assessor Internad
onal do Ministério das Comunicações e

Sra. ELIANE LIMA DOS SANTOS - Representante
da GRUMIN/Rede de Comunicações Indígena

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°, c/c art. 166)
PROJETO DE LEI N° 4.298/98 - do Sr. Serafim
Venzon - que "determina a divulgação de
resultados financeiros de sorteios, vendas,
promoções oU prestações de serviços por telefone
nos programas de rádio e televisão e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado JOÃO BATISTA
PROJETO DE LEI N° 4.787/01 - do Sr. Robério
Araújo - que "proíbe a exclusividade na cobertura
televisiva de eventos desportivos, culturais e
artísticos realizados no País." (Apensado: PL
5865/2001)
RELATORA: Deputada MARIÂNGELA DUARTE
PROJETO DE LEI N° 6.348/02 - do Sr. Walter
Pinheiro - que "dispõe sobre a capacitação técnica
e operacional das emissoras de radiodifusão
educativa e comunitária e dos canais comunitários
de TV a cabo, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS
PROJETO DE LEI N° 6.439/02 - dos Srs. Ana
Corso e Walter Pinheiro - que "acrescenta inciso ao
art. 1° do Decreto na 3617 de 02 de outubro de
2000, que trata da composição do Conselho
Nacional de Politica Cultural."
RELATOR: Deputado TAKAYAMA

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 198/03 - do Sr. Neuton Lima
- que "altera a Lei Geral de Telecomunicações para
permitir que as prestadoras de serviços de
telecomunicações possam prover serviço de acesso
a Internet." (Apensado: PL 211/2003)
RELATOR: Deputado WALTER PINHEIRO

PROJETO DE LEI N° 726/03 - do Sr. Fernando de
Fabinho - que "acrescenta dispositivo à Lei n°
9.472, de 16 de julho de 1997, proibindo a presta
ção de informação falsa a órgãos de segurança por
meio de. serviço de telecomunicações." (Apensado:
PL 1420/2003)
RELATOR: Deputado MURILO ZAUITH



PROJETO DE LEI N° 1.794/03 - do Sr. Milton Car
dias - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da veicu
lação, nas redes de televisão de canal aberto, de
programas religiosos por no mínimo três horas da
programação diária."
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA

PROJETO DE LEI N° 1.821/03 - do Sr. Vicentinho
que "dispõe sobre a veiculação obrigatória, nas
emissoras de televisão, de desenhos animados pro
duzidos nacionalmente e dá outras providências."
RELATOR: Deputado IRIS SIMÕES

PROJETO DE LEI N° 1.878/03 - do Sr. Edson Duar
te - que "autoriza as emissoras educativas estatais
a transmitirem, sem custos, eventos esportivos de
interesse nacional."
RELATOR: Deputado ADELOR VIEIRA

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

LOCAL: Plenário 1 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

URGÊNCIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 13/03 
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional- (MSC 780/2002) - que "aprova os textos
das Emendas ao Protocolo de Montreal sobre Subs
tâncias que Destroem a Camada de Ozônio, aprova-
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PROJETO DE LEI N° 1.121/03 - do Sr. Ricardo Izar encontram em funcionamento e desacordo com a
- que "regula a veiculação de propaganda em paí- legislação vigente." (Apensado: PL 1976/2003)
neis eletrônicos." RELATOR: Deputado WALTER PINHEIRO

RELATOR: Deputado JOSÉ MENDONÇA PROJETO DE LEI N° 1.778/03 - do Sr. André Luiz-
BEZERRA que "dispõe sobre a proibição dos programas de

televisão promoverem a participação de pessoas (
transeuntes) em todo o Território Nacional, em seus
quadros provocando constrangimento a essas
pessoas colocando-as em situações vexatórias."
RELATOR: Deputado JOSÉ PRIANTE

PROJETO DE LEI N° 1.783/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "obriga as operadoras de telefonia a
informarem, mediante procedimento eletrônico de
voz, os valores da tarifa telefônica interurbana
(DDD), antes de completar a chamada, sem acrésci
mos ou ônus ao usuário."
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI

PROJETO DE LEI N° 1.311/03 - do Sr. Wladimir
Costa - que "acrescenta o artigo 63-A à Lei n°
4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu o Có
digo Brasileiro de Telecomunicações."
RELATOR: Deputado CARLOS ALBERTO LERÉIA

PROJETO DE LEI W 1.542/03 - do Sr. Iris Simões
- que "altera a redação do art. 162 da Lei n° 9.472,
de 16 de julho de 1997."
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA

PROJETO DE LEI N° 1.551/03 - do Sr. Lobbe Neto
- que "altera a redação do art. 2°, da Lei n° 8.880,
de 27 de maio de 1994."
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO

PROJETO DE LEI N° 1.686/03 - do Sr. Wladimir
Costa - que "dispõe sobre a locação de espaços de
programação das emissoras de radiodifusão de
sons e de sons e imagens, e sobre a exclusão das
responsabilidades civil, penal e trabalhista dos pro
prietários e diretores das emissoras de radiodifusão
em caso de locação de horárias de programação."
RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA

PROJETO DE LEI N° 1.695/03 - do Sr. Walter P~

nheiro - que "cria o Sistema de Radiodifusão Públ~

ca, regulamenta o Serviço de Radiodifusão Pública,
e dá outras providências."
RELATOR: Deputado DA. HÉLIO

PROJETO DE LEI N° 1.705/03 - do Sr. Joaquim
Francisco - que "dispõe sobre a instalação de blo
queadores de sinais de radiocomunicações nas pe
nitenciárias do País."
RELATOR: Deputado MURILO ZAUITH

PROJETO DE LEI N° 1.739/03 - do Sr. Sérgio M~

randa - que "inclui o art. 40 - A na Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993, para disciplinar as licitações
para aquisição em separado de equipamentos de in
formática e os respectivos sistemas operacionais e
aplicativos."
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA

PROJETO DE LEI W 1.771/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "dispõe sobre a regularização e anistia
à emissoras de radiodifusão sonora que se
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das em Montreal, em 17 de setembro de 1997, ao
término da Nona Reunião das Partes, e em Pequim,
em 3 de dezembro de 1999, por ocasião da Déd
ma-Primeira Reunião das Partes. "
RELATOR: Deputado PATRUS ANANIAS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 6.776/02 - da Comissão Mista
Temporária de Segurança Pública - que "dispõe so
bre os crimes de seqüestro e cárcere privado, extor
são mediante seqüestro e extorsão mediante priva
ção da liberdade, e dá outras providências." (Apen
sados: PL 3106/1992 (Apensados: PL 305/1999, PL
1806/1991, PL 30211999 (Apensado: PL 313/1999
(Apensado: PL 6269/2002}), PL 5568/2001 (Apen
sados: PL 6140/2002, PL 626212002 e PL
6453/2002), PL 666/1999 (Apensados: PL
1237/1999, PL 3176/2000 (Apensado: PL
5026/2001), PL 4389/2001 e PL 6113/2002) e PL
5113/2001), PL 1157/1995, PL 287/1999 (Apensado:
PL 6142/2002), PL 6573/2002, PL 5253/2001
(Apensado: PL 5774/2001), PL 1769/1996, PL
5332/2001, PL 6139/2002, PL 6143/2002, PL
6695/2002, PL 7247/2002 e PL 166/2003)
RELATOR DO VENCEDOR: Deputado IBRAHIM
ABI-ACKEL
PARECER VENCEDOR: a proferir.

PRIORIDADE

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 48/03 
do Sr. Eduardo Cunha - que "susta a aplicação do
disposto no Decreto n04.592, de 11 de fevereiro de
2003, do Poder Executivo."
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI W 3.174/97 - do Senado Federal
- (PLS 144/1996) - que "altera a Lei n° 5.700, de 1°
de setembro de 1971, que dispõe sobre a forma e a
apresentação dos Símbolos Nacionais e dá outras
providências." (Apensados: PL 1655/1999, PL
2346/2000 e PL 3547/2000)
RELATOR DO VENCEDOR: Deputado INALDO
LEITÃO
PARECER VENCEDOR: a proferir.
Vista conjunta aos Deputados Antônio Carlos Maga
lhães Neto, Inaldo Leitão, João Paulo Gomes da Si~

va e José Ivo Sartori, em 28/08/2003
PROJETO DE LEI N° 6.240/02 ~ do Senado Federal
- que "fixa normas de formação de recursos huma-

nos na área de saúde, regulando o inciso 111 do art.
200 da Constituição Federal."
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO
PARECER: pela inconstitucionalidade deste.
Vista conjunta aos Deputados Antônio Carlos Maga
lhães Neto, José Eduardo Cardozo, Maurício Quin
tella Lessa e Zenaldo Coutinho, em 07/05/2003

ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO W
353/01 - do Sr. Augusto Nardes - que "dá nova re
dação ao inciso IV do art. 29 da Constituição Fede
ral, que dispõe sobre a composição das Câmaras de
Vereadores, e dá outras providências." (Apensado:
PEC 45212001)
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO
PARECER: pela admissibilidade desta, e da PEC
45212001, apensada.
Vista conjunta aos Deputados Bosco Costa, Colbert
Martins, Inaldo Leitão, João Paulo Gomes da Silva,
José Eduardo Cardozo e Mendonça Prado, em
10/09/2003

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO W
384/01 - do Sr. Edir Oliveira - que "altera o § 1° do
art. 29-A da ConstituiçãoFederal."
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES
PARECER: pela admissibilidade.
Vista conjunta aos Deputados Bosco Costa, João
Paulo Gomes da Silva e Marcelo Ortiz, em
11/09/2003

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
419/01 - do Sr. Confúcio Moura - que "altera os in
cisos XII e XIII no art. 167 da Constituição Federal,
estabelecendo condições para o contingenciamento
de dotações orçamentárias e vedando sua exclusão
definitiva da programação financeira."
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
465/01 - do Sr. Orlando Desconsi - que "modifica o
inciso V e acrescenta parágrafo ao art. 30 da Cons
tituição Federal."
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MATTOS
PARECER: pela admissibilidade.
Vista conjunta aos Deputados Antônio Carlos Maga
lhães Neto, Bosco Costa, Inaldo Leitão e José Edu
ardo Cardozo, em 07/05/2003

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
1/03 - do Sr. Neucimar Fraga - que "altera a reda-



EDUARDOLUIZ

PROJETO DE LEI N° 5.531/01 - do Sr. Feu Rosa 
que "modifica a redação do parágrafo 2° do artigo
342, do Código Penal Brasileiro (Decreto-lei 2848,
de 7 de dezembro de 1940)."
RELATOR: Deputado
GREENHALGH
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade
e má técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 6.964/02 - do Sr. Paulo Delga
do - que ''altera o art. 83 do Decreto-lei n° 2848, de 7
de dezembro de 1940 - Código Penal, o art. 594 do
Decreto-lei nO 3689, de 3 de outubro de 1941 - Códi
go de Processo Penal, e art. 112, da Lei 7210, de 11
julho de 1984 - Lei de Execução PenaL"
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade,
boa técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 5/03 - da Sra. Iara Bernardi 
que "altera os arts. 1° e 20 da Lei nO 7.716, de 5 de
janeiro de 1989, e o § 3° do art. 140 do Código Pe
nai, para incluir a punição por discriminação ou pre
conceito de gênero e orientação sexual." (Apensa
do: PL 381/2003)
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela
aprovação deste; e pela constitucionalidade, juridici
dade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição
do PL 381/2003, apensado.

PROJETO DE LEI N° 138/03 - do Sr. Dimas Rama
lho - que "altera a Lei n° 8.072, de 25 de julho de
1990 (Lei dos Crimes Hediondos), para que o Artigo
244-A e §1° , da Lei n° 8.069, de 13 de julho de
1990, com a redação dada pela Lei nO 9.975, de 23
de junho de 2000, seja considerado hediondo."
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
má técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.

EDUARDO
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ção do art. 55 da Constituição Federal para dispor RELATOR: Deputado MAURíCIO RANDS
sobre renúncia parlamentar." PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
RELATOR: Deputado PATRUS ANANIAS técnica legislativa.

PARECER: pela admissibilidade. PROJETO DE LEI N° 4.953/01 - do Sr. Neuton
Lima ~ que "altera a redação do artigo 295, do De
creto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código
de Processo Penal (CPP)."
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela
aprovação.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 11/03
da Sra. Alice Portugal - que "susta a aplicação do
Decreto n° 4.553, de 27 de dezembro de 2002, que
"dispõe sobre a salvaguarda de dados, informações,
documentos e materiais sigilosos de interesse da
segurança da sociedade e do Estado, no âmbito da
Administração Pública Federal"."
RELATOR: Deputado LUIZ
GREENHALGH
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 812/95 - do Sr. João Fassa
relia - que "altera a redação do artigo 74, da Lei n°
4.375, de 17 de agosto de 1964 - Lei do Serviço M~

litar." (Apensados: PL 889/1995 e PL 1666/1996)
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicida
de deste, do PL 889/1995, e do PL 1666/1996,
apensados.

PROJETO DE LEI N° 856/99 - do Sr. Eduardo Jor
ge - que "institui o Serviço Civil Profissional e dá ou
tras providências." (Apensados: PL 987/1999 e PL
1452/1999)
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade
e má técnica legislativa deste, do Substitutivo da
Comissão de Educação, Cultura e Desporto, do PL
987/1999 e do PL 1452/1999, apensados, e pela in
constitucionalidade da emenda nO 3/2000 apresenta
da Comissão de Educação Cultura e Desporto.

PROJETO DE LEI N° 2.799/00 - do Sr. Jair Bolso
naro - que "acrescenta o § 4° ao art. 261 do Decre
to-Lei nO 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
PenaL"
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação
deste, com emendas.

PROJETO DE LEI N° 4.202/01 - do Poder Executi
vo - (MSC 208/2001) - que "declara revogado o De
creto Legisltivo n° 3.724, de 15 de janeiro de 1919, e
os demais atos que menciona, relativos à matéria
previdenciária."
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PROJETO DE LEI N° 304/03 - da Sra. Iara Bernardi
- que "revoga dispositivo do Decreto-lei n° 2.848, de
7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para extin
guir a punibilidade do agente pelo casamento da ví
tima com terceiro, nos Crimes contra os Costumes."
RELATORA: Deputada EDNA MACEDO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 678/03 - do Sr. Valdemar
Costa Neto - que "reduz alista das categorias com
direito à prisão especial, elimina privilégios da prisão
especial.e. dá outras providências."
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo, e, no mérito,
pela aprovação.
Vista conjunta aos Deputados Alceu Conares, Bispo
Wanderval e Mendonça Prado, em 10/09/2003

B - Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva
(Parecer 09/90 - CCJR):

PRAZO CONSTITUCIONAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 471/03
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática - (TVR 28/2000) - que "aprova o
ato que renova a concessão outorgada à Rádio Cul
tural de Vitória Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, nacidade de Vitória
de Santo Antão, Estado de Pernambuco."
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO GOMES DA
SILVA
PARECER: Parecer com Complementação de Voto,
Dep. João PauloGomes da Silva, pela constitucio.
nalidade, juridicidade e técnica legislativa.

C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 2.959/97 - do Poder Execut~

vo - (MSC 395/1997) - que "dá nova redação ao
art. 210 do Decreto-lei n° 3.689, de 3 de outubro de
1941 - Código de Processo Penal."
RELATORA: Deputada JUíZA DENISE FROSSARD
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela
aprovação.
PROJETO DE LEI N° 3.180/97 - do Senado Federal
- (pLS 219/1996) - que "dispõe sobre o seguro con
tra acidentes pessoais, a cargo dos promotores e or
ganizadores de rodeios, em benefício dos partic~

pantes desses eventos, amadores ou profissionais,
e dos seus dependentes, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MATTOS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emendas.

PROJETO DE LEI N° 4.696/98 - do Poder Executi
vo - (MSC 954/1998) -que "acrescenta dispositivos
à Consolidação das Leis do Trabalho, dispondo so
bre execução na Justiça do Trabalho." (Apensado:
PL 4814/1998)
RELATOR: Deputado MAURíCIO RANDS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comis
são de Trabalho, de Administração e Serviço Públi
co, com subemendas, e das. Emendas de nOs 1 e 2
apresentadas. naComissã() de Trabalho; pela
anti~regimentalidadeda Emenda de n° 3; e pela inju
rídicidade do PL 4814/1998, apensado.

PROJETO DE.LEI N° 922/99 - do Sr. Rubens Bueno 
que "dispõe sobre a promoção de apoio à agricultura
familiar." {Apensados: PL 4935/2001. e PL 6041/2002)
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES
PARECER: a proferir.
Vista ao Deputado Maurício Randsj em 10109/2003

PROJETO DE LEI N° 2.286/99 - do Senado Federal
- (PLS 241/1999) - que "dispõe sobre a criação de
selo comemorativo da Semana Nacional da Criança
Excepcional e dá outras providências."
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ
PARECER: Parecer com Complementação de Voto,
Dep. Marcelo OrUz, pela constitucionalidade, juridici
dada e técnica legislativa, com substitutivo.
Vista conjunta aos Deputados Alceu Conares, Antô
nio carlos. MagEA.lhães .. Neto, Edna Macedo, José
Eduardo Cardozo e Zelinda Novaes, em 11/09/2003

PROJETO DE LEI N° 2.294/00 - do Senado Federal
- que "acrescenta § 5° ao art. 32 da Lei n° 9.394, de
20 de dezembro de 1996, que "estabelece as diretri
zes e bases da educação .na~ional", incluindo os
símbolos nacioriais como tema transversal nos currí
culos do ensino fundamental. 11

RELATOR: Deputado JAIME MARTINS
PARECER: pela constitucioni3.lidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DELEI NO 2.354/00 - do Poder Executi
vo - (MSC 114/2000) - que ."exclui uma fração da
área da· Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto, lo
calizada nos municípios de Guajará-Mirim e Vila
Nova Mamoré, no Estado de Rondônia."
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RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
Vista ao Deputado Patrus Ananias, em 09/04/2003

PROJETO DE LEI N° 2.677/00 - do Senado Federal
- (PLS 586/1999) - que "altera o inciso VI do art. 20
da Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990, que permite
a utilização do FGTS para compra de casa própria,
em qualquer sistema de financiamento habitacional,
e dá outras providências."
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 2.891/00 - do Senado Federal
- (PLS 380/1999) - que "altera dispositivos da Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de
Trânsito Brasileiro, de modo a permitir dispensa de
exame de saúde a categorias profissionais específ~

cas."
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 3.391/00 - do Poder Execut~

vo - (MSC 985/2000) - que "autoriza o Instituto Na
cional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA,
a alienar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, o imó
vel que menciona, e dá outras providências."
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 4.018/01 - do Poder Executi
vo - (MSC 35/2001) - que "concede pensão espec~

ai a Maria José Pereira Barbosa Lima."
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 5.453/01 - do Senado Federal
'- (PLS 172/1999) - que "altera o art. 261 da Lei n°
9503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Có
digo de Trânsito Brasileiro."
RELATOR: Deputado ASDRUBAL BENTES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI W 5.463/01 - do Senado Federal
- (PLS 7/2001) - que "altera o art. 69 da Lei 9099,
de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os
Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras
providências."

RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.
Vista conjunta aos Deputados Marcelo Ortiz e Mau
rício Quintella Lessa, em 09/04/2003

PROJETO DE LEI N° 6.671/02 - do Senado Federal
- (PLS 288/2001) - que "acrescenta dispositivos ao
art. 652 da Consolidação das Leis do Trabalho CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio
de 1943, para dispor sobre a competência dos juí
zes do trabalho e dá outras providências."
RELATOR: Deputado MAURíCIO RANDS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 7.511/03 - do EXEC - (MSC
1248/2002) - que "altera dispositivos da Lei no
7.501, de 27 de junho de 1986, e dá outras provi
dências."
RELATOR: Deputado SIGMARINGA SEIXAS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e das emendas da Comis
são de Trabalho, de Administração e Serviço Públi
co.

Vista ao Deputado Inaldo Leitão, em 10/09/2003

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 2.136/96 - do Sr. Jair Bolso
naro - que "dispõe sobre a data de pagamento dos
servidores públicos federais civis e militares."
RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PARECER: pela inconstitucionalidade.

PROJETO DE LEI N° 2.424/96 - do Sr. José Pimen
tel - que "dá nova redação aos artigos 402 e 403 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, para au
mentar de 12 (doze) para 14 (catorze) anos a idade
mínima de ingresso do menor no mercado de traba
lho."
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 3.142/97 - do Sr. Fernando
Gabeira - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
aquisição de títulos publicados no País pelas biblio
tecas das instituições de ensino superior."
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emenda, e das emen
das da Comissão de Educação, Cultura e Desporto.
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PROJETO DE LEI N° 4.355/98 - do Sr. Coriolano
Sales - que "altera a Lei nO 9.503, de 23 de setem
bro de 1997, que "institui o Código de Trânsito Bra
sileiro" ."
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER
PARECER: pela constitucionalidade, juridicídade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 90/99 - do Sr. Alberto Fraga 
que "estabelece as condições para o funcionamento
das Organizações não Governamentais, nacionais e
estrangeiras."
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste e
das emendas de nOs 1 e 2 apresentadas nesta Co
missão.
Vista ao Deputado Osmar Serraglio, em 23/09/2003

PROJETO DE LEI N° 383/99 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "institui a Loteria Municipal de pro!}
nósticos sobre o resultado de sorteio de números,
organizada nos moldes da loteria denominada jogo
do bicho e revoga dispositivos legais referentes a
sua prática e determina outras providências."
RELATORA: Deputada JUfZA DENISE FROSSARD
PARECER: pela inconstitucionalidade, má técnica
legislativa e,no mérito, pela rejeição.
O Deputado Luiz Antonio Fleury apresentou voto em
separado em 16/04/2001

PROJETO DE LEI W 544/99 - do Sr. Paulo José
Gouvêa - que "dispõe.sobre a obrigatoriedade da
veiculação de mensagens educativas destinadas à
prevenção de doenças sexualmente transmissíve
is/AIDS. e ao uso de drogas, em livros e cadernos
escolares." (Apensado: PL 2617/2000)
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emenda, e da emenda
da Comissão de Educação e Cultura; e pela incons
titucionalidade, injuridicidade e má técnica legislativa
do PL 2617/2000, apensado.

PROJETO DE LEI N° 1.730/99 - do Sr. Josué Beng..
tson - que "modifica o art. 1° da Lei n° 9.608, de 18
de fevereiro de 1998, que dispõe sobre o serviço vo
luntário."
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 2.275/99 - do Sr. Paes Lan
dim - que "denomina o trecho da BR-324, compre-

endido entre as cidades de Remanso-BA e São Rai
mundo Nonato-PI."
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 3.489/00 - do Sr. Luciano Piz
zatto - que "proíbe o transporte de valores em aero
naves que efetuam transporte de passageiros, regu
lar ou não-regular." (Apensado: PL 4388/2001)
RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emenda, do Substituti
vo da Comissão de Viação e Transportes, com su
bemenda, e do PL 4388/2001, apensado, com
emenda; e pela constitucionalidade, juridicidade e
anti-regimentalidade da Emenda apresentada nesta
CCJR ao Substitutivo da Comissão de Viação e
Transportes.
Vista ao Deputado Rubinelli, em 11/09/2003
O Deputado Rubinelli apresentou voto em separado
em 17/09/2003

PROJETO DE LEI N° 3.522/00 - da Sra. Zulaiê Co
bra - que "acrescenta dispositivos ao art. 649, da
Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que "Institui
o Código de Processo Civil"."
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação des
te e pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa, com subemenda, e, no mérito, pela rejei
ção do Substitutivo da Comissão de Seguridade So
cial e Família.
Vista conjunta aos Deputados Aloysio Nunes Ferrei
ra, José Eduardo Cardozo e Juíza Denise Frossard,
em 29/04/2003

PROJETO DE LEI N° 3.908/00 - do Sr. Alex Canzi
ani - que "altera a Lei n° 8.171, de 17 de janeiro de
1991, acrescentando ao art. 28-A o parágrafo oita
vo, que institui penalidade ao produtor que não cum
prir as normas de combate à febre aftosa."
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e da emenda da Comissão
de Agricultura e Política Rural.

PROJETO DE LEI N° 3.987/00 - do Sr. Átila Lira 
que "dispõe sobre o ensino da língua espanhola."
RELATOR: Deputado MAURfclO QUINTELLA
LESSA

T
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, e pela inconstitucionalida
de e anti-regimentalidade da emenda aprovada pela
Comissão de Educação e Cultura.

PROJETO DE LEI N° 4.176/01 - do Sr. José Priante
- que "dispõe sobre a alienação de terras da União
aos Municípios de Belterra e Aveiro, no Estado do
Pará."
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
Vista conjunta aos Deputados Inaldo Leitão e José
Eduardo Cardozo, em 18/09/2003

PROJETO DE LEI N° 4.224/01 - do Sr. Léo Alcânta
ra - que "dispõe sobre a exposição do alvará sanitá
rio em estabelecimentos que vendem alimentos ao
público."
RELATOR: Deputado ANDRÉ ZACHAROW
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 4.478/01 - do Sr. Osmar Ser
raglio - que "dispõe sobre o usufruto de bem móvel
na execução por quantia certa contra devedor so~

vente, alterando o art. 647 do Código de Processo
Civil."
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e, no mérito, pela aprova
ção.
Vista ao Deputado Inaldo Leitão, em 19/08/2003

PROJETO DE LEI N° 4.799/01 - do Sr. Custódio
Mattos - que "modifica o § 1° do art. 74 do Código
de Processo Penal para nele incluir na competência
do Tribunal do Júri o julgamento de crimes contra a
Administração Pública, apenados com reclusão."
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação,
com emenda.

PROJETO DE LEI ND 4.850/01 - do Sr. Orlando
Fantazzini - que "altera o Código de Processo Pe
nai para vincular o juiz da instrução à sentença e a
Lei de Execução Penal para vincular o juiz que pro
feriu a setença à execução penal."
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
má técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 5.758/01 - do Sr. Luciano
Castro - que "dispõe sobre norma geral para os
Corpos de Bombeiros Militares, que estabelece a
obrigatoriedade de uso de redes de proteção."
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 9/03 - da Sra. Iara Bernardi 
que "altera o Artigo 41 da Lei na 7.210, de 11 de ju
lho de 1984 - Lei de Execuções Penais, para permi
tir visita íntima para presos, independente de sua
orientação sexual."
RELATOR: Deputado JOSÉDIVINO
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicida
de, má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição
deste e das emendas de nas 1 e 2 apresentadas na
Comissão.

PROJETO DE LEI N° 209/03 - do Sr. Marcelo Ortiz
- que "dispõe sobre a presença de advogado nos
procedimentos judiciais e dá outras providências."
RELATORA: Deputada JUíZA DENISE FROSSARD
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
Vista conjunta aos Deputados Aloysio Nunes Ferrei
ra, Bispo Wanderval, Inaldo Leitão, José Eduardo
Cardozo, Luiz Antonio Fleury e Vicente Arruda, em
21/08/2003
O Deputado Antonio Carlos Biscaia apresentou voto
em separado em 20/08/2003

PROJETO DE LEI N° 517/03 - do Sr. Feu Rosa 
que "dispõe sobre o Tribunal do Júri."
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI~ACKEL

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 936/03 - do Sr. Rogério Silva
- que "altera a redação do art. 618 da Lei na 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Ci
vil."
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
Vista ao Deputado Vicente Arruda, em 24/09/2003

0- Súmulas:

SÚMULA N° 1/94 - da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação - que "matéria: PROJETOS
AUTORIZATIVOS - Entendimento: a) Projeto de lei,
de autoria de Deputado ou Senador, que autoriza o
Poder Executivo a tomar determinada providência,
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que é de sua competência exclusiva, é inconstitucio
nal. b} Projeto de lei, de autoria de Deputado ou Se
nador, que dispÕe sobre a criação de estabelect
mento de ensino é inconstitucional. - Fundamento:
§ 1° do art. 61 da Constituição Federal e § 1° e inct
so 11 do art. 164 do Regimento Interno."

SÚMULA N° 2/94 - da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação - que "matéria: UTILIDADE
PÚBLICA - Entendimento: Projeto de lei que decla
ra de utilidade pública associação, sociedade, enti
dade, fundação ou instituição.é inconstitucional e in
jurídico. - Fundamento: § 1° do art. 61 da Constitui
ção Federal e § 1° e inciso 11 do art. 164 do Regi
mento Interno. - Fundamento: art. 84, 11 da Constitu
ição Federal; Lei nO 91, de 28/08/1935, regulamenta
da pelo Decreto n° 50.517, de 02/05/1961; Decreto
nO 60.931, de 04/07/1967; Lei. nO 6.639, de
08105/1979; Lei n° 5.726, de 29/10/1971 (art. 3°) e §
1° e inciso 11, do art. 164 do Regimento Interno."

SÚMULA W 4/94 - da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação - que "matéria: DATAS
COMEMORATIVAS - Entendimento: Projeto de lei
que institui dia nacional de determinada classe pro
fissional é injurídico. - Fundamento: § 2° do art. 215
da Constituição Federal e § 1° e inciso 11, do art. 164
do Regimento Interno."

AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE

EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ
(DIA 26-9-2003)

Substitutivo (Art. 119, " e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 4.714/98 - do Sr. Paulo Paim
- (PL 3995/1997) - que "dispõe sobre a obrigatorie
dade de inclusão, nos programas de ensino de 1° e
2° graus, das informações e orientações científicas
sobre a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida 
AIDS, Doenças Sexualmente Transmissíveis 
DSTs, drogas, entorpecentes, psicotrópicos, bebt
das alcoólicas e cigarros e dá outras providências."

PROJETO DE LEI N° 3.986/00 - do Sr. Dr. Rosinha
- que "dispõe sobre a notificação compulsória dos
casos de intoxicação por agrotóxicos."
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES

PROJETO DE LEI W 5.211/01..,.. do Sr. Osmar Ser
raglio - que "altera a Lei n° 4.504, de 30 de novem
bro de 1964, dispondo sobre agrupamentos de imó
veis rurais, destinados à agricultura familiar, promo
vidos pelo Poder Público."
RELATOR: Deputado.INALDO LEITÃO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: la SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03

Substitutivo (Art. 119, " e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I)

PROJETO DE LEI N° 1.860/99 - do Senado Federal
- (PLS 273/1996) - que "institui o estudo dos direi
tos humanos na formação policial."
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH

DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-9-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I)

PROJETO DE LEI N° 283/99 - do Sr. Alberto Fraga
- que "institui, na República Federativa do Brasil, a
data de 30 de novembro, como sendo dia do evan
gélico." (Apensados: PL 291/1999 e PL 2175/1999)
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici
dade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 3.117/00 - do Sr. Léo Alcânta
ra - que "altera o art. 91 da Lei n° 9.504, de 30 de
setembro de 1997." (Apensado: PL 5143/2001)
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES

B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I)

T
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EDUARDOLUIZRELATOR: Deputado
GREENHALGH

B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI W 3.628/97 - do Sr. Vic Pires
Franco - que "altera a alínea "j" do inciso 111 do art. 302
da Lei n° 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que
dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica."
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI

PROJETO DE LEI N° 2.165/99 - do Sr. Germano
Rigotto - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
abastecimento do mercado com peças de reposi
ção, pelo prazo mínimo de dez anos, pelos fabrican
tes e importadores de veículos automotores, a con
tar da data da suspensão da produção ou importa
ção do veículo." (Apensado: PL 2444/2000)
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici.
dade e Mérito:

PROJETO DE LEI W 3.373/97 - da Sra. Marinha
Raupp - que "altera o art. 983 da Lei n° 5.869, de 11
de janeiro de 1973, que institui o Código de Proces
so Civil." (Apensado: PL 2881/2000)
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS

PROJETO DE LEI N° 785/99 - do Sr. Ubiratan Agui
ar - que "dispõe sobre a dispensa de expedição de
precatórios aos pagamentos de obrigações de pe
queno valor pela Fazenda Federal, Estadual e Muni
cipal." (Apensados: PL 860/1999 e PL 1442/1999)
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA

PROJETO DE LEI W 1.355/03 - do Poder Execut~

vo - que "altera dispositivos da Lei n° 9.099, de 26
de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados
Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providênci
as."

RELATOR: Deputado SARNEY FILHO

PROJETO DE LEI W 4.717/01 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "cria incentivos às formas alternativas e
não poluidoras de produção de energia elétrica e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA

DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03

PROJETO DE LEI W 2.690/97 - do Sr. Fernando
Ferro - que "altera a Lei n° 7.802, de 11 de julho de
1989, para acrescentar parágrafos ao art. 13."
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO

PROJETO DE LEI W 3.778/97 - do Senado Federal
- (PLS 233/1996) - que "altera o art. 11 da Lei n°
8.112, de 11 de dezembro de 1990 - Regime Juríd~

co Único dos Servidores Civis da União - para de
terminar a obrigatoriedade da realização de concur
so público por entidade estranha ao órgão da Adm~

nistração Pública cujos cargos serão objeto desse
concurso."
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

PROJETO DE LEI N° 294/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "define prazo máximo de 30 (trinta) dias para
conclusão do laudo criminológico, e dá outras prov~

dências."
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO

PROJETO DE LEI N° 512/99 - do Sr. Enio Bacci 
(PL 507/1999) - que "acresce parágrafo único ao
art. 180 da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973 e
dá outras providências."

PROJETO DE LEI N° 4.134/01 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "dispõe sobre o processo de
calcinação da rocha calcária e dá outras providênc~

as."

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 594/03 - da Sra. Iriny Lopes 
que "torna obrigatória a inserção de cláusula prote
tora de direitos humanos em contratos de financia
mentos concedidos por instituições oficiais."
RELATOR: Deputado CÉSAR MEDEIROS

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

COMISSÃO DE DEFESA 00 CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01-10-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.815/03 - do Sr. Ricarte de
Freitas - que "cria a Zona de Transição Urbana e dá
outras providências."



Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.874/03 - do Sr. Marcos de
Jesus - que "altera a Lei no 10.048, de 8 de
novembro de 2000, que "dá prioridade de
atendimento às pessoas que especifica, e dá outras
providências"."
RELATOR: Deputado BJSMARCK MAIA
PROJETO DE LEI N° 1.941/03 - do Sr. Júlio
Redecker - que "dispõe sobre o cadastramento
obrigatório dos empreendimentos ou
estabelecimentos que explorem serviços de
hospedagem."
RELATOR: Deputado CARLOS EDUARDO
CADOCA

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 629/03 - do Sr. Moisés Lipnik
- que "proíbe a importação de mercadorias produzi
das com trabalho infantil ou com contrato de apren
dizagem, nas condições que especifica."
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DEEMENDAS(5SESSÕE~

DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01·10-03

DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-9-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 384/03 - do Sr. Maurício
Rabelo - que "acrescenta parágrafo único ao art. 43
da Lei n° 4.591 , de 16 de dezembro de 1964."
PROJETO DE LEI ND 566/03 - do Sr. Rogério Silva 
que "dá nova redação ao artigo 2° da Lei n° 9.870, de
23 de novembro de 1999, obrigando o estabelecimento
de ensino a divulgar a lista de material escolar quarenta
e cinco dias antes da data final para matrícula."Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.050/03 - do Sr. André Luiz
que "dispõe sobre a obrigatoriedade da oferta de
utensílios descartáveis pelo comércio de alimenta
ção e bebidas e dá outras providências."

PROJETO DE LEI N° 1.895/03 - do Sr. Zonta - que
"autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa
Florestal Trabalho e Renda em todo o Território Na
cional, ajustado ao Programa Fome Zero, do Gover
no FederaL"

PROJETO DE LEI N° 1.956/03 - do Sr. Deley - que
"dispõe sobre contratos, cessões, termos, ajustes,
procurações e outros instrumentos congêneres, uni
laterais ou bilateriais, assinados por atletas profissi
onais ou não profissionais e dá outras providências"

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 1.114/03 - do Sr. Max Rosen
mann - que "dispõe sobre a distribuição da receita
proveniente da cobrança de ingressos em Parques
Nacionais aos Estados e Municípios."
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03
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Substitutivo (Art. 119,11 e §1°) PROJETO DE LEI N° 1.834/03 - do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame - que "acrescenta um inciso X

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE ao art. 9° e um artigo 11-A à Lei n° 6.938, de 31 de
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR agosto de 1981."
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 747/03 - da Sra. Terezinha
Fernandes - que "dispõe sobre a proibição da der·
rubada de palmeiras de babaçu nos estados do Ma
ranhão, Piauí, Tocantins, Pará, Goiás e Mato Gros
so e dá outras providências."
RELATORA: Deputada ANN PONTES

DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-9-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.830/03 - do Sr. Vander Lou
bet - que "altera a Lei n° 6.938, de 31 de agosto de
1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente."
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

LOCAL: Plenário 10 do Anexo 11
HORÁRIO: 9h

SEMINÁRIO COM A PARTICIPAÇÃO
DA COMISSÃO DE CIÊNCIA

E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO
E INFORMÁTICA E OUVIDORIA PARLAMENTAR

A - Seminário:
Tema: " A INCLUSÃO DOS POVOS INDíGENAS
NA SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO"

Convidados:

Sr. PAULO SPELLER - Reitor da Universidade
Federal do Mato Grosso;
Sr. MARCOS TERENA - Representante do Fórum
Permanente para Assuntos Indígenas na ONU;
Sr. LUIS FERNANDO SERRA - Assessor
Internacional do Ministério das Comunicações;
Sr. JUAN PABLO VALDES - Terceiro Secretário da
Embaixada do Canadá e
Sra. ELIANE LIMA DOS SANTOS - Representante
da GRUMIN/Rede de Comunicações Indígena

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01-10-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOS/ÇÓES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 6.097/02 - do Sr. Wilson San
tos - que "declara Feriado Nacional o dia 20 de no
vembro, Dia Nacional da Consciência Negra."
(Apensado: PL 1442/2003)

RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO
DECURSO: 4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 1.438/03 - do Sr. Wilson Santos
- que "altera a redação do inciso VI do art 30 da Lei
nO 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional."
RELATOR: Deputado LOBBE NETO

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 7.081/02 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "concede benefício fiscal do im
posto de renda na alienação de imóvel tombado
pelo patrimônio histórico e artístico nacional, com
perda de valor venal decorrente do tombamento."
RELATOR: Deputado VIGNATTI

PROJETO DE LEI N° 501/03 - do Sr. Beto Albu
querque - que "cria o Programa Nacional de Primei
ro Crédito para a Juventude Rural - PRONAJUR."
(Apensado: PL 859/2003)
RELATOR: Deputado LUIZ CARREIRA

PROJETO DE LEI N° 1.792/03 - do Sr. Roberto Ba
lestra - que "dá nova redação aos incisos I e 111 do
art. 5° e aos incisos I e 111 do art. 8° da Lei n°
10.336, de 19 de dezembro de 2001, alterados pela
Lei n° 10.636, de 30 de dezembro de 2002."
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES

PROJETO DE LEI N° 1.810/03 - do Sr. Rogério Silva 
que "dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produ
tos Industrializados - IPI na aquisição de ambulâncias,
caminhões - caçamba, coletores de lixo e máquinas e
equipamentos de terraplanagem pelos municípios."
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO

PROJETO DE LEI N° 1.829/03 - do Sr. Júlio Redec
ker - que "altera a Lei n.o 8.989, de 1995, modifica
da pela Lei n.o 10.690, de 2003, no que se refere à
aquisição de veículo com isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados por pessoa portadora de
deficiência." (Apensado: PL 1951/2003)
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO

PROJETO DE LEI N° 1.886/03 - do Sr. Walter Pi
nheiro - que "suspende o processo de execução
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dos contratos de financiamento celebrados a partir Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)
de 1986, no âmbito do Sistema Financeiro da Habi- AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
tação." RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN MEMBROS DESTA COMISSÃO

B - Da Análise da Adequação Financeira e Orça- PROJETO DE LEI N° 89/99 -"-do Sr. Alberto Fraga _
mentária (art. 54): que "Estabelece a organização dos Quadros nas Insti-
PROJETO DE LEI N° 4.628/01 - do Sr. Inácio tuições Militares Estaduais e dopistrito Federal."
Arruda - que "dispõe sobre o Programa Especial de RELATOR: Deputado ABELARDO LUPION
Treinamento - PET e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOÃO CORREIA PROJETO DE LEI W 705/99 - do Sr. Enio Bacci-
PROJETO DE LEI N° 7.493/02 _ TRIBUNAL que "Proíbe a inserção de propaganda de armas de
SUPERIOR ELEITORAL - que "cria e transforma fogo na mídia éscrita e televisiva e dá outras provi-

dências."cargos e funções nos Quadros de Pessoal dos
Tribunais Regionais Eleitorais, destinados às Zonas RELATOR: Deputado RUBINELU
Eleitorais." PROJETO DE LEI N° 406/03 - do Sr. Carlos Nader
RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA - que "Dispõe sobre a obrigatoriedade da destruição

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA de mercadorias de origem estrangeira quando apre-
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, endida por contrabando ou descaminho."

VIOLÊNCIA E NARCOTRÁFICO RELATOR: Deputádo ABELARDO LUPION

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA

26-9-2003)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.955/03 - do Sr. Orlando
Fantazzini - que "Dispõe sobre a expropriação de
glebas onde houver milícias armadas e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado DARCI COELHO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03

Substitutivo (Art. 119,11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 6.297/02 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "Torna obrigatória a exibição de filme
publicitário, esclarecendo as conseqüências do uso
de drogas, antes das sessões principais em todos
os cinemas do país."
RELATOR: Deputado NEUCIMAR FRAGA
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-9-03

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

25 de Setembro
LOCAL: Plenário 7 do Anexo 11
HORÁRIO: 9h
REUNIÃO DA
SUBCOMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DAS VERBAS
FEDERAIS NOS SISTEMAS ESTADUAIS DE
SAÚDE

A - Trabalhos de Comissões:
1. Criação dos subgrupos para divisão de tarefas;
2. Definição dos membros dos subgrupos;
3. Proposta de calendário de inspeções

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-10-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)
PROJETO DE LEI N° 1.863/03 - do Sr. Carlos Nader
- que ""Altera dispositivos da Lei n.o 9.711, de 20 de
novembro de 1998, e dá outras providências." ."
PROJETO DE LEI N° 1.871/03 - do Sr. Antonio
Carlos Biscaia - que "acrescenta parágrafos ao
artigo 120 da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990,
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que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do PROJETO DE LEI N° 326/03 - do Sr. Pastor Reinal-
Adolescente, e dá outras providências." (Apensado: do - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de exame
PL 1894/2003) preventivo de acuidade auditiva nos alunos matricu-
PROJETO DE LEI N° 1.907/03 - do Sr. Rubens lados na 1a série de estabelecimentos de ensino
Otoni - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de fundamentaL"
publicação de mensagens educativas sobre os RELATORA: Deputada MARIA HELENA
males e os riscos do tabaco e do álcool, em DECURSO: 5

a
SESSÃO

cadernos e livros escolares" ÚLTIMA SESSÃO: 25-9-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI N° 6.848/02 - do Sr. Neuton Lima 
que "dispõe sobre a comercialização e consumo de
guloseimas nas escolas de Educação Básica."
RELATORA: Deputada LUCI CHOINACKI
DECURSO:2aSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-9-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 6.672/02 - da Sra. Vanessa
Grazziotin - que "cria o rastreamento da produção e
consumo de medicamentos através do controle ele
trônico por códigos de barra."
PROJETO DE LEI W 1.892/03 - do Sr. Vieira Reis
- que "obriga os hospitais, clínicas da rede Pública
e Privada em todo o território nacional a adotarem
medidas preventivas, tornando obrigatório uma
etiqueta de identificação com foto do paciente."
PROJETO DE LEI N° 1.893/03 - do Sr. Vieira Reis
- que "obriga os hospitais e clínicas da rede Pública
e Privada em todo o território nacional a adotarem
medidas preventivas, tornando obrigatório um cartão
de identificação com foto de todos os funcionário e
prestadores de serviços."
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.885/03 - do Sr. Walter Pi
nheiro - que "altera a redação do inciso 1\ do art.
129 da Lei n° 8.213, de 24 de junho de 1991, que
"Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdên
cia Social" e dá outras providências."

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.855/03 - da Sra. Zelinda
Novaes - que "institui o ano de 2006 como o "Ano
Nacional do Idoso"."

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:4aSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 26-9-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 127/03 - do Sr. Biscaia - que
"dispõe sobre a efetivação de pagamentos e recebi
mentos da remuneração do trabalho e dos benefíci
os previdenciários efetuados mediante depósito
bancário, por pessoa física ou jurídica, de direito pú
blico ou privado."
RELATORA: Deputada DRA. CLAIR
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-9-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.505/03 - do Sr. Luciano Zica
- (PL 5486/2001) - que "concede anistia a dirigentes
ou representantes sindicais e trabalhadores punidos
por participação em movimento reivindicatório."
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO

LOCAL: Plenário 5
HORÁRIO: 9h30min
REUNIÃO ORDINÁRIA
A - Requerimentos:
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REQUERIMENTO W 9/03 Da Sra. Laura Carneiro 
que "solicita convidar o Excelentíssimo Senhor M~
nistro do Turismo Walfrido Mares Guia".

REQUERIMENTO N° 10/03 Da Sra. Laura Carneiro
- que "solicita convidar o Excelentíssimo Senhor
Presidente da Embratur para debater sobre a visão
daquele órgão em relação à Comissão Permanente
de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados".

REQUERIMENTO N° 11/03 Da Sra. Laura Carneiro
- que "solicita reunião de audiência pública, para
discutir a Estruturação da Política Nacional do Turi&
mo Rural".

REQUERIMENTO N° 12/03 O

REQUERIMENTO N° 13/03 O

REQUERIMENTO N° 15/03 Do Sr. Ronaldo Vascon
cellos - que "propõe a realização de concurso nac~

onal para eleger o símbolo do ecoturismo".

REQUERIMENTO W 16/03 Do Sr. Ronaldo Vascon
cellos - que "solicita realização de Audiência Públ~

ca para discutir sobre o parcelamento de férias do
trabalhador - Férias Repartidas".

REQUERIMENTO N° 17/03 Do Sr. Bismarck Maia 
que "solicita a realização de audiência pública para
discutir o problema da dopagem no desporto de alto
rendimento como forma de contribuir para o debate
em torno da apreciação do Estatuto do Desporto".

REQUERIMENTO N° 18/03 Do Sr. Bismarck Maia 
que "solicita a realização de audiência pública para
subsidiar o parecer ao Projeto de Lei n° 1.367, de
2003, que " dispõe sobre incentivos e benefícios
para fomentar as atividades de caráter desportivo e
dá outras providências".

REQUERIMENTO N° 20/03 Do Sr. Bismarck Maia 
que "solicita a realização de audiência pública para
debater a questão dos bingos como instrumento de
fomento ao desporto de alto rendimento".

REQUERIMENTO W 21/03 Da Sra. Mariângela Du
arte - que "requer seja convidado a comparecer à
Comissão de Turismo e Desporto o Presidente da
Empresa Anhembi Turismo e Eventos de São Paulo
- Sr. Celso Marcondes - para expor sobre as Co
memorações do 450° Aniversário da Cidade de São
Paulo".

REQUERIMENTO N° 22/03 Do Sr. Josué Bengtson
- que "solicita seja convidado o Sr. Adenauer Goes,
Diretor-Presidente da PARATUR com o objetivo de
expor as diretizes do trabalho realizado no Forum

Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de
Turismo".

REQUERIMENTO N° 23/03 Do Sr. João Mendes de
Jesus - que "requer que seja convidado, para a rea
lização de audiência pública, o Senhor César Maia,
Prefeito do MuniCÍpio do Rio de Janeiro, para pres
tar informações sobre o andamento dos preparati
vos para a realização dos Jogos Pan-Americanos
que acontecerão no Rio de Janeiro, no ano de
2007".

REQUERIMENTO N° 24/03 Do Sr. João Mendes de
Jesus - que "requer que seja convidado, para a rea
lização de audiência pública, o Senhor Agnelo Quei
roz, Ministro dos Esportes, para prestar informações
sobre o andamento dos preparativos para a realiza
ção dos Jogos Pan-Americanos que acontecerão no
Rio de Janeiro, no ano de 2007".

REQUERIMENTO N° 25/03 Do Sr. João Mendes de
Jesus - que "requer que seja convidado, para a rea
lização de audiência pública, o Senhor Tito Bruno
Bandeira Ryff, Secretário de Estado de Desenvolvi
mento Econômico e Turismo do Rio de Janeiro, para
prestar informações sobre·.o •andamento dos prepa
rativos para a realização dos Jogos Pan-Americanos
que acontecerão no Rio de Janeiro, no ano de
2007".

REQUERIMENTO N° 26/03 Do Sr. João Mendes de
Jesus - que "requer que seja convidado, para a rea
lização de audiência pública, o Senhor Carlos Arthur
Nuzman, Presidente do Comitê Organizador dos Jo
gos Pan-Americanos Rio 2007, para prestar infor
mações sobre o andamento dos preparativos para a
realização dos jogos que acontecerão na cidade do
Rio de Janeiro".

REQUERIMENTO N° 27/03 Do Sr. João Mendes de
Jesus - que "requer que seja convidada, para a rea
lização de audiência pública, a senhora Rosângela
Rosinha Garotinho B. A. Matheus de Oliveira, Go
vernadora do Estado do Rio de Janeiro, para prestar
informações sobre o andamento dos preparativos
para a realização dos Jogos Pan-Ameribanos que
acontecerão no Rio de Janeiro, no ano de 2007".

REQUERIMENTO N° 28/03 Do Sr. Ronaldo Vascon
cellos - que "requer que seja convidado o·Diretor-Geral
do Departamento de Aviação Civil (DAC), Major- Briga
deiro-do-Ar Washington Carlos Campos Machado, para
prestar informações, expor e debater sobre o papel do
DAC na questão do turismo no Brasil".



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.

LOCAL: Plenário 12 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h
REUNIÃO ORDINÁRIA
Definição da agenda dos trabalhos.
Deliberação dos seguintes requerimentos:
1 -

REQUERIMENTO W 1/03 - do Sr. Nicias Ribeiro 
que "solicita seja convidado o Dr. Zeno Veloso, Pro
fessor de Direito Constitucional da Universidade da
Amazônia, à participar de audiência pública."

2-

REQUERIMENTO N° 2/03 - do Sr. Nicias Ribeiro 
que "solicita seja convidado o Presidente do Egrégio
Tribunal Regional do Trabalhodo Estado do Pará, à
participar de audiência pública."

3-
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REQUERIMENTO N° 29/03 Do Sr. Ronaldo Vascon- Eugenio Ravinet Munoz (Presidente da OIJ e Dire-
cellos - que "requer que seja convidado o Presidente tor-Geral do Instituto Nacional da Juventude do Chile);
da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária Yuri Chi\lán Reyes (Secretário Geral da OIJ).
(INFRAERO), Dr. Carlos Wilson Rocha de Queiroz, 17 h - Testemunho Jovem
para expor e debater em Audiência Pública o papel do Convidados:
referido órgão a questão do Turismo no Brasil". Carla Cristine Gomes Xavier (representante do Mo

vimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua);
Mano Brown (músico);
Warna Frühauf (representante da juventude rural).
19 h - Painel: Direitos dos jovens: Legislação atual
Convidados:
Reginaldo Lopes (Presidente da Comissão Especial
de Políticas Públicas para a Juventude);
Representante do Fundo de População das Nações
Unidas;
Cláudio Vignatti (Coordenador da Semana).REQUERIMENTO N° 32/03 Do Sr. Reinaldo Betão 

que "solicita a realização de Audiência Pública para tra
tar do Programa Estrada Real, Magé X Minas Gerais".

REQUERIMENTO N° 30/03 Da Sra. Mariângela Duar
te - que "requer sejam convidados a comparecer à
Comissão de Turismo e Desporto representantes dos
"Convention & Visitors Bureau" do Estado de São Pa
ulo para expor sobre Planejamento de Turismo".

REQUERIMENTO N° 31/03 Do Sr. Reinaldo Betão 
que "solicita a realização de audiência pública para cr~

ação de logomarca alusiva ao ecoturismo brasileiro".

REQUERIMENTO N° 33/03 Do Sr. Reinaldo Betão 
que "solicita a realização de audiência pública para
levantar as potencialidades nas áreas de desporto,
turismo e lazer de cada estado da federação e suas
respectivas capitais".

REQUERIMENTO N° 34/03 D

PROJETO DE LEI N° 1.426/03 - do Sr. Rogério Silva 
que "institui o ano de 2005 como "Ano do Turismo".
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS

PARECER: pela aprovação.

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA
A ACOMPANHAR E ESTUDAR PROPOSTAS

DE POLíTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE.

SEMINÁRIO
Horário: 10h - Sessão Solene: "Homenagem à
Semana Nacional do Jovem"
Local: Plenário Ulysses Guimarães da Câmara
dos Deputados
SEMINÁRIO
Horário: 12h
Local: Auditório Nereu Ramos - Câmara dos Depu
tados
12h - Mostra de vídeos e filmes
14 h - Audiência Pública com Representantes da
OIJ (Organização Iberoamericana de Juventude)
Convidados:
Cristián Castano Contreras (Vice-Presidente da OIJ
e Diretor-Geral do Instituto Mexicano da Juventude);



5-

4-

REQUERIMENTO N° 5/03 - do Sr. Nicias Ribeiro 
que "solicita.seja convidado o Presidente da Assoc~

ação dos Magistrados Brasileiros para participar de
audiência pública."

REQUERIMENTO N° 4/03 - do Sr. Nicias Ribeiro 
que "solicita seja convidado o Presidente da Assoc~

ação Cearense de Magistrados, à participar de au
diência pública."
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REQUERIMENTO N° 3/03 - do Sr. Nicias Ribeiro - POR CONCURSO PÚBLICO, ESTÁVEL
que "solicita seja convidado o Desembargador Mil- OU NÃO, PASSA A INTEGRAR QUADRO
ton Nobre, Vice-Presidente do Egrégio Tribunal de TEMPORÁRIO EM EXTINÇÃO À MEDIDA
Justiça do Estado do Pará, à participar de audiência QUE VAGAREM OS CARGOS OU EMPREGOS
pública." RESPECTIVOS}.

LOCAL: Plenário 9 do anexo 1/
HORÁRIO: 9h30
REUNIÃO ORDINÁRIA
A- Instalação/Eleição:
Instalação da Comissão e Eleição do Presidente e
dos Vice-Presidentes.

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

ÀBAS!: DE ALCÂNTARA - MA, AO CENTRO
TÉCNICO AEROESPACIAL - CTA, EM SÃO JOSÉ

DOS CAMPOS - SP, OU A QUALQUER OUTRA
LOCALIDADE QUE SE FIZER NECESSÁRIO

6-

REQUERIMENTO N° 6/03 - do Sr. José Divino 
que" solicita audiência Pública para analisar a Pro
posta de Emenda à Constituição 92-A."

7-

REQUERIMENTO N° 7/03 - do Sr. José Divino 
que " solicita audiência Pública para analisar a Pro
posta de Emenda à Constituição."

8-

REQUERIMENTO N° 8/03 - do Sr. Antonio Carlos
Biscaia - que "requer seja convidado o Sr. Marfan
Martins Vieira, presidente da Associação Nacional
dos Membros do Ministério Público - CONAMP
para, em audiência pública desta Comissão Espec~

ai, manifestar a posição da entidade sobre a Pro
posta de Emenda à Constituição n° 92-A/95."

Eleição dos Vice-Presidentes.
RELATOR: Deputado JOSÉ DIVINO

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO ND 54-A, DE 1999,

QUE"ACRESCENTA ARTIGO
AO ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS" (DISPONDO
QUE O PESSOAL EM EXERCíCIO
QUE NÃO TENHA SIDO ADMITIDO

LOCAL: Plenário 11 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A - Audiência Pública:
Convidados:
Major-Brigadeiro TIAGO DA SILVA RIBEIRO, Diretor
do Centro Técnico Aeroespacial- CTA; e
Sr. FRANCISCO RIMOLLI CONDE, Presidente do
Sindicato dos Servidores Públicos Federais na Área
de Ciência e Tecnologia do Vale do ParaíbalSP 
SINDCT.
COORDENADOR: Deputado CORAUCI SOBRINHO

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR
DENÚNCIAS DE IRREGULARIDADE

NA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS POR EMPRESAS
E INSTITUiÇÕES PRIVADAS DE PLANOS

DE SAÚDE.

LOCAL: Plenário n° 8
HORÁRIO: 10h
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A - Audiência Pública:

Audiência Pública para ouvir os senhores:

1) Celso Corrêa Barros, Presidente da Confedera
ção Nacional das Cooperativas Médicas - UNIMED
Brasil;
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2) Aldo Francisco Schmidt, ex-Diretor-Superinten
dente da UNIMED São Paulo.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR

OPERAÇÕES NO SETOR DE COMBUSTíVEIS,
RELACIONADAS COM A SONEGAÇÃO

DOS TRIBUTOS, MÁFIA, ADULTERAÇÃO
E SUPOSTA INDÚSTRIA DE LIMINARES.

LOCAL: Plenário 14 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A-
Audiência Pública:
Reunião Reservada

11I - COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA
Local: Plenário 2, Anexo li
Horário: 10h
PAUTA
A - Relatórios

PROJETO DE LEI N° 20/2003-CN, que "abre aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, em favor dos Ministérios da Ciência e Tecno
logia, da Cultura, do Esporte e do Turismo, crédito
suplementar no valor global de R$ 27.214.096,00
(vinte sete milhões, duzentos e quatorze mil e no
venta e seis reais), para reforçar dotações consigna
das na Lei Orçamentária vigente".
RELATOR: Deputado OLAVO CALHEIROS.
VOTO: Favorável, na forma do substitutivo apresen
tado.

AVISO N° 3/2003-CN, que "encaminha ao Congres
so Nacional cópia do Acórdão n° 168, de 2003-TCU
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e
Voto que o fundamentam, referente a representação
formulada pela SecexlAM, sobre eventual superfatu
ramento de preços nas obras de recuperação da ro
dovia BR-319, entre os Km 606 e 640, objeto do
Convênio celebrado entre a Prefeitura de Humai
tá!AM e a Superintendência da Zona Franca de Ma
naus - SUFRAMA.(TC N° 007.330/1999-5)".
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE.
VOTO: Pela manutenção da Vedação.

AVISO N° 16/2003-CN, que "encaminha ao Congresso
Nacional cópia do Acórdão n° 596, de 2003-TCU (Ple
nário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que
o fundamentam referente ao Levantamento de Audito
ria realizado nas obras de construção do trecho da
BR-487, entre Porto Camargo e Campo Mourão, Esta
do do Paraná (TC n° 005.524/2003-7)".
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA.
VOTO: Pela Suspensão da execução, rejeitadas as
emendas.

AVISO N° 24/2003-CN, que "encaminha ao Con
gresso Nacional cópia do Acórdão n° 644, de 2003 
TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório
e Proposta de Decisão que o fundamentam referen
te ao Relatório da Auditoria realizada pela Se
cexlMA, no período de 16 de abril a 30 de maio de
2001, na obra de Despoluição da Lagoa da Jansen,
em São Luís do Maranhão (TC n° 004.811/2001-4)".
RELATOR: Deputado MAURO LOPES.
VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

AVISO N° 10/2003-CN, que "encaminha ao Con
gresso Nacional cópia do Acórdão n° 602, de 2003 
TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório
e Proposta de Decisão que o fundamentam referen
te à Auditoria realizada nas obras de Despoluição
da Lagoa da Jansen, em São Luís do Maranhão (TC
nO 005.742/2002-8)".
RELATOR: Deputado MAURO LOPES.
VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

AVISO N° 92-067/2002-CN, que "encaminha ao
Congresso Nacional relação das obras nas quais fo
ram registrados indícios de irregularidades graves
no decorrer das fiscalizações realizadas pelo Tribu
nal no exercício de 2002". (referente à obra de Des
poluição da Lagoa de Jansen - São Luís - MA).
RELATOR: Deputado MAURO LOPES.
VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

AVISO N° 28/2003-CN, que "encaminha ao Con
gresso Nacional cópia do Acórdão nO 684, de 2003 
TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório
e Voto que o fundamentam referente ao levanta
mento de auditoria realizado nas obras relativas à
construção de hospital em Itapipoca, Estado do Ce
ará (TC nO 007.210/2003-4)".
RELATORA: Senadora LÚCIA VÂNIA.
VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

AVISO N° 30/2003-CN, que "encaminha ao Con
gresso Nacional cópia do Acórdão n° 678, de 2003 
TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório
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e Voto que o fundamentam referente ao levanta
mentode auditoria realizado nas obras de Constru
ção de Trechos Rodoviários do Corredor Nordeste
BR-330/PI - Bom Jesus do Gurguéia-PI e Tasso
Fragoso-MA, Divisa da região sul dos Estados do
Piauí e Maranhão (TC n° 006.736/2003-3)"
RELATORA: Senadora SERYS SLHESSARENKO.
VOTO: Pela vedação da execução, na forma do
Projeto de DecretoLegislativo anexo.

AVISO N° 31/2003-CN, que "encaminha ao Con
gresso Nacional cópia do Acórdão nO 679, de 2003 
TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório
e Voto que o fundamentam referente ao Relatório
de Inspeção realizado na Construção de Trechos
Rodoviários no Corredor Leste - BR 4821MG - Con
selheiro Lafaiete (BR 040) - Piranga - Fervedouro,
Estado de Minas Gerais (TC n° 007.261/2003-3)".
RELATORA: Senadora LÚCIA VÂNIA.
VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

AVISO N° 34/2003-CN, que "encaminha ao Con
gresso Nacional cópia do Acórdão n° 727, de 2003 
TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório
e Proposta de Decisão que o fundamentam referen
te ao levantamento de Auditoria realizado pela Se
cexlMA, no período de 02 a 25 de fevereiro de
2001, objetivando verifiear a construção e recupera
ção de obras de infra-estrutura da adutora do Italuís,
no Estado do Maranhão(TC n° 004.920/2001-9)".
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE.
VOTO: Pela manutenção da vedação.

AVISO N° 35/2003-CN, que "encaminha ao Congresso
Nacional cópia do Acórdão n° 751, de 2003 - TCU
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto
que o fundamentam referente ao Relatório de Inspeção
realizada nas obras de construção e recuperação de in
fra-estrutura hídrica da Adutora do Oeste no estado de
Pemambuco (TC nO 008.07212003-0)".
RELATOR: Senador MOZARILDO CALVACANTI.
VOTO: Pejo arquivamento da matéria.

AVISO N° 37/2003-CN, retirado de pauta, por solicita
ção do relator, Deputado Ary Vanazzi, em 16/09/2003.

AVISO N° 48/2003-CN, que "encaminha ao Con
gresso Nacional cópia do Acórdão n° 854, de
2003~TCU (Plenário), bem como dos respectivos
Relatório e Voto que o fundamentam, sobre relatório
de auditoria realizada na construção, ampliação, re
forma e aparelhamento de estabelecimentos penais
no Estado de Mato Grosso (TC - 004.191/2003-3}."
RELATORA: Senadora LÚCIA VÂNIA.

VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

AVISO N° 51/2003-CN, que "encaminha ao Con
gresso Nacional cópia do Acórdão n° 894, de
2003-TCU (Plenário), bem como dos respectivos
Relatório e Voto que o fundamentam, sobre relatório
de auditoria realizado nas obras de construção do
Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco 
PROCAPE (TC - 006.476/2003-2)."
RELATOR: Senador FERNANDO BEZERRA.
VOTO: Pela manutenção da Vedação.

AVISO N° 92-017/2002-CN, que "encaminha ao
Congresso Nacional relação das obras nas quais fo
ram registrados indícios de irregularidades graves
no decorrer das fiscalizações realizadas pelo Tribu
nal no exercício de 2002."
RELATOR: DeputadoJOSÉ BORBA.
VOTO: Pela autorização da execução na forma do
Projeto de Decreto Legislativo anexo.

AVISO N° 92-11712002-CN que "encaminha ao Con
gresso Nacional relação das obras nas quais foram
registrados indícios de irregularidades graves no de
correr das fiscalizações real.izadas pelo Tribunal no
exercício de 2002".
RELATOR: Senador JONAS PINHEIRO.
VOTO: PeJa autorização da execução na forma do
Projeto de Decreto Legislativo anexo.

AVISO N° 92-125/2002-CN, que "encaminha ao Con
gresso Nacional relação das obras nas quais foram re
gistrados indícios de irregularidades graves no decorrer
das fiscalizações realizadas pelo Tribunal no exercício
de 2002". (referente à obra de adequação de trechos
rodoviários no corredor São Francisco/BR-101/SE - Di
visa AUSE - divisa SE/BA).
RELATOR: Senador MAGNO MALTA.
VOTO: Pela anexação do Aviso n° 1212003-CN a
este e pela solicitação de informações acerca do
atendimento das condições definidas no subitem 9.1
do Acórdão n° 583/2003-TCU-Plenário.

AVISO N° 4/2003-CN que "encaminha ao Congres
so Nacional as Demonstrações Contábeis do Fundo
Constitucional do Nordeste - FNE, referente ao
exercício de 2002, de acordo com o artigo 20, pará
grafo 4°, da Lei 7827, de 27 de setembro de 1989".
RELATOR: Deputado JOÃO LEÃO.
VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

PROJETO DE LEI N° 26/2003-CN, que "abre ao
Orçamento Rscal da União, em favor de Operações
Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de
R$ 376.673.000,00 (trezentos e setenta e seis mi-
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Ihões, seiscentos e setenta e três mil reais), para re
forço de dotações consignadas na Lei Orçamentária
vigente".
RELATOR: Deputado MACHADO.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

AVISO N° 14/2003-CN, que "encaminha ao Con
gresso Nacional cópia do Acórdão n° 594, de
2003-TCU (Plenário), bem como dos respectivos
Relatório e Voto que o fundamentam, referente ao
Levantamento de Auditoria realizado nas obras de
implantação da Avenida Perimetral Portuária, no
Porto de Santos, Estado de São Paulo (TC nO
005.399/2003-7)".
RELATOR: Deputado ZÉ GERARDO.
VOTO: Pela suspensão da execução.

AVISO N° 15/2003-CN, que "encaminha ao Congresso
Nacional cópia do Acórdão n° 595, de 2003-TCU (Ple
nário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que
o fundamentam, referente ao Levantamento de Audito
ria realizado na execução da implantação da Avenida
Perimetral Portuária no Porto de Santos, Estado de
São Paulo (TC n° 005.401/2003-7)".
RELATOR: Deputado ZÉ GERARDO.
VOTO: Pelo arquivamento da Matéria.

AVISO N° 58/2003-CN, que "ecaminha ao Congresso
Nacional cópia do Acórdão n° 949, de 2003-TCU (Ple
nário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que
o fundamentam, referente ao Levantamento de Audito
ria realizado, no período de 19/05 a 13/06/2003, nas
obras de "Construção de Trechos Rodoviários na
BR-317 no Estado do Amazonas - Boca do Acre - D~

visa AMlCM" (TC - 009.430/2003-7)."
RELATOR: Senador MOZARILDOCAVALCANTI.
VOTO: Pela suspensão da execução.

AVISO N° 59/2003-CN, que "encaminha ao Con
gresso Nacional cópia do Acórdão n° 966, de
2003-TCU (Plenário), bem como dos respectivos
Relatório e Proposta de Decisão que o fundamen
tam, referente ao Levantamento de Auditoria reali
zado pela Secex/GO, no período de 22/05 a
04/06/2003, objetivando verificar a execução das
obras de construção do Hospital de Santo Antônio
do Descoberto/GO (TC - n° 008.188/2003-6)."
RELATOR: Senador JONAS PINHEIRO.
VOTO: Pela autorização da execução na forma do
Projeto de Decreto Legislativo anexo.

AVISO N° 92-084/2002-CN, que "encaminha ao
Congresso Nacional relação das obras nas quais fo
ram registrados indícios de irregularidades graves

no decorrer das fiscalizações realizadas pelo Tribu
nal no exercício de 2002". (Referente à obra de
Adequação de trechos rodoviários no corredor Ara
guaia-Tocantins - BR-080/GO - Padre Bernardo 
Uruaçu - São Miguel do Araguaia). Anexo a este o
Aviso n° 038/2003-CN, que encaminha ao Congres
so Nacional cópia do acórdão n° 762, de 2003-TCU
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e
voto que o fundamentam.
RELATOR: Senador JONAS PINHEIRO.
VOTO: Pela manutenção da vedação dos trechos
1,2,3,5 e pela autorização da execução do trecho 4,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo anexo.

S - Requerimentos
REQUERIMENTO N° 14, do Sr. Anivaldo Vale, que
"Solicita seja convidado o Ministro do Planejamento,
Dr. Guido Mantega, a comparecer a esta Comissão
Mista para prestar esclarecimentos sobre o projeto
de Orçamento 2004, objeto do Projeto de Lei n° 31,
de 2003-CN, do Poder Executivo".

REQUERIMENTO N° 15, do Sr. Anivaldo Vale, que
"Solicita seja convidado o Ministro do Planejamento,
Dr. Guido Mantega, a comparecer a esta Comissão
Mista para prestar esclarecimentos sobre o projeto
de Plano Plurianual 2004-2007, objeto do Projeto de
Lei n° 30, de 2003-CN, do Poder Executivo".

REQUERIMENTO N° 16, do Sr. Anivaldo Vale, que
"Solicita seja convidado o Ministro da Saúde, Dr.
Humberto Costa, a comparecer a esta Comissão
Mista para prestar esclarecimentos sobre as fontes
de recursos que financiam o Ministério da Saúde,
em especial as relativas ao Cumprimento da Emen
da Constitucional nO 29, de 2000".

REQUERIMENTO N° 17, do Sr. Anivaldo Vale, que
"Solicita seja convidado o Ministro da Educação, Dr.
Cristovam Buarque, a comparecer a esta Comissão
Mista para prestar esclarecimentos sobre o progra
ma toda Criança na Escola".

REQUERIMENTO W 18, do Sr. Anivaldo Vale, que
"Solicita seja convidado o Ministro dos Transportes,
Dr. Anderson Adauto Pereira, a comparecer a esta
Comissão Mista para prestar esclarecimentos sobre
a recuperação e manutenção da malha rodoviária
federal constantes do Orçamento 2003 - Lei n°
10.640, de 14.01.2003, e do projeto de Orçamento
2004, objeto do Projeto de Lei n° 31, de 2003 - CN,
do Poder Executivo".

REQUERIMENTO W 19, do Sr. Anivaldo Vale, que
"Solicita seja convidado o Ministro da fazenda, Dr.
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Antonio Palocci Filho, a comparecer a esta Comis
são Mista para prestar esclarecimentos sobre os pa
râmetros macroeconômicos constantes do projeto
de Orçamento 2004, objeto do Projeto de Lei na 31,
de 2003 - CN, do Poder Executivo".

REQUERIMENTO N° 20, do Sr. Sibá Machado, que
"Requer nos termos regimentais, a realização de au.
diência pública para aV€lliar e debater os resultados
da iniciativa do Poder Executivo de instituir os Fó
runs Desenvolvimento, Participação e Inclusão, com
o objetivo de estimular a participação e ao controle
social na formulação do PPA 2004-2007. Solicita,
ainda, que sejam convidados o Sro Luiz Soares Du~

ci, Ministro-Chefe da Secretaria Geral da Presidên
cia da República, e um representante da Inter Re
des de Direitos e Política, organização responsável
pela mobilização em todos os estados."

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (8 DIAS)

Decurso: 40 Dia
Último Dia: 29-9-2003

PROJETO DE LEI N° 35/2003-CN, que "abre ao Orça
mento Rscal da União, em favor dos Ministérios de M~

nas e Energia, dos Transportes e das Comunicações,
crédito suplementar no valor global de R$
45.386.099,00 (quarenta e cinco milhões, trezentos e
oitenta e seis mil, noventa e nove reais), para reforço
de dotações consignadas na Lei Orçamentária vigente."
RELATOR: Deputado DARCíSIO PERONDI

IV COORDENAÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS
COMISSÕES

EM 24-9-2003:

Comissão de Agricultura e Política Rural:
PROJETO DE LEI N° 1.899/2003

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática:
TVR W 14/2003
TVR N° 15/2003

Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 682/2003

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 683/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 684/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 685/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 731/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 73212003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 733/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 741/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 742/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 743/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 745/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 746/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 747/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 748/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 749/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 750/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 751/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVON° 75212003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 753/2003
PROJETO DE DECRETO LEGlSLATIVON° 754/2003
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 7212003
PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) N° 71/2003
PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) W 7212003

Comissão de Economia, Indústria e Comércio:
PROJETO DEDECRETO LEGISLATIVON° 733/2003

Comissão de Educação e Cultura:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 683/2003
PROJETO DE LEI N° 1.923/2003

Comissão de Finanças. e Tributação:
PROJETO DE LEI N° 1.910/2003
PROJETO DE LEI N° 1.917/2003

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional:
MENSAGEM W 434/2003

Comissão de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público:
PROJETO DE LEI N° 1.91212003
PROJETO DE LEI N° 1.921/2003

Comissão de Viação e Transportes:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 685/2003

(Encerra-se a sessão às 16 horas e 4
minutos.)
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Ata da 201 a Sessão, Extraordinária
Vespertina em 24 de setembro de 2003.

RONDÔNIA

ANSELMO PT
CASARA PSDB
EDUARDO VALVERDE PT
MARINHA RAUPP PMDB
MIGUEL DE SOUZAPL PLlPSL
Total de Rondonia: 5

ACRE

JOÃO CORREIA PMDB
JOÃO TOTA PP
JÚNIOR BETÃO PPS
NILSON MOURÃO PT
PERPÉTUA ALMEIDA PCdoB
RONIVON SANTIAGO PP
ZICO BRONZEADO PT
Total de Acre: 7

TOCANTINS

DARCI COELHO PFL
EDUARDO GOMES PSDB
HOMERO BARRETO PTB
KÁTIA ABREU PFL
MAURíCIO RABELO PLPLlPSL
PASTOR AMARILDO PSC
RONALDO DIMAS PSDB
Total de Tocantins: 7

MARANHÃO

ANTONIO JOAQUIM PP
CÉSAR BANDEIRA PFL
COSTA FERREIRA PSC
DR. RIBAMAR ALVES PSB
ELlSEU MOURA PP
GASTÃO VIEIRA PMDB
NEIVA MOREIRA PDT
PAULO MARINHO PLPUPSL
PEDRO FERNANDES PTB

ÀS 16 HORAS E 6 MINUTOS
COMPARECEM OS SRS.:

Presidência dos Srs.: João Paulo Cunha, Presidente Inocêncio Oliveira, 10 Vice-Presidente

PAUDERNEY AVELlNO PFL
SILAS CÂMARA PTB
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 6João Paulo Cunha - Inocêncio Oliveira - Luiz

Piauhylino - Severino Cavalcanti - Nilton Capixab 
Ciro Nogueira - Gonzaga Patriota - Wilson Santos 
Confúcio Moura.

RORAIMA

ALCESTE ALMEIDA PMDB
DR. RODOLFO PEREIRA PDT
LUCIANO CASTRO PLPUPSL
MARIA HELENA PPS
PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
Total de Roraima: 5

AMAPÁ

ANTONIO NOGUEIRA PT
CORONEL ALVES PLPUPSL
DAVI ALCOLUMBRE PDT
EDUARDO SEABRA PTB
JANETE CAPIBERIBE PSB
VALDENOR GUEDES PSC
Total de Amapá: 6

PARÁ
ANIVALDO VALE PSDB
ANN PONTES PMDB
BABÁ PT
JOSUÉ BENGTSON PTB
NILSON PINTO PSDB
PAULO ROCHA PT
RAIMUNDO SANTOS PLPUPSL
VIC PIRES FRANCO PFL
WLADIMIR COSTA PMDB
ZÉ GERALDO PT
ZÉ LIMA PP
ZEQUINHA MARINHOP SC
Total de Pará: 12

AMAZONAS

CARLOS SOUZA PLPUPSL
FRANCISCO GARCIA PP
LUPÉRC10 RAMOS PPS
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PEDRO NOVAIS PMDB
SARNEY FILHO PV
SEBASTIÃO MADEIRA PSDB
TEREZINHA FERNANDES PT
WAGNER LAGO PP
WASHINGTON LUIZ PT
Total de Maranhão: 15

CEARÁ

ANíBAL GOMES PMDB
ANTONIO CAMBRAIA PSOB
ARIOSTO HOLANDA PSDB
ARNON BEZERRA PTB
GONZAGA MOTA PSDB
INÁCIO ARRUDA PCdoB
JOÃO ALFREDO PT
JOSÉ PIMENTEL PT
LÉO ALCÂNTARA PSDB
LEÔNIDAS CRISTINO PPS
MANOEL SALVIANO PSDB
MAURO BENEVIDES PMDB
MORONI TORGAN PFL
PASTOR PEDRO RIBEIRO PMDB
ROMMEL FEIJÓ PTB
VICENTE ARRUDA PSDB
ZÉ GERARDO PMDB
Total de Ceará: 17

PIAuí
ÁTILA LIRA PSDB
B. SÁ PPS
JÚLIO CESAR PFL
MARCELO CASTRO PMDB
MUSSA DEMES PFL
PAES LANDIM PFL
SIMPLíCIO MÁRIO PT
Total de Piauf: 7

RIO GRANDE DO NORTE

FÁTIMA BEZERRA PT
HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB
LAVOISIER MAIA PSB
MÚCIO SÁ PTB
NÉLlO DIAS PP
SANDRA ROSADO PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 6

PARAíBA

ADAUTO PEREIRA PFL
BENJAMIN MARANHÃO PMDB

CARLOS DUNGA PTB
ENIVALDO RIBEIRO PP
INALDO LEITÃO PLPUPSL
LÚCIA BRAGA PMN
LUIZ COUTO PT
MARCONDES GADELHA PTB
PHILEMON RODRIGUES PTB
RICARDO RIQUE PLPUPSL
WELLlNGTON ROBERTO PLPUPSL
WILSON SANTIAGO PMDB
Total de Paraíba: 12

PERNAMBUCO

ANDRÉ DE PAULA PFL
CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB
FERNANDO FERRO PT
JOAQUIM FRANCISCO PTB
JOSÉ CHAVES PTB
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PTB
MARCOS DE JESUS PLPUPSL
MAURíCIO RANDS PT
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
RENILDO CALHEIROS PCdoB
ROBERTO FREIRE PPS
ROBERTO MAGALHÃES PTB
Total de Pernambuco: 13

ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
HELENILDO RIBEIRO PSDB
JOÃO LYRA PTB
JOSÉ THOMAZ NONÔ PFL
MAURíCIO QUINTELLA LESSA PSB
ROGÉRIO TEÓFILO PFL
Total de Alagoas: 6

SERGIPE

BOSCO COSTA PSDB
HELENO SILVA PLPUPSL
JOÃO FONTES PT
JORGE ALBERTO PMDB
MACHADO PFL
Total de Sergipe: 5

BAHIA

ALICE PORTUGAL PCdoB
ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
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AROLDO CEDRAZ PFL
COLBERT MARTINS PPS
CORIOLANO SALES PFL
DANIEL ALMEIDA PCdoB
EDSON DUARTE PV
FÉLIX MENDONÇA PTB
FERNANDO DE FABINHO PFL
GUILHERME MENEZES PT
JAIRO CARNEIRO PFL
JOÃO ALMEIDA PSDB
JOÃO LEÃO PLPUPSL
JONIVAL LUCAS JUNIOR PTB
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSÉ CARLOS ARAÚJO PFL
JOSÉ ROCHA PFL
JOSIAS GOMES PT
JUTAHY JUNIOR PSDB
LUIZ ALBERTO PT
LUIZ BASSUMA PT
LUIZ CARREIRA PFL
MARCELO GUIMARÃES FILHO PFL
MÁRIO NEGROMONTE PP
MILTON BARBOSA PFL
NELSON PELLEGRINO PT
PAULO MAGALHÃES PFL
PEDRO IRUJO PFL
ROBÉRIO NUNES PFL
SEVERIANO ALVES PDT
WALTER PINHEIRO PT
ZELlNDA NOVAES PFL
ZEZÉU RIBEIRO PT
Total de Bahia: 33

MINAS GERAIS

ATHOS AVELlNO PPS
CABO JÚLIO PSC
CARLOS MELLES PFL
CARLOS WILLlAN PSC
CÉSAR MEDEIROS PT
CLEUBER CARNEIRO PFL
CUSTÓDIO MATTOS PSDB
EDMAR MOREIRA PLPUPSL
EDUARDO BARBOSAPSDB
ELlSEU RESENDE PFL
GERALDO THADEU PPS
GILMAR MACHADO PT
IBRAHIM ABI-ACKEL PP
ISAíAS SILVESTRE PSB

JAIME MARTINS PLPUPSL
JOÃO MAGALHÃES PTB
JOÃO MAGNO PT
JOÃO PAULO GOMES DA SILVA PLPUPSL
JOSÉ MILlTÃO PTB
LAEL VARELLA PFL
LEONARDO MATTOS PV
LEONARDO MONTEIRO PT
L1NCOLN PORTELA PLPUPSL
MARCELLO SIQUEIRA PMDB
MARIA DO CARMO LARA PT
MÁRIO ASSAD JÚNIOR PLPUPSL
MÁRIO HERINGER PDT
MAURO LOPES PMDB
NARCIO RODRIGUES PSDB
ODAIR PT
OSMÂNIO PEREIRA PTB
PATRUS ANANIAS PT
PAULO DELGADO PT
RAFAEL GUERRA PSDB
REGINALDO LOPES PT
ROBERTO BRANT PFL
ROMEL ANIZIO PP
ROMEU QUEIROZ PTB
RONALDO VASCONCELLOS PTB
SARAIVA FELIPE PMDB
SÉRGIO MIRANDA PCdoB
SILAS BRASILEIRO PMDB
VIRGíLIO GUIMARÃES PT
VITTORIO MEDIOLl PSDB
Total de Minas Gerais: 44

EspíRITO SANTO

FEU ROSA PP
IRINY LOPES PT
JOSÉ CARLOS ELIAS PTB
MANATO PDT
MARCELlNO FRAGA PMDB
MARCUS VICENTE PTB
NEUCIMAR FRAGA PLPUPSL
NILTON BAIANO PP
RENATO CASAGRANDE PSB
ROSE DE FREITAS PSDB
Total de Espírito Santo: 10

RIO DE JANEIRO
ALEXANDRE CARDOSO PSB
ALEXANDRE SANTO SPP
ALMERINDA DE CARVALHO PMDB
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ALMIR MOURA PLPUPSL
ANDRÉ LUIZ PMDB
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
BERNARDO ARISTON PMDB
BISPO RODRIGUES PLPUPSL
CARLOS NADER PFL
CARLOS SANTANA PT
DA. HELENO PP
EDSON EZEQUIEL PMDB
EDUARDO CUNHA PMDB
EDUARDO PAES PSDB
ELAINE COSTA PTB
FERNANDO GONÇALVES PTB
FERNANDO LOPES PMDB
FRANCISCO DORNELLES PP
ITAMAR SERPA PSDB
JAIR BOLSONARO PTB
JANDIRA FEGHALI PCdoB
JOÃO MENDES DE JESUS PSLPUPSL
JORGE 81TTAR PT
JOSÉ DIVINO PMDS
JUíZA DENISE FROSSARD PSDB
JULIO LOPES PP
LAURA CARNEIRO PFL
LUIZ SÉRGIO PT
MARIA LUCIA PMDB
MOREIRA FRANCO PMDB
NELSON BORNIER PMDB
PAULO BALTAZAR PSB
PAULO FEIJÓ PSDB
REINALDO BETÃO PLPUPSL
ROBERTO JEFFERSON PTB
RODRIGO MAIA PFL
SANDRO MATOS PTB
SIMÃO SESSIM PP
VIEIRA REIS PMD8
Total de Rio de Janeiro: 39

SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMAN PSDB
ALDO REBELO PCdoB
ALOYSIO NUNES FERREIRA PSDB
AMAURI ROBLEDO GASQUES PRONA
ANGELA GUADAGNIN PT
ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
ARLINDO CHINAGLlA PT
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB

BISPO WANDERVAL .. PLPUPSL
CARLOS SAMPAIO PSDB
CLÁUDIO MAGRÃO PPS
CORAUCI SOBRINHO PFL
DEVANIR RIBEIRO PT
DIMAS RAMALHO PPS
DA. EVILÁSIO PSB
DA. HÉLIO PDT
DA. PINOTTI PMDB
DURVAL ORLATO PT
EDNA MACEDO PTB
ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA
GILBERTO KASSAB PFL
IARA BERNARDI PT
ILDEU ARAUJO PRONA
IVAN VALENTE PT
JAMIL MURAD PCdoB
JEFFERSON CAMPOS PMDB
JOÃO BATISTA PFL
JOÃO HERRMANN NETO PPS
JOSÉ EDUARDo CARDOZO PT
JOSÉ MENTOR PT
JULIO SEMEGHINI PSDB
LOBBE NETO PSDB
LUIZ ANTONIO FLEURY PTB
LUIZ CARLOS SANTOS PFL
LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT
LUIZAERUNDlNA PSB
MARCELO ORTIZ PV
MARCOS ABRAMO PFL
MARIÂNGELA DUARTE PT
MEDEIROS PLPUPSL
MICHEL TEMER PMOB
MILTON MONTI PLPUPSL
NELSON MARQUEZELLI PTS
NEUTON LIMA PTs
ORLANDO FANTAZZINI PT
PAULO KOBAYASHI PSDB
PAULO LIMA PMDB
PROFESSORIRAPUAN TEIXEIRA PRONA
PROFESSOR LUIZINHO PT
RICARDO IZAR PTB
ROBERTO GOUVEIA PT
ROBSON TUMA PFL
RUBINELLI rT
SALVADOR ZIMBALDI PTB
TELMA DE SOUZA PT
VALDEMAR COSTA NETO PLPUPSL

Ti
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VICENTE CASCIONE PTB
VICENTINHO PT
WALTER FELDMAN PSDB
ZULAIÊ COBRA PSDB
Total de São Paulo: 61

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

MURILO ZAUITH PFL
NELSON TRAD PMDB
VANDER LOUBET PT
WALDEMIR MOKA PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 8

Setembro de 2003

MATO GROSSO

CARLOS ABICALlL PT
CELCITA PINHEIRO PFL
PEDRO HENRV PP
RICARTE DE FREITAS PTB
ROGÉRIO SILVA PPS
THELMA DE OLIVEIRA PSDB
Total de Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

ALBERTO FRAGA PMDB
JORGE PINHEIRO PLPUPSL
JOSÉ ROBERTO ARRUDA PFL
MANINHA PT
TADEU FILlPPELLI PMDB
TATICO PTB
WASNY DE ROURE PT
Total de Distrito Federal: 7

GOIÁS

BARBOSA NETO PMDB
CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB
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
SANDES JÚNIOR PP
SANDRO MABEL PLPUPSL
VILMAR ROCHA PFL
Total de Goiás: 16

MATO GROSSO DO SUL

ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT
ANTONIO CRUZ PTB
GERALDO RESENDE PPS
JOÃO GRANDÃO PT

PARANÁ

AFFONSO CAMARGO PSDB
ANDRÉ ZACHAROW PDT
ASSIS MIGUEL DO COUTO PT
CEZAR SILVESTRI PPS
CHICO DA PRINCESA PLPUPSL
COLOMBO PT
DILCEU SPERAFICO PP
ORA. CLAIR PT
EDUARDO SCIARRA PFL
GIACOBO PLPUPSL
GUSTAVO FRUET PMDB
IRIS SIMÕES PTB
JOSÉ BORBA PMDB
JOSÉ CARLOS MARTINEZ PTB
JOSÉ JANENE PP
LUIZ CARLOS HAULV PSDB
MOACIR MICHELETIO PMDB
NELSON MEURER PP
ODíLlO BALBINOTII PMDB
OLIVEIRA FILHO PLPLlPSL
OSMAR SERRAGLlO PMDB
PAULO BERNARDO PT
RICARDO BARROS PP
SELMA SCHONS PT
TAKAVAMA PMDB
Total de Paraná: 25

SANTA CATARINA

ADELOR VIEIRA PMDB
CARLlTO MERSS PT
EDISON ANDRINO PMDB
IVAN RANZOLlN PP
JOÃO MATOS PMDB
JOÃO PIZZOLATII PP
JORGE BOEIRA PT
LEODEGAR TISCOSKI PP
PAULO AFONSO PMDB
VIGNATII PT
ZONTA PP
Total de Santa Catarina: 11
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IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Ma
galhães.

O SR. PAULO MAGALHÃES (PFL-BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o País, realmente, não pode prescin
dir de uma consistente política nacional de desenvol
vimento regional, com ações bem coordenadas e ins
trumentos capazes de atender a questões específi
cas de regiões e sub-regiões.

Nesse sentido, há de se celebrar a recriação da
SUDENE, cuja importância é indiscutível, tendo em
vista os enormes benefícios. já prestados ao desen
volvimento da região e a contribuição a ser ainda pro
porcionada mediante uma atuação sistemática, conti
nuada, responsável, sempre atenta aos objetivos que
inspiraram a criaçi;io da entidade e que hoje justificam
o seu renascimento.

Ressurge, pois, a SUDENE com a missão de
criar condições efetivas para a superação de uma sé
rie de problemas representados por profundos desní
veis regionais e desigualdades sociais.

Ressalte-se o compromisso político e o empe
nho do Governo Federal em estabelecer uma nova
política regional para o Nordeste, retomando o valor
estratégico do planejamento no País. Somente assim
será possível criar reais oportunidades de desenvolvi
mento, com apoio de instrumentos eficazes para
combater e vencer, em definitivo, os obstáculos que
inviabilizam o crescimento da região.

Não há expediente a ser lido.
O SR. CÉSAR BANDEIRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. CÉSAR BANDEIRA (PFL-MA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, regis
tro minha presença na sessão anterior.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidência informa aos Srs. Parlamentares que
aqueles que não registraram a presença na sessão
anterior podem fazê"lo nesta sessão, porque a anterior
foi uma sessão de debates, em que não houve votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas
sa-se às

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A lis
ta de presença registra na Casa o comparecimento
de 428 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. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO,
servindo como 2° Secretário, procede à le~ura da ata da
sessão antecedente, a qual é, sem observações,
aprovada.
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RIO GRANDE DO SUL O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas...

ADÃO PREITO PT sa-se à leitura do expediente.

ALCEU COLLARES PDT 11I- EXPEDIENTE
ARV VANAZZI PT
AUGUSTO NARDES PP
BETO ALBUQUERQUE PSB
CEZAR SCHIRMER PMDB
DARCíSIO PERONDI PMDB
ELlSEU PADILHA PMDB
ENIO BACCI PDT
FRANCISCO APPIO PP
FRANCISCO TURRA PP
HENRIQUE FONTANA PT
JOSÉ IVO SARTORI PMDB
JÚLIO REDECKER PSDB
KELLV MORAES PTB
LUCIANA GENRO PT
LUIS CARLOS HEINZE PP
MARIA DO ROSÁRIO PT
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
MILTON CAROlAS PTB
NELSON PROENÇA PPS
ONVX LORENZONI PFL
ORLANDO DESCONSI PT
OSVALDOBIOLCHI PMDB
PASTOR REINALDO PTB
PAULO GOUVÊA PLPUPSL
PAULO PIMENTA PT
POMPEO DE MAnOS PDT
TARCISIO ZIMMERMANN PT
VEDA CRUSIUS PSDB
Total de Rio Grande do Sul: ao
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A recriação da SUDENE reintegra, assim, ao
curso das lutas históricas da Região Nordeste um
competente e poderoso aliado.

Ao reassumir o papel de instituição planejadora
do desenvolvimento regional, a SUDENE pretende,
por exemplo, assegurar infra-estrutura hídrica; prop~
ciar a reorganização e melhoria da base de desempe
nho do setor produtivo do Nordeste; canalizar ativida
des para educação e capacitação tecnológica; trans
formar a estrutura produtiva; inserir os espaços eco
nômicos extra-regionais, com destaque para a expor
tação e o turismo; gerar ações de desenvolvimento
de base local; induzir a desconcentração e a melhoria
da infra-estrutura dos serviços sociais; criar mecanis
mos que estimulem e assistam a organização social.

Unindo conhecimento, tecnologia e trabalho
organizado pelo planejamento, a SUDENE vem renovar
a confiança no desenvolvimento regional sustentado por
ações perfeitamente integradas e articuladas, políticas
econômicas e sociais atentas tanto aos aspectos mais
específicos da problemática local como às exigências
inerentes ao amplo espaço territorial brasileiro.

Concluindo, espera-se que a SUDENE possa
novamente honrar a competência e o ânimo de seu
criador, Celso Furtado, dispondo de todas as cond~

ções necessárias para dar prosseguimento à missão
de promover desenvolvimento e capacitação, por in
termédio de projetos de créditos a longo prazo, bene
ficiando especialmente as pequenas e médias indús
trias do Nordeste, adotando precauções rigorosas
contra o desvio de verbas, e que assim o trabalho da
SUDENE alcance pleno êxito, por um País mais justo
e equilibrado, livre das atuais desigualdades.

OSA. ALCEU COLLARES (PDT-RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, estamos tentando entender a velocidade na tra
mitação do Projeto de Lei nO 1.503, de 2003, do Sena
dor Eduardo Azeredo, que propõe uma profunda alte
ração no sistema de votação eletrônica.

Sabe-se que houve grande avanço tecnológico,
mas é preciso tomar cuidado. O PDT já foi vítima de
erros. Quase se impediu a eleição de Leonel Brizola
em 1982.

O projeto de lei visa substituir o registro impres
so do voto pelo registro digital, com assinatura digital.
Poucos países utilizam essa tecnologia, que enfrenta
críticas de acadêmicos e especialistas.

Não é possível que o projeto do Senador Eduar
do Azeredo, apresentado em maio, já esteja na Co
missão de Constituição e Justiça, com parecer pron
to. Foi oportuna a decisão do Presidente da Câmara

dos Deputados, Deputado João Paulo Cunha, de que
seja ouvida também a Comissão de Ciência e Tecno
logia. No primeiro despacho, S.Exa. tinha determina
do que se fizessem audiências tão-somente na Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação.

Os interessados no projeto são, segundo nos
parece, os integrantes do Tribunal Superior Eleitoral,
principalmente os Ministros Sepúlveda Pertence e
Nelson Jobim, que não se conformaram com a intro
dução do registro de voto impresso. Ora, Sr. Presi
dente, o voto impresso permite que o eleitor, na hora
em que está exercendo o seu direito de votar, tenha a
confirmação de que a urna eletrônica registrou devi
damente a sua vontade. Só depois ele confirma a es
colha, que então segue para um sistema fechado, a
urna, a fim de ser contado. Com o registro digital do
voto, a assinatura será digital e, provavelmente, ha
verá uma urna virtual. A votação será virtual, e o elei
tor não saberá se o candidato que escolheu é o que
irá para a urna.

Técnicos especialistas nesse sistema estão
alertando os Parlamentares. Refiro-me a homens do
gabarito do Professor Titular da Escola Politécnica da
USP Walter dei Picchia, que encaminhou mensagem
eletrônica ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh
para dizer que não estão tratando com seriedade a al
teração proposta. Diz o professor titular da Universi
dade Federal Fluminense, Michael Stanton, que a
urna eletrônica introduzida no Brasil está na contra
mão da história.

Sr. Presidente, não estou alegando que o proje
to seja o caminho para uma fraude monumental, mas
por que a pressa?

Esses especialistas estão tentando convencer o
Parlamento brasileiro de que matéria dessa serieda
de merece debate mais amplo.

Aliás, o Presidente da nossa Comissão, pela
responsabilidade que tem não apenas como Deputa
do, mas também como um dos grandes criminalistas
do Brasil, manteve contato com o Ministro Sepúlveda
Pertence, junto com o extraordinário Deputado Sérgio
Miranda, para informar a S.Exa. que alguns institutos
e organizações especializadas estão colocando dúvi
das a respeito do grau de confiabilidade da urna virtu
al, porque o eleitor não tem como saber se seu voto
teve o destino que sua consciência quis.

Estou muito preocupado. O Presidente João
Paulo Cunha determinou expressamente que a maté
ria sofra um grande debate. Por isso, a audiência da
Comissão de Ciência e Tecnologia é uma decisão ex
tremamente justa.
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Mas estou sendo informado de que Lideranças
estão tratando de um acordo para apresentar ainda
hoje requerimento de urgência urgentíssima para que
essa matéria venha ao plenário sem a audiência dev~

da não só da Comissão especializada, como também
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

Sr. Presidente, há alguma coisa no ar que não
estou percebendo, mas posso dizer que o Senador
Eduardo Azeredo não entende nada da matéria. Gos
taria de saber quem mandou S.Exa. apresentar esse
projeto. Foi o Tribunal Superior Eleitoral? Foi o Minis
tro Nelson Jobim? Precisamos saber a origem dessa
enormidade que estão querendo concretizar no siste
ma eletrônico de.votação ém nosso País.

OSR. COSTA FERREIRA (PSC-MA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, b Estatuto do Idoso, aprovado ontem no Se
nado, representa um grande avanço nas relações so
ciais no Brasil.. O idoso incorpora as culturas de toda
uma geração, é um referencial da. sociedade. Entre
tanto, não tinha os Instrumentos legaispara fazer va
ler sua. diQnidade, ... estando na depel)dência. quase
que exclu~iva d~ qaric{ade de. seus familiares. Em
caso.de desvio no apreço familiar, 0Siidosos fi.cavam
à própria sorte. O Estatuto do Idoso faz essa repara
ção.

Já não somos uma Nação só de jovens. As con
dições de saúde elevaram o número de nossbsido
sos paracerca de 20 milhões, que agora podem con
tar, a partir da promulgação iminente, com uma legis
lação que protegerá seus direitos e punirá com seve
ridade seus infratores.

O Estatuto do Idoso define medidas de proteção
para pessoas comidade igualou superior a 60 anos.
Sua.abrangência alcança.a relação dos idosos com
parentes, ~ntidades assistenciais e oulros. O Estatu
to tipifica crimes contra o idoso e prevê penas que
chegam a 12 anos em regime .de reclusão, no caso de
agressão queresulte em morte.. Proíbe o absurdo dos
planos de .saúde, .que. discriminam idosos com au
mento de preços.em função da idac{e, além de deter
minaraosGoverros o fornecimento de remédios aos
idosos, assim como próteses e outrosrecursos relat~

vos aotrat~mento, habilitação oureabilitação.Gom o
desconto de pelo menos .50% na entrada do idoso em
espetáculQs de lazer.e cultura.e gra~uidade napassa
gem de transportes coletivos públicos, o Estatuto
também lhe propicia melhores condições de inclusão.

O Estatuto tipifica. por crime qualquer ação que
impeça ou dificulte ao idoso ter acesso a algo que te
nha direito como cidadão, como o transporte coletivo.

111

Abandonar a pessoa idosa, mesmo que seja em insti
tuição de saúde ou caridade, pode incorrer nas san
ções da lei.

Dentre outras vantagens do Estatuto, destaco
os 3% de moradias dos programas habitacionais que
deverão ser reservadas prioritariamente aos idosos; a
garantia de prioridade na tramitação de processos na
Justiça, que pode livrá-los da desesperança de não
ver seus pleitos concluídos;.a reserva de 2 vagasgra
tuitas em transportes coletivos interestaduais para
maiores de 6.5 anos.

Muitas outras vantagens foram incluídas, todas
merecidas.. Espero sinceramente, como um dos de
fensores do Estatuto do Idoso desde o começo de
sua tramitação nestaCasa, que.ele seja cumprido in
tegralmente. Este Poder, mais do que nunca, precisa
manter-se alerta q\janto a esse cumprimento, para
não termos o dissabor de assistir a mais uma lei que
não pega.

Nossos idosos merecem o melhOr.
Muito obrigado.
O SR. BERNARDO ARISrON (PMDB-RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna para mani
festar-me a respeito da questão da saúde no Municí
pio do Rio de Janeiro e na Grande Rio.

Sabemos que a saúde púplica no Brasil se tor
nou caótica e complicada pelo quadro geral de endivi
damento público que veiê> se desenrolando, mais seri
amente, a partir da décadade 90.

Em especial n.o Município do Rio e na Grande
Rio, a situação se complica pOr 2 causas maiores. Em
primeiro lugar, devido ao crescimento demográfico
desordenado, e, em segUndo, pela desorganização
do Sistema SUS, qUe, porôbra e graça da prática de
8 anos c{e política n'eoliberal.que privilegiou progra
mas de visibilidade· internacional em detrimento do
atendimento básico de saúde, sucateou a rede de
atendimento público emnosso Estac{o.

A 7a Conferência Municipal de Saúde do Rio, re
alizada no último fim de semana,apenas veio referen
dar o que a populaçã.o mal.a~sIstida sente cotidiana
mente quando precisa acessaro atendimento público
de saúde em nosso País.

Sabemos, Sr Presidente, que manter o atend~

mento de qualidade para 6 milhões de cariocas e 4
milhões de moradores circ~nvizinhos, principalmente
num processo de sucatealT)ento do sistema público,
não é fácil. Mas quero deixar registrado que os pro
blemas anotados por essa conferência se arrastam,
desde muito, sem solução porparte dos órgãos com-

T:
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petentes. Entre eles, ressaltam a falta de médicos e
leitos e a carência de unidades de saúde, para que a
porta de entrada do sistema seja realmente a atenção
básica de saúde pública, como preconiza o Ministério
da Saúde.

Diante dos dados aferidos, pasmem V.Exas., se
o SUS carioca tiver realizado 60 milhões de proce&
mentos, errou na dose. Em vez de realizar 45% dos
procedimentos na atenção básica, como preconiza o
Ministério da Saúde, efetuou apenas 35%, ou seja, 3
milhões de consultas a menos.

As internações vêm diminuindo. De 332 mil, em
2001, caíram para apenas 303 mil, em 2002, apon
tando o não-atendimento nos postos de saúde e a su
perlotação dos hospitais de emergência, cujo cálculo
de atendimento deveria se basear em cerca de 1,9
milhões de consultas/ano para cerca de 3,9 milhões
de pacientes desesperados nas filas e nas macas,
aguardando vagas nas enfermarias já esgotadas em
sua capacidade física.

Senhores, os Municípios vizinhos ao Rio, em s~

tuação precária pelo aperto fiscal patrocinado pela
política econômica desastrada ainda em vigor e que
retira verbas do setor social para patrocinar o paga
mento de nossa dívida externa, preferem investir em
ambulâncias a contratar médicos ou construir unida
des básicas de saúde. Embora gaste 1,2 bilhões, o
SUS carioca parece preso numa lógica imprópria e
desastrada para gerir a saúde pública do sofrido povo
de nosso Estado.

Deixo aqui registrados a minha indignação e o
meu protesto por mais essa falta de compromisso
com a causa pública por parte dos gestores do siste
ma municipal de saúde em nossa Cidade Maravilho
sa, pela qual nos comprometemos nas urnas, diante
da população de nosso Estado, a brigar por uma me
lhor qualidade de vida.

Sr. Presidente, passo a abordar outro assunto.
O jornal O Globo publica, na edição de hoje,

matéria com o título Sem luz no fim do túnel da expansão
do metrô, que aborda a paralisação das obras relativas à
Estação Siqueira Campos e à ligação até Ipanema. Na
matéria, apesar do título, estão claramente
demonstrados os esforços que estão sendo feitos pelo
Governo do Estado do Rio de Janeiro junto ao BNDES
para que possam ser reiniciadas e concluídas as obras.

Diz a matéria que a Governadora Rosinha Mat
heus, juntamente com seu Secretário de Transportes,
Augusto Ariston, em audiência com o Presidente do
BNDES, Carlos Lessa, apresentou proposta de acor
do em que o Estado oferece transferência de outorga

a ser paga pela OPPORTRANS (Metrô Rio), no valor
de R$120 milhões, na quitação de débitos do Estado
com o Banco. É importante salientar que, dessa dívi
da, R$80 milhões foram herdados da Governadora
Benedita da Silva.

Sr. Presidente, a razão do meu pronunciamento
é a importância dessa obra para a população da cida
de do Rio de Janeiro. É por isso que faço um apelo ao
BNDES no sentido de que faça a análise da proposta
o mais rápido possível, para que esse sério problema
possa ser logo equacionado. Aproveito para tranqüili
zar os moradores dos bairros afetados e toda a popu
lação da cidade do Rio de Janeiro de que o Governo
do Estado, na figura da Governadora Rosinha Mathe
us, está operante na solução dessa grave situação.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, registro com muita satisfação o resultado do lei
lão de linhas de transmissão de energia que o Minis
tério de Minas e Energia, empresas estatais e um
conjunto de empresas privadas levaram a cabo on
tem na Bolsa de Valores, numa prova de que as esta
tais têm condições de assumir papel importante no in
vestimento no setor elétrico.

Essas empresas estavam proibidas, no Gover
nopassado, de investir na ampliação do sistema elé
trico brasileiro, tanto na construção de usinas como
na de linhas. Isso terminou provocando a difícil situa
ção que hoje enfrentamos, herança das dificuldades
vividas pelo setor em 2002.

Mais de 1.700 quilômetros de linhas de trans
missão em todo o País foram leiloadas com deságio
de até 36%, o que até então a ANEEL não havia con
seguido.

A participação das empresas estatais, articula
das com grupos privados, viabilizou esses investi
mentos no sistema de transmissão de energia no
País, o que seguramente afastará a possibilidade de
novos apagões ou novas restrições no fornecimento
de energia elétrica.

Ficam registrados, portanto, meus parabéns às
diretorias da CHESF, da ELETRONORTE, de Furnas
e da ELETROSUL pela importante iniciativa. Cumpri
mento também o Ministério de Minas e Energia pelo
novo modelo do setor elétrico, que inclui o leilão de li
nhas para expansão do setor de transmissão de ener
gia. Esse leilão é emblemático da nova modalidade
de contratação de um serviço fundamental para o se
tor elétrico do País.

Muito obrigado.
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o SR. NILSON MOURÃO (PT-AC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho a esta tribuna parabenizar o
Governo do Presidente Lula pela decisão de
aprimorar a política de controle de preço dos
medicamentos, para evitar aumentos abusivos. A
Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos
- CMED, instalada recentemente pelo Ministro
Humberto Costa, excluiu a iniciativa privada do
processo decisório das novas regras do setor.
Cumprimento o Sr. Ministro pela decisão corajosa, ao
baixar o Decreto n° 4.766, que estabelece que
apenas Ministros, Secretários-Executivos dos
Ministérios e outros membros indicados por eles,
terão voz nas reuniões dessa supercâmara de
controle de preços dos medicamentos à venda no
País.

O trabalho começou a dar resultado. A partir
deste mês de setembro, 372 medicamentos tiveram
que reduzir seus preços aos valores praticados em
março deste ano, por exigência da Câmara de Regu
lação que detectou que esses produtos, fabricados
por 25 laboratórios, tiveram reajustes acima do perm~

tido pelo Governo no início do ano. Entre esses med~
camentos estão antibióticos, antiinflamatórios, hiper
tensiVos e remédios contra tosse e para o tratamento
de asma.

Os preços de 8 mil apresentações de medica
mentos vendidos no Brasil serão controlados e acom
panhados pela Câmara de Regulação do Mercado de
Medicamentos, passando a ter reajustes anuais. A
partir de 2004, a data base dos reajustes será 31 de
março e os preços serão corrigidos com base no
IPCA, mais 2 índices que medirão a produtividade da
indústria farmacêutica e os custos da produção.

Sr. Presidente, quero cumprimentar o Governo
Lula pela decisão de determinar o acompanhamento
rigoroso dos preços desses medicamentos, para im
pedir os abusos que ocorriam com freqüência no Go
verno anterior. A reforma tributária está propondo a
criação de uma cesta de medicamentos, que terá o
ICMS reduzido. Essa medida forçará a queda de pre
ços de um lote de remédios e favorecerá as famílias
mais pobres. A idéia de baixar os preços dos medica
mentos de uso contínuo é uma forma de distribuição
de renda. Hoje os gastos com a saúde representam
quase a metade do orçamento das famílias mais po
bres. Segundo estimativa de técnicos do Governo,
essa medida poderia fazer os preços caírem 40% em
média.

É uma redução considerável, especialmente
para os idosos e aposentados que têm uma pequena

renda e dependem do uso de medicamentos para o
controle da saúde. No Brasil, envelhecer sem nenhu
ma doença crônica é mais a exceção do que a regra.
Estudos têm demonstrado que, entre os idosos, a
grande maioria, mais de 85%, apresenta pelo menos
uma enfermidade crônica e, cerca de 15%, pelo me
nos 5 doenças crônicas. Para essa parte da popula
ção o Governo precisa dar uma atenção especial,
para que a velhice seja vivida com dignidade e quali
dade de vida.

Na maioria das vezes, a falta de cuidado com a
saúde se dá pelo alto custo dos medicamentos. Nes
ses casos, as conseqüências podem marcar a vida
das pessoas com seqüelas de um derrame cerebral
ou um enfarto do miocárdio, por exemplo, podendo
causar limitações que impedem ou dificultam a reali
zação de atividades, diminuindo a qualidade de vida
do idoso.

O Governo Federal deve adotar uma postura de
respeito e. diálogo com as indústrias farmacêuticas,
mas ao mesmo tempo, manter a firmeza na defesa
dos interesses dos cidadãos que muitas vezes não
têm a quem recorrer nesses casos.

A verdade é que a indústria já ganhou muito d~

nheiro em Cima da saúde, que é um direito de todos, e
o Governo tema obrigação de agir com rigor, não to
lerando abusos que prejudiquem especialmente as
famílias de mais baixarenda.

Era o que tinha a dizer.
O SR. FRANCISCOAPPIO (PP-RS. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, registro nos Anais desta Casa o falecimento,
aos 53 anos, do ilustre agrônomo Delvino Magro, da
cidade gaúcha de Ipê, berço do saudoso e notável
Raymundo Faoro.

Vítima de grave enfermidade que nos últimos
meses combatia com bravura, Delvino partiu para o
Oriente Eterno no último dia 15 de setembro. Deixou
um grande acervo depesquisas na área da agricultu
ra ecológica, notadamente na fruticultura, onde pa
tenteou tratamento natural contra fungos das frutas.
Foi Secretário da Agricultura do Município de Ipê, cujo
Prefeito, Darci Zanotto, perdeu um importante aliado
em busca do desenvolvimento.

Por outro lado, registro com alegria o reconhec~

mento que o meu Estado, o Rio Grande do Sul, faz ao
agrônomo Carlos Simm, filho do nosso ex-Secretário
da Agricultura, Edgar Irio Simm. Radicado em Antô
nio Prado, é autor de notáveis avanços na produção
da agricultura, pecuária e fruticultura, com manejo
sustentado e equilibrando as relações entre o homem
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e a natureza. Pelo seu trabalho, foi agraciado pelo
Governador Germano Rigotto com a Medalha Assis
Brasil, concedida apenas aos que estão na linha de
frente da pesquisa e do empreendimento rural.

Residindo em Antônio Prado, a mais italiana das
cidades gaúchas, o Dr. Carlos Simm é uma liderança
positiva do meio rural do Estado, como Presidente do
Sindicato Rural e coordenador regional da FARSUL,
com a qual compartilha o desafio de produzir alimel"-'
tos, agregando maior renda ao produtor rural, defel"-'
dendo os direitos dos que se dedicam a esta atividade
primária.

a SR. NEUCIMAR FRAGA (Bloco/PL-ES. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, diante de um mercado competitivo e
mutante como o nosso atualmente, todos os trabalha
dores, seja qual for seu segmento, necessitam de
condições para alcançar sua metas e ter um desem
penho satisfatório para que possam sustentar sua fa
mília.

Quero, através deste pronunciamento, destacar
o trabalhador conhecido como Representante Co
merciai, aquele que possui determinadas habilidades
técnicas, manuais ou intelectuais e decide trabalhar
por conta própria, sem vínculo empregatício.

Esses profissionais têm a vantagem de negoc~

ar mais livremente as relações de trabalho, como ho
rários mais flexíveis e salários, porém, não possuem
direitos trabalhistas, como 13° salário, FGTS, férias,
entre outros.

O Brasil, a exemplo do resto do mundo, passa a
conviver e desfrutar do trabalho desses profissionais,
mas nas atuais circunstâncias do mercado financeiro,
com o arrojo que vive o mercado e os atuais proble
mas do mercado de trabalho, esses trabalhadores es
tão encontrando dificuldades para desenvolverem
suas metas e exercerem sua função de modo digno.

Precisamos reconhecer a importância que o Re
presentante Comercial tem para a economia de nos
SO País. São estes profissionais que desbravam os
recantos mais longínquos para levar boa parte de
nossos produtos industrializados. Onde esses profis
sionais passam, movimentam o mercado, seja com o
transporte utilizado, seja nos hotéis onde se hospe
dam ou nos restaurantes que freqüentam. Temos
acompanhado o sistema de crédito para os vários t~

pos de categorias trabalhistas e identificamos que a
classe dos Representantes Comerciais do nosso
País, que muito contribui para a nossa economia, não
tem em seu poder as facilidades que outras categor~

as encontraram para que possam acompanhar o
mercado altamente dinâmico dos dias de hoje.

Diante desses fatos, solicitei ao Ministro do De
senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz
Fernando Furlan, a criação de uma linha especial de
crédito para aquisição de veículo pela classe dos Re
presentantes Comercias, para facilitar sua locomo
ção e, conseqüentemente, as vendas de seus produ
tos.

O Ministro, entendendo a dimensão da proposta
e a importância para a economia do País, encami
nhou ao BNDES a solicitação das análises necessári
as, buscando a viabilidade da proposta.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, lembro
que o objetivo final é a qualificação dos profissionais
da área, o que proporcionará melhores resultados em
todas as esferas da economia.

Deus abençoe esta Casa!
a SR. DR. HELENa (PP-RJ. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
desde a privatização, em julho de 1997, a Companhia
Estadual de Gás - CEG tem apresentado acentuado
avanço e modernização em suas atividades. Temos
acompanhado de perto esse crescimento, principal
mente no grande trabalho de aumento da rede de dis
tribuição de gás natural, o que vem proporcionando a
abertura de novos pontos de atendimento do Gás Na
tural Veicular (GNV), haja vista a grande procura do
produto pelo aumento das conversões.

O momento é de muito otimismo, pois o anúncio
da descoberta de mais uma grande reserva deixou
todo o sistema com excelentes perspectivas de cres
cimento. Não há duvida de que o gás natural será a
energia do futuro no Brasil. Já há uma auto-'suficiên
cia no setor e, com as reservas existentes, o País está
em condições até de exportar o produto, que aos pou
cos dominará o mercado de energia.

Voltando à companhia distribuidora de gás do
Rio de Janeiro, 2 boas notícias destacam suas ativi
dades no momento. A primeira diz respeito à conver
são do gás manufaturado para o gás natural, projeto
que custará para a companhia R$150 milhões de rea
is. Até o final de 2006, 435 mil domicílios deverão ser
convertidos para o gás natural na cidade do Rio de
Janeiro, somando-se aos quase 200 mil que já o rece
bem. Essa é uma das obrigações estabelecidas no
contrato de concessão assinado entre a CEG e o Go
verno do Estado.

A segunda refere-se ao gás canalizado que está
chegando a São Gonçalo e Niterói e, posteriormente,
à Baixada Fluminense. Segundo a CEG, assim que a
FEEMA conceder a licença, o que está previsto ainda
para este mês de setembro, a CEG dará inicio às
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obras do gasoduto de 36 quilômetros que sairá de Ita
boraí, passando por São Gonçalo e chegará a Niterói.

Nesses 2 Municípios, 60 mil clientes, em 5 anos,
terão o gás natural nas suas casas; além disso, serão
abastecidos por 360 unidades e 41 postos de Gás
Natural Veicular. A previsão da CEG é entregar o gás
natural em São Gonçalo até janeiro de 2004 e, em Ni
terói, até março do mesmo ano.

Está prevista, ainda este ano, a instalação da
sede da companhia em Niterói. A CEG já está em
fase de estruturação interna, com montagem da equi
pe comercial. Em São Gonçalo, a CEG está atuando
emprédios residenciais, fornecendo oGLP canaliza
do através de est~çõessatélites. Esses clientes pas
sarão pelo processo de conversão para o gás natural
assim que o gasodut~ estiver pronto. Em Itaboraí, a
CEG está em fase final de construção do gasoduto.
Serão abastecidospostos, indústrias, comércios e re
sidências.

O gasoduto sairá deltaboraí, passará pelos
principais bairros de São Gonçalo, abastecendo as
indústrias e os demais mercados, e chegará a Niterói
pelo bairro de Barreto.

Como observarnos, a CEG foi uma privatização
que deu certo. Portanto, fazemos votos pelo seu fran
co progresso.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
inforrnar que estou dando entrada na Casa em proje
to deleiquevisa a instituir o Programa de Implanta
ção de Núcleos de Detecção, Prevenção e Tratamen
to Gratuitopelo SUS e demais hospitais públicos para
os portaê!0res de anemia falciforme.

OSR.~RNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem
reviSão dO orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, registro a aprovação do Estatuto do Idoso,
que vai garantir uma série de conquistas que os ido
sos hárnuitotempo estão reclamando, principalmen
te aquela ernque está estabelecido mais fácil acesso
a medic;amemos de uso contínuo e a garantia consti
tucional, por meio da legislação, de várias propostas
por que sempre brigamos na Casa: sedimentar a ga
rantia dosproçessos jurídicos às pessoas com mais
de 65 anos.eestenger a Lei Orgânicf,l de Assistência
Social, que at~nde pessoas com mais de 67 anos,
àqueles com 65 anos oU rnais.

Corn~n~leda<Je, aguardamos a sanção da lei
pelo Presidente ~aRypública, afim de que os idosos
recebamméÕü.l>respei~odetodosnós- deste País, da
família, da sociedade e da comunidade de uma ma
neira geral.

Obrigado, Sr. Presidente.

A SRA. LUCIANA GENRO (PT-RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o Governo Federal está prestes a editar uma
medida provisória liberando oplantio da soja transgê
nica Roundup Ready, da Monsanto, para a safra
2003/2004. Essa decisão é muito grave. Ela contraria
não só os comprornissos de campanha de Lula, mas
sequer cumpre a última rnedida provisória sobre o
tema, que havia liberado a comercialização da safra
transgênica plantada ilegalmente no ano passado e
determinava queo assunto seria debatido e decidido
pelo Congresso Nacional. Além disso, o próprio Go
verno havia determinado que os produtos oriundos
daquela safra fossem rotulados e fiscalizados. Nada
disso foi feito.

De maneira cada vez mais evidente o povo bra
sileiroé colocado diante de fatos consumados. Pri
meiro foi a liberação da safra anterior, sob a alegação
de que não havia alternativa, pois milhares de agricul
tores seriam prejudicados. Agora se alega que não há
sementes convencionais para o plantio, o que foi des
mentido pelo Ministro da Agricultura em exercício.

Recenternenteobservarros,.. escandalizados, a
caravana de DE3Putados Federais pagos pela Monsanto
para conhecer suas instalações,qqueincluiu petistas, e
entre eles o gaúcho Paulo Pirnenta, que voltou da visita
corno fanático defensor dos transgêl1icos.

O Instituto de Defesa do .Gonsumidor - IDEC
em recente comunicado., a.ponta quem são os benefi~
ciados pela liberação dos transgênicos: a Monsanto e
o Governo americano.

Artigo do. jornalista Janio de Freitas também res
salta a submissão do Governo aos interesses norte
americanos:

"Do ponto de vista que predomina no
Governo - o do economicismo acima das
contingências existenciais - a liberação da
soja transgênica será como um presente
aos agricultores dos Estados Unidos, reco
nhecidos pelo Governo Lula como beneficiá
rios de subsídios e outros favorecimentos
que prejudicam a produção agrícola e as ex
portações brasileiras. Mesmo com o proteci
onismo, as exportações de soja transgênica
americana são dificultadas pela. preferência
européia por soja convencional, caso da
brasileira, ainda que com preço maior".

São vários os riscos e problemas gecorrentes
da liberação dos transgênicos. O MSTtem-se mani
festado permanentemente e de forma contundente
sobre o tema:
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- As grandes empresas fornecedoras de insu
mos para a agricultura estão-se modernizando e bus
cando novas formas de garantir e ampliar seus mer
cados consumidores e manter os agricultores depen
dentes de seus produtos. Formam-se gigantescos
conglomerados empresariais, que dominam ao mes
mo tempo o setor de sementes e agrotóxicos, tornan
do-se um oligopólio. É a globalização chegando ao
campo de maneira contundente;

- A propaganda de diminuição de custos é falsa.
Ao longo do tempo, se for vitoriosa a estratégia das
empresas, todas as sementes disponíveis no merca
do serão transgênicas e sob controle de algumas mu~
tinacionais. Isto levará ao aumento do custo da se
mente (até mesmo a cobrança de roya/ties) e dos in
sumos químicos;

- Risco de danos ambientais, destruição da bio
diversidade, desenvolvimento de plantas e animais
resistentes a uma ampla gama de antibióticos e agro
tóxicos;

- Risco à saúde humana, possibilidade de au
mento no aparecimento de alergias e da resistência
do corpo humano a antibióticos e de surgimento de
novas doenças.

Por tudo isso, manifestamos nosso apoio aos
agricultores e membros do MST acampados em fren
te ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastec~

mento, que protestam contra a edição da referida me
dida provisória.

Um Brasil livre de transgênicos é melhor para
nossa economia, meio ambiente, saúde pública e so
berania nacional.

O SR. PAULO ROCHA (PT-PA. Pronuncia0 se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, a AIDS não mata mais do que a fome. É um
fato. Mas não é por isso que não mereça atenção e
não se deva conter seu avanço, principalmente nas
camadas mais pobres e menos esclarecidas em nos
so País e no mundo. Outro fato é que os 2 flagelos es
tão relacionados à miséria e à exclusão social.

Em reunião da ONU sobre a AIDS, realizada
pela Organização Mundial de Saúde - OMS no últi
mo dia 22 de setembro, o Governo brasileiro apresen
tou sua política de combate à AIDS e apoiou integra~

mente a proposta de tratamento emergencial para a
doença em países pobres.

A Organização Mundial de Saúde estabeleceu
para 2005 a meta de tratar pelo menos 3 milhões de
pessoas portadoras do HIV. O projeto começa a ser
posto em prática a partir de 10 de dezembro, Dia Mun
dial de Luta contra a AIDS. Além de buscar recursos

necessários para oferecer tratamento a 3 milhões de
pessoas, ele pretende também desenvolver orienta
ções técnicas simplificadas, baseadas em combina
ções de doses fixas, exames laboratoriais básicos e
esquemas mais simples de tratamentos.

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Minis
tro da Saúde, Humberto Costa, e o atual Diretor do
Programa Nacional de Doenças Sexualmente
Transmitidas - DST/AIDS, Alexandre Grangeiro, par
ticiparam da reunião em Nova York. A delegação bra
sileira está negociando com representantes da China,
da Tailândia, da África do Sul, da índia e da Rússia
acordos de cooperação técnica para a produção local
de anti-retrovirais, insumos de laboratórios e testes
de vacinas, para que a meta estabelecida para 2005
possa ser alcançada.

O Ministro Humberto Costa citou ainda, na reu
nião da ONU, a ajuda humanitária que o Governo bra
sileiroestá dando a 10 países da América Latina e da
África, para tratamento de mil pessoas. O acordo com
EI Salvador, Colômbia, Paraguai, Bolívia, República
Dominicana, Quênia, Burkina Faso, Burundi, Namíbia
e Moçambique começou avigorar neste segundo se
mestre. Ele inclui, além da doação de remédios para
tratamento de 100 pessoas em cada país, durante um
ano, o treinamento de pessoal e estágios no Brasil.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as
ações de combate à doença, produzindo grande par
te dos medicamentos e colocando-os gratuitamente
no Sistema Único de Saúde (SUS), fez do Brasil uma
referência no cenário internacional. Hoje, graças a
campanhas específicas e coordenadas, a expectativa
de vida dos portadores do vírus aumentou. O índice
de doenças infecciosas, como a pneumonia, caiu de
80% para 70%. O Brasil tem 600 mil pessoas infecta
das pelo vírus HIV.

O Governo Lula levou a Nova York resultados
positivos dessa política de controle da doença no
País. Para muita gente as estimativas eram de que o
Brasil deveria ter 1,2 milhão de pessoas infectadas.
Hoje, temos metade disso. Melhor ainda: temos ga
rantia do tratamento com os anti-retrovirais a todas as
pessoas contaminadas e, ao mesmo tempo, uma po
lítica que tem procurado inserir os portadores do ví
rus, respeitando os seus direitos individuais.

O exemplo do Brasil ultrapassa fronteiras. É um
contribuição pequena, como disse o Ministro Hum
berto Costa na reunião da ONU, mas, se todos os paí
ses que já conseguiram uma boa resposta interna na
luta contra a AIDS fizerem a sua parcela, com certeza
alcançaremos a meta aqui anunciada.

Era o que tinha a dizer.
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o SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB-PA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a crescente poluição da atmosfera terres.
tre e das reservas de água do planeta são graves pro
blemas ambientais, que merecem a atenção de todos
os habitantes da Terra. Há, no entanto, outro tipo de
poluição, igualmente grave, que tem passado desper
cebida por muitos ecologistas e militantes do mov~

mento verde: a causada pelo lixo espacial. Nunca
ouvi o Greenpeace ou qualquer ONG ambientalista
se manifestar sobre o problema, como fazem, por
exemplo, em relação à soja transgênica.

Todos os foguetes, satélites e plataformas es.
paciais lançados ao espaço permanecem em órbita
por determinado período depois de se tornarem inat~

vos, até perderem velocidade e serem sugados pela
força da gravidade terrestre.

Quando entram na atmosfera, em geral se de.
sintegram, e estima-se que existam, atualmente, cer
ca de 200 mil fragmentos girando em torno da Terra,
de luvas de astronautas ou chaves de fenda perdidas
durante consertos espaeiais a objetos colocados para
fora da Estação Mir.

Os10 mil maiores objetos são monitorados por
militares norte-americanos e rUssos, e, quando há o
risco de atingirem algum continente, as autoridades
das possíveis zonas de impacto são alertadas. Embo
ra a maioria dos grandes fragmentos que chegam in
teiros à superfície não ofereçam risco maior do que a
queda, al.guns representam grave ameaça de conta
minaçãoambiental.

Éocaso dos tanques de combustíveis. Constru.
ídos com material muito resistente, atravessam a at
mosferaintactos. A maioria leva o combustível mais
comum dos foguetes, a hidrazina, que representa ba~

xo risco para o ambiente. Perigo grave é representa
do por algUmas dezenas de satélites espiões russos
e nOl1e-americáriosque utilizam o plutônio, combustÍ
vel nuclear de alto teor de contaminação.

É bastanteimprováveJ que alguns desses frag
mentos atinjam casas ou pessoas, mas isso já acon
teceu. Em 1969, um pedaço de 30 centímetros do fo.
guete norte-americano Saturno, usado no lançamen
to da Apolo 11, atingiu um barco alemão em alto-mar.
Em 1997, pedaços do foguete Delta 11 se espalharam
entre o Texas e Oklahoma, nos Estados Unidos, e um
fragmento de isolante térmico atingiu uma mulher na
cidade de Turley, sem causar ferimentos graves.

Nem o Brasil escapou de ser alvo do lixo espad
aI. Em 1966, fomos atingidos por uma esfera de com
bustível de um foguete Saturno, com 1 metro de diâ
metro, que caiu nacosta norte e acabou sendo recu.-

perada por pescadores; plaquinhas de metal de 10 a
12 centímetros também caíram no nosso território, no
Rio Negro, no Amazonas.

Sr. Presidente, nobres colegas, esta é uma
questão da maior gravidade, que, como tal, precisa
ser mais bem regulamentada. Uma resolução das
Organizações das Nações Unidas recomenda que to
dos os satélites artificiais tenham uma reserva de
combustível para alterações de trajetória, caso pos
sam cair em zonas povoadas. Como são resoluções
não-mandatórias, nem todos as acatam, porque im
plicam aumento considerável de custos.

A tarefa de evitar que at~ o espaço em volta da
Terra seja transformado num depósito de lixo, muitas
vezes perigoso e até letal, é de todos nós, legislado
res do mundo. Conclamo os nobres colegas Parla
mentares a refletirem sobre o tema e reitero minha in
teira disposição de trabalhar para que a qualidade
ambiental do nossoplaneta seja preservada.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que meu pro
nunciamento seja divulgado nos órgãos de comunica
ção da Casa.

Obrigado.
A SRA. SELMA SCHONS (PT-PR. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, quero registrar desta tribuna o trabalho reali
zado no País de combate à corrupção, um câncer ins
talado na administração pública brasileira.

O trabalho desenvolvido pela ·Controladoria-Geral
da União tem recebido reconhecimento internacional e
dos Parlamentares desta Casa por ser um dos mais
eficientes sistemas de auditagem de contas públicas dos
órgãos ofieiais e Prefeituras em vários Estados.

O Programa de Fiscalização da Controladoria já
atingiu 181 Municípios e em geral tem localizado situ
ações de irregularidades, que vão desde licitações
fraudulentas - o mais comum - até sofisticados méto
dos de desvio de dinheiro público, encontrados em
mais de 80% dos casos.

Quero parabenizar o Ministro Waldir Pires pela
sua atuação e fazer votos de que a Controladoria con
siga cumprir seu papel de estimular a rigorosa aplica
ção dos recursos públicos e acabar com as fraudes,
que só prejudicam a população brasileira.

Nesta mesma linha, creio que é preeiso desta
car a decisão do Ministério da Previdência Social,
que, nestes dias, ofícializoua criação de 13 forças-ta
refas que atuarão na investigação de fraudes em três
áreas: concessão de benefícios, arrecadação e fisca
lização.
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No próximo mês, uma dessas forças-tarefas es
tará atuando no Paraná e terá muito trabalho e muita
fraude para localizar. Informações preliminares ates
tam que o prejuízo da Previdência Social no meu
Estado, em 2001 , foi de 13 milhões de reais, em geral
desviados para aposentadorias com documentação
falsa e benefícios pagos a familiares de pessoas que
já morreram, mas esses valores podem ser muito ma
iores.

O Paraná aguarda que este trabalho obtenha
sucesso e, como determinou o Ministro Ricardo Ber
zoini, consiga efetivamente identificar as fraudes, pu
nir os responsáveis e devolver os valores desviados
aos cofres públicos.

Enfrentar e acabar com a corrupção neste País
não é tarefa fácil. Exige compromisso político e deter
minação na apuração de todos os indícios que levem
ao desmembramento da rede de funcionários públ~

cos desonestos que ainda atuam no sistema adminis
trativo brasileiro.

Tenho confiança em que chegaremos a resulta
dos positivos e à punição dos responsáveis por esses
crimes.

Muito obrigada.
O SR. JOÃO CORREIA (PMDB-AC. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, infelizmente não tenho o dom da síntese. Mas
vou me referir à matéria publicada na revista Veja, na
Seção Ambiente, sob o título O Crime da Motosserra
- para nosso Estado é a maldição da motosserra -,
que demonstra crescimento bastante acentuado do
desmatamento no Acre, sob os auspícios do Governo
da floresta.

Recuo apenas um ano para tentar explicar ao
Brasil o que de fato aconteceu e por que insisto em
tema aparentemente local. A denúncia foi feita por
mim, em 2001. Naquele momento, o Governo do Acre
realizava acordo com o Banco Interamericano de De
senvolvimento e verdadeira varredura sobre os des
matamentos de 2001.

Conheço colonos - colonos mesmos, não fa
zendeiros - que passavam 10 dias sem chegar a
casa com medo dos fiscais do IBAMA e das Secretar~

as Estaduais de Meio Ambiente de toda a Amazônia.
Helicópteros e mais helicópteros cortavam os céus,
porque o Governo do Acre queria mostrar que, de
fato, estava protegendo sua floresta.

Qual não foi a surpresa quando, em 2002, ha
vendo relação muito íntima do Governo Estadual com
o tucanato - de tão íntima já era transgênica -, acon
teceu o que considero crime inaceitável: o grande

derrame das licenças fraudulentas de desmatamento
em 2002, combinando recursos financeiros e apoia
mento político.

O Acre, infelizmente, não tem zoneamento
agroecológico e econômico, da mesma forma que a
Amazônia. O Governo passado foi negligente e o atu
ai também está sendo. Não vou discutir o mérito do
avanço ou não desses desmatamentos, mas não
aceito o fato de se utilizarem de métodos fraudulentos
e criminosos para terem ao seu lado categorias socia
is econômicas poderosas, para fazer proselitismo de
votos e de dinheiro.

Sr. Presidente, fiz essas denúncias, como disse
anteriormente, a partir de constatações, e as levei ao
conhecimento do Brasil.

O Brasil conhecia esse problema. Por exemplo:
em 9 de julho de 2002, enviei documento para a Pro
motora Mary Cristina dizendo:

"Afazeres inadiáveis impediram-me de atender
prontamente vossa solicitação, contida no MPCDMA
de 25 de junho de 2002. Com meus pedidos de des
culpas pela demora, encaminho a VExa. o material
coletado.desse triste episódio, informando a VExa.,
por oportuno, que o mesmo já foi encaminhado ao
IBAMA nacional, ao Ministério Público Federal, em
Brasília, e às Comissões de Meio Ambiente e da
Amazônia da Câmara dos Deputados".

Então, houve acumpliciamento. Porque eu acho
que com o zoneamento agroecológico-econômico
poderemos estabelecer, num projeto de prosperida
de, áreas que podem ser desmatadas e áreas que po
dem ser preservadas. Por exemplo, estive recente
mente nos Municípios de Brasiléia, de Epitaciolândia
e na meca do Governo FHC, o Seringal Cachoeira,
berço de Chico Mendes, onde foram devastados mais
de mil hectares agora. E se a Polícia Federal quiser,
se o IBAMA nacional quiser, se o Ministério Público
Federal quiser eu os levarei lá para que eles vejam
tudo de perto. Por conseguinte, é absolutamente pro
cedente o crime da motosserra, denunciado pelo jor
nalista Leonardo Coutinho, da revista Veja.

Lamento profundamente que não tenhamos um
projeto de desenvolvimento para a Amazônia, com to
das as suas perspectivas e potenciais de desenvolvi
mento.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

Presidência convoca os Srs. Parlamentares presen
tes nas diferentes dependências da Casa para virem
ao Plenário para que possamos atingir o quorum regi
mental de 308 Srs. Deputados - 165 Srs. Pariamenta-
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res já registraram a presença - e darmos início à
Ordem do Dia. Trata-se de pauta alentada, com vári
as votações. Portanto, os Srs. Parlamentares devem
vir ao plenário, bem como nele permanecer, para con
cluirmos as votações o mais rápido possível.

O SR. PAULO ROCHA- Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO ROCHA (PT-PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, minha inter
venção é exatamente nesse sentido, para pedir aos
Srs. Parlamentares que venham ao plenário e possa
mos dar início à Ordem do Dia, e que os trabalhos das
Comissões sejam suspensos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência dêtermina aos Srs. Presidentes de Co
missões que estão funcionando na Casa que encer
rem seus tra.bálhos, a fim de que os Parlamentares
venham ao plenário e possamos atingir o quorum re
gimental de. 308 Srase Srs. Deputados para darmos
início à Ordemdo Dia.

A Presidência determina o acionamento das
campainhas.

OSR.pRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Zezéu Ribeiro.

O SftZEZÉURIBEIRO (PT-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ocupo esta tribuna para fazer um registro
sobre os debates que estamos realizando em prol da
recriação da· Superintendência de Desenvolvimento
do Nordeste - SUDENE.

Estivemos em Salvador, na Universidade Fed&
ral da Bahié;li nas Assembléias Legislativas de Per
nambuco, Natal, Recife, Fortaleza; na Câmara de Ve
readores de Montes Claros; no SEBRAE, em João
Pessoa; conversando com empresários, trabalhado
res, academias e as forças vivas da sociedade, no
sentido de se criar uma SUDENE forte.

preocupa-nos a tramitação da reforma tributá
ria. Acho que por um ato de patrimonialismo os recur
sos para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Reg~

onal foram fatiados por Estados e regiões no País,
fragilizando a retomada da SUDENE como instru
mentode desenvolvimento regional.

Faço este alerta •para que possamos corrigir
esse desvio assumido na reforma tributária, conela
mando toda a bancada do Nordeste a se engajar nes
se trabalho.

O SR. FERNANDO DE FABINHO (PFL-BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, venho hoje a esta tribuna para falar da
merenda escolar destinada aos alunos da escola pú
blica brasileira. Esse assunto preocupa-me.

Reconhecido como o maior programa de ali
mentação em execução no mundo, o Programa Naci
onal de Alimentação Escolar foi criado, no Brasil, em
1954, e até 1993 foi. gerenciado de forma centralizada
pelo Governo Federal. O Ministério da Educação ad
quiria os gêneros alimentícios e os distribuía às esco
las públicas em todo o território nacional. Vários eram
os. problemas decorrentes dessa execução centrali
zada do.programa, desde o desrespeito aos hábitos
alimentares das diferentes regiões brasileiras até de
núncia.s freqüentes de corrupção.

Em decorrência das demandas da sociedade
por descentralização da gestão das políticas sociais,
o Programa Nacionalde Alimentação Escolar - o cha
mado PNAE - passou a ser implementado de forma
descentralizada a partir de 19941-. Primeiro, por inter
médio da Fundação de Assistência ao Estudante, e
depois da extinção da FAE,em 1997, por meio do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O
Governo Federal passou a transferir recursos finan
ceiros do Orçarnento da União aos Estados, Distrito
Federal e Municfpios,9ueassUrniram a execução do
programa, qescie aelaboração dos cardápios, aquisi
ção edistribuiç~odosgênerosalimentícios às unida
des escolares até a preparação da merenda e sua
ofertá aos alunos.

Ate 1998,80 execução descentralizada do PNAE
implicava a assinatura de convênios entre o FNDE e
as Secr~tarias de Educação dosEstados, Distrito Fe
deral e Municípios. A partirde199~, com a edição de
medidaprovisóriapelo Poder Executivo, o PNAE pas
sou por nova redefinição, de forma a aperfeiçoá-lo e a
torná-.lornais adequado às necessidades da educa
ção pública brasileira.

A partkde. então, os recursos financeiros fed&
rais passaram· a ser transferidos diretamente pelo
FNDEa Estados, DistritoF~erale Municípios, sem a
necessidade de assinatura prévia -e renovação
periódica - de convênio entre as partes.

Assim,.por meio do progr~maNacionalde AI~

mentação Escolar, o Governo Federal repassa recur
sos para ti oferecimento de uma refeição diária para
cerca de 37 milhões de aluhO$ de escolas públicas e
filantrópicasem todo o País. Em algumas regiões bra
sileiras a merenda constitui aú~icarefeição das cri
anças e adolescentes que estudam nos sistemas pú
blicosde ensino. Além disso, o programa da merenda
contribui para a permanência dOs alunos na escola e
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para seu sucesso escolar, pois a fome dificulta a con
centração necessária à aprendizagem.

Qual é o problema do Programa Nacional de AI~

mentação Escolar, motivo da minha presença hoje
nesta tribuna? Trata-se do insuficiente valor, por alu
no, que o Governo vem destinando à merenda esco
lar dos nossos estudantes.

O Governo Lula, ao iniciar sua gestão, lançou o
Programa Fome Zero, que atende, pelo menos se
gundo sua divulgação, o cidadão que precisa comer.
Portanto, o Fome Zero tem a iniciativa de acabar com
a fome neste País.

Ora, Sr. Presidente, como disse, a merenda es
colar começou em 1954 e, em 1993, mais precisa
mente em 1994, quando do início do processo de
descentralização do PNAE, o valor per capita desse
programa foi fixado em 13 centavos para os alunos do
ensino fundamental e 6 centavos paraas crianças da
pré-escola. Esses valores permaneceram congela
dos até o ano de 2002, apesar dos índices de aumen
to dospreços verificados no País nesse período de 8
anos.

Ao lançar o Programa Fome Zero, o Governo
Lula incluiu, entre as políticas públicas a serem adota
das de forma prioritária no âmbito daquele programa,
a ampliação da merenda escolar. Com este sentido, o
Governo anunciou, logo nos primeiros meses do ano,
o aumento do valor per capita para os alunos da
pré-escola, corrigido de 6 para 13 centavos, unifican
do, assim, os valores do ensino fundamental e do
pré-escolar.

Essa primeira medida do novo Governo foi bem
recebida pela comunidade educacional, por Secretá
rios de educação, Governadores e Prefeitos, que, en
tretanto, reafirmaram seu entendimento sobre a ne
cessidade de corrigir o valor de 13 centavos, congela
do desde 1994, para todos os mais de 30 milhões de
alunos do ensino fundamental público brasileiro.

Em junho, o Governo Lula deu outro passo im
portante ao incluir no PNAE as crianças das creches,
com um valor per capita de 18 centavos e recursos
para 250 dias por ano, enquanto a merenda para os
alunos da pré-escola e do ensino fundamental corres
ponde aos 200 dias letivos do calendário escolar. Daí
a grande diferença.

Precisamos batalhar - há tempo ainda - para
que essa distorção seja corrigida.

No momento em que esta Casa passa a aprec~

ar o Orçamento da União para o ano de 2004, cabe
retomar o debate sobre a necessidade de correção
do valor da merenda escolar. Os recursos previstos

para o PNAE no orçamento do FNDE mantêm os cri
térios fixados para 2003, ou seja, o valor per capita de
18 centavos para 250 dias de atendimento, nas cre
ches, e de 13 centavos para 200 dias, na pré-escola e
ensino fundamental.

Somente será possível elevar o teor calórico e
nutricional da merenda, conforme prevê o Programa
Fome Zero, com o aumento dos recursos financeiros
disponíveis para a aquisição de gêneros alimentícios.
Esse é o momento de enfrentarmos esta questão,
prevendo no Orçamento da União para 2004 recursos
para, pelo menos, assegurar valor per capita de 18
centavos também para os alunos do ensino pré-esco
lar e fundamental. Entendemos que essa será a gran
de contribuição do Programa Fome Zero para a me
renda escolar e para todos os alunos deste País.

Assim, o Governo estaria impulsionando o
Fome Zero e assegurando merenda de melhor quali
dade aos filhos das famílias brasileiras que, em de
corrência do desemprego ou dos baixos salários, não
têm condições de alimentá-los adequadamente.

Deixo, portanto, o meu apelo, Sr. Presidente, a
todos os que fazem parte da Comissão Mista de
Orçamento no sentido de que corrijam essa distor
ção, para que tenhamos um valor per capita mais ele
vado para o ano de 2004.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em
maio deste ano apresentei desta tribuna requerimen
to de indicação ao Sr. Ministro da Educação sugerin
do a implantação de Universidade Federal no Municí
pio de Feira de Santana, no Estado da Bahia. Em au
diência com o Ministro Cristovam Buarque, recebi de
S. Exa. o deferimento favorável e entusiasmado, já
que também ele concorda com a necessidade pre
mente de criação e implantação de novas universida
des em todo o País.

Como é de conhecimento nacional, o Estado da
Bahia, nos últimos 15 anos, transformou-se no mais
moderno e desenvolvido Estado da Região Nordeste.

Desde a implantação do Pólo Petroquímico de
Camaçari, em meados dos anos 80, a Bahia vem re
cebendo imigrantes de todos os lados do País, que
buscam melhores oportunidades de emprego e ren
da. Com isso o Estado teve que aumentar a oferta de
vagas na educação, saúde, transportes, moradia etc.

Nos últimos anos o Governo do Estado priorizou
a industrialização do interior, recebendo todo tipo de
empreendimento, desde a fabricação de automóveis
- Ford - à exportação de fibra de sisal, pólo calçadis
ta, pólo moveleiro, instalação da VeracelCelulose e
indústria.
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Com isso os Municípios que antes sobreviviam
da agropecuária e do comércio local passaram a re
ceber indústrias e consequentemente a necessitar de
mão-de-obra qualificada.

Feira de Santana é o segundo maior Município
do Estado, em população e recolhimento de impostos
e tributos, por estar localizado às margens das únicas
rodovias federais que interligam as Regiões Norte e
Nordeste com as Regiões Sul, Sudeste e Cen
tro-Oeste, e por sua proximidade com a Capital e os
Municípios de Camaçari, que têm em seu parque in
dustrial o Pólo Petroquímico e a maior fábrica do
mundo, a Ford, e com o Município de Simões Filho,
que absorve o Pólo Industrial do Estado, Aratu.

A população de Feira de Santana, segundo o ú~

timo censo, beira a casa dos 500 mil habitantes.
Grande parcela desta população tem que recorrer à
Capital do Estado para completar seus estudos na
única Universidade Federal do Estado, a Universida
de Federal da Bahia.

Feira de Santana absorve para si toda a deman
da dos Municípioslocalizados na região do semi-ár~

do e região sisaleira. Os Municípios ali situados de
pendem de Feira de Santana para quase tudo, edu
cação, saúde, transportes, comércio e serviços, ten
do ainda qUe se deslocar até a Capital para completar
os estudos superiores.

A implantação.da Universidade Federal de Feira
de Santana, sugerida, poderá equacionar o problema
da educação sUp~rior,do Município e de toda a re
gião, o .que resultará num melhor aproveitamento
acadêmico,tantodo~ atuais universitários da UFBA,
quanto dos futuros discentes da universidade pleitea
da, poisos feirensesoão precisarão se deslocar até a
Capital e os da Capital· não receberão a demanda de
alunos que hoje recebem.

Posto isso, Sr. Presidente, já tenho assegurado
o apoio do Ministro da Educação, bem como já tenho
em mãós, devidamente formulada, a emenda que
será apresentada.ao PPA - Plano Plurianual para o
período 2004/2007, para que possa incluir na Lei
Orçamentária Anual as rubricas e os recursos finan
ceiro?necessáriosparaa efetiva implantação da Un~

versidade Federal deFeira de Santana, contando in
clusive com o apoio do Ministro daEducação, que to
marátodas as providências necessárias (humanas,
materiais, econômico-financeiras e pedagógicas),
com as devidas colaborações da Secretaria da Edu
CaÇa0 do Estado da Bahia e da Prefeitura Municipal,
no sentido de torn~r realidade a implantação da Un~

versidade Federal de Feira de Santana.
Muito obrigado.

o SR. SIMPLíCIO MÁRIO (PT-PI. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o recente episódio que culminou na suspen
são do Programa Domingo Legal, de responsabilida
de do apresentador Gugu Uberato e veiculado pelo
Sistema Brasileiro de Televisão - SBT, ilustra muito
bem o nível a que chegou aprogramação da televisão
brasileira. Isso é motivado pela busca da audiência a
qualquer preço, o que, além dos pontos no IBOPE,
rende muito dinheiro às emissoras e aos apresenta
dores de programas ditos populares na televisão bra
sileira. Tanto é verdade que a suspensão de um único
programa fez com que o SBT e o próprio apresenta
dor Gugu perdesse mais de 1 milhão de reais em pa
trocínio.

Essa guerra suja, além de prestar um enorme
desserviço à educação, à informação e ao entreteni
mento do povo brasileiro, é ainda mais repulsiva por
que serve apenas para encher os bolsos de pessoas
inescrupulosas.

Sr. Presidente e nobres colegas, não é de hoje
que os meios de comunicação de massa no Brasil,
em especial a televisão aberta, vêm descuidando da
qualidade em nome da audiência. Na busca da con
secução desse objetivo, todo tipo de baixaria já foi ex
posto em horário nobre e nos finais de semana, justa
mente nas oportunidades em que as pessoas estão
em busca de um merecido repouso após uma jornada
de trabalho.

O mais cruel é constatar que não há qualquer
evidência de que as grandes redes de televisão te
nham o mínimo de interesse em investir em uma pro
gramação educativa que possa contribuir para a ele
vação do nível de informação do povo brasileiro. Mui
to pelo contrário, tem sido preferível apostar na igno
rância, pois isso oferece maior cancha para o consu
mo de programas televisivos de má qualidade e de
caráter sensacionalista, isso quando não são comple
tamente forjados, tal como ocorreu com o Domingo
Legal, do Sr. Gugu Uberato.

Por essa ótica, .gostaria de minimizar a impor
tância da gritaria generalizada que tem sido feita por
outros apresentadores de televisão. Isso não repre
senta senão mais um capítulo da dita guerra suja pela
audiência, até mesmo porque os programas cujos
apresentadores têm criticado a atitude do Sr. Gugu
não são nenhum primor em matéria de qualidade.

Por se tratar de concessão pública, há de se ter
mecanismos capazes de assegurar que a televisão
tenha um mínimo de respeito para como seu público.
Isso pode ser feito com a obrigatoriedade de um certo
percentual de programas educativos a serem veicula-
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dos por essas concessionárias de serviço público.
Isso não quer dizer que se possa prescindir do contro
le social sobre a qualidade da programação como um
todo. Tampouco tem nada a ver com censura, já que
é uma obrigação do Estado zelar pelo interesse públ~

co, e a educação e a correta informação constituem
inequivocamente temas de interesse da coletividade.

Da mesma forma, é imprescindível a contribu~

ção da sociedade civil, que pode elaborar, com a cria.
tividade que lhe é peculiar, mecanismos democrát~

cos e ao mesmo tempo eficazes para constranger as
emissoras a não abusarem da baixaria, tal como fa.
zem hoje fartamente.

Tenho certeza de que o episódio em foco prop~

ciará os elementos necessários para um salto de qua
lidade na programação da televisão aberta no Brasil.
A partir desse momento, seria muito importante que a
televisão e em especial os programas de caráter ape
lativo fossem vistos com outros olhos pela população
brasileira.

Era isso, Sr. Presidente e nobres colegas, o que
tinha a expor no momento.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, no final desta sema
na nosso Estado teve a honra de receber vários M~

nistros deste Governo. Na sexta-feira, o Secretá
rio-Executivo de Segurança Alimentar esteve no Rio
Grande do Norte assinando vários convênios entre o
Governo e dezenas de Prefeituras, dentre os quais os
que permitirão a ampliação do Banco de Leite e do
Cartão-Alimentação, do Programa Fome Zero.

Ontem recebemos a visita do Ministro dos
Transportes, que assinou convênio para recuperação
da BR-40S, que liga a região oeste ao Estado do Cea
rá, e que também visitou as obras do viaduto da
BR-304, uma das construções rodoviárias mais im
portantes do Estado.

Finalmente, Sr. Presidente, ontem à noite tive
mos a alegria de receber o Ministro das Cidades, Olí
vio Dutra, que foi prestigiar a abertura da Conferência
Estadual das Cidades, que termina no dia 26.

O SR. ADÃO PRETTO (PT-RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ve
nho a esta tribuna para anunciar que há poucas horas
participei de audiência com o Presidente da Repúbl~

ca em exercício, Sr. José Alencar, para tratar da me
dida provisória concernente à liberação da soja trans
gênica no Brasil. Estavam presentes 23 Deputados
do PT, S de outros partidos e representantes da Via
Campesina.

O resultado da reunião é que foi nomeada uma
comissão que acompanhará a elaboração do texto.
São eles: Nelson Pellegrino e Fernando Gabeira, am
bos do PT, e o Deputado Estadual Frei Sergio, do Rio
Grande do Sul.

Sr. Presidente, há pessoas anunciando que a
medida provisória sobre os transgênicos já foi assina
da. Eu gostaria de tranqüilizar os nossos espectado
res e dizer que não é verdade. A verdade é que ainda
não foi assinada a MP e que não está liberado o plan
tio no Rio Grande do Sul. Antes de assiná-Ia S.Exa.
vai ter mais uma reunião com os Ministros envolvidos
com o tema e nós vamos ter acesso ao texto.

Nossa preocupação é que, ao liberar o plantio,
quanto os agricultores terão de pagar para a Monsan
to em royalties e quem vai indenizar o vizinho que
será contaminado pela soja transgênica.

Para finalizar, quero dizer que o Ministro da
Agricultura está se contradizendo. S.Exa. nos disse,
em duas oportunidades, que não iria faltar semente
convencional, agora está dizendo que essa medida
provisória tem de ser editada porque não tem semen
te convencional suficiente no Rio Grande do Sul.

Era o que tinha a dizer.
O SR. DEVANIR RIBEIRO (PT-SP. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, quero fazer um comunicado e um convite.

Gostaria de convidar os nobres pares a partic~

parem amanhã, às1 Oh, no Auditório Nereu Ramos,
do lançamento da Frente Parlamentar do Transporte
Público. Trata-se de uma discussão para que possa
mos encarar de frente o problema no nosso transpor
te urbano, que está num verdadeiro abandono.

O SR. ROBÉRIO NUNES (PFL-BA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, venho a esta tribuna registrarque o Municí
pio de Rio do Pires, com 12.000 habitantes, a 800 qui
lômetros de Salvador, está vivendo uma de suas pio
res crises de falta de água.

Com o abastecimento racionado, a população
depende, diariamente, dos S carros-pipas. A estia
gem, que já dura 6 meses, torna a situação mais críti
ca na zona rural, com a perda das lavouras de feijão e
milho. O rebanho bovino começa a ficar sem pasto, e
os pequenos proprietários estão vendendo seus ani
mais por baixos preços. Sem alternativas, os traba
lhadores rurais partem para outros Estados à procura
de emprego.

Rio do Pires é o mais castigado por causa do
desaparecimento do Rio dos Remédios, que secou a
barragem do Distrito de Ibiajara, que abastecia a cida-
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de e outras localidades vizinhas. Outros Municípios
da região, como Macaúbas, Paramirim, Botuporã e
Érico Cardoso também enfrentam a falta de água na
zona rural.

A salvação é a Barragem do Zabumbão, em Pa
ramirim, mas só abastece a zona urbana.

O Rio dos Remédios já chegou a invadir a Vila
de Ibiajara nos tempos de muita chuva, mas desde o
início do ano a barragem ficou seca e sem utilidade
devido à escassez de chuva.

A Prefeitura perfurou 2 poços,. com vazão de
30.000 litros, mas encontram-se paralisados. O Exe
cutivo, que decretou estadode emergência desde o
início do ano, vem recebendo ajuda do Governo do
Estado, mas os recursos não estão sendo suficientes
para minimizar o sofrimento do povo de Rio do Pires e
região.

A zona rural está em estado de calamidade pú
blica, principalmente o Distrito de Ibiajara, com 2.000
habitantes.

Os carros-pipas são abastecidos de água a 60
quilômetros de distância, em uma barragem no Rio
Paramirim.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é uma
dura realidade, pois os pastos secaram e a safra de
feijão macassar foi toda perdida. A única saída é a
lata d'água na cabeça ou no lombo de um jegue, an
dado longas distâncias em busca de água, e o mais
triste é que as poucas aguadas estão secando.

A esperança é o Programa Fome Zero, anuncia
do para atender 700 famílias no Município de Rio do
Pires, a partir de outubro. Mas, segundo o Prefeito, o
ideal seria atender o dobro de famílias, pois o número
de beneficiados nos programas Auxílio-Gás e o BoI
sa-Escola.não são suficientes para a demanda, oca
sionando o êxodo dos trabalhadores para São Paulo
e outras cidades.

Eu, juntamente com o Deputado Estadual Ne~
son Leal, representantes legítimos daquele Munid..
pio, estamos lutando junto à EMBASA para tirar do
papel o projeto de 1997, que prevê a ampliação do
sistemade abastecimento de água, com a construção
da barragem .no Rio da Caixa, distante 12 quilômetros
da sede do Município de Rio do Pires.

Muito obrigado.
A SRA. SANDRA ROSADO (PMDB-RN. Pro..

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a crise. por que passa a universidade
pública brasileira, principalmente nas Regiões Norte
e Nordeste, onde a verba de custeio e os investimen
tos são ainda. menores, é uma vergonha que põe em

risco o futuro do ensino gratuito de qualidade e o pró
prio destino da Nação, no século em que o conheci
mento se impõe como um dos mais importantes fato
res de desenvolvimento.

Na tarde da última sexta-feira, a bancada fede
ral do nosso Estado reuniu-se em Natal com o Reitor
José Ivonildo do Rêgo e com. representantes de ou
tros segmentos da UFRN - Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, ocasião em que foi apresentada
uma radiografia alarmante dos problemas· daquele
importante núcleo de ensino superior, cujo bom funci
onamento encontra-se ameaçado.

São equipamentos sucateados, laboratórios
sem estrutura, prédios históricos sem manutenção e
uma dívida com a COSERN- Companhia de Servi
ços Elétricos do Rio Grande do Norte, acumulada
desde outubro de 2002, prestes a ultrapassar os 4 mi
lhões de reais.

Somem-se a essas dificuldades o número de
professores reduzido de 1.649 para 1.472, no espaço
de 8 anos, e a quantidade de servidores técnico-ad
ministrativos que, no mesmo espaço de tempo, caiu
de 3.920 para 3.209.

Vale salientar que, nesse período, a verba de
custeio aumentou pouco menosde 30%, em valores
nominais, enquanto as despesas se multiplicaram; o
número de cursos de graduação e de pós-graduação
ampliaram-se; o universo discente passou de 10 para
24.000, parte considerável; e 73 turmas ainda sem lo
cai previsto para assistirem às aulas no próximo se
mestre.

De acordo com os levantamentos da reitoria, a
universidade precisa de 62 milhões e 200 mil reais so
mente para a recuperação das instalações e constru
ção d~. novos prédios destinados·a abrigar salas de
aula, laboratórios, bibliotecas e gabinetes de traba
lho, a fim de desempenhar com maior competência o
seu tríplice papel: ensino, pesquisa e extensão.

A bancada comprometeu-se a colocar no Orça
mentoGeral da. União, do próximo ano, 2 emendas,
uma de 5 e outra de 25 milhões para sanar parte das
dificuldades da UFRN, mas isso é paliativo e demora
do, pois há uma grande distância entre o Congresso
destinarverbas e o Poder Executivo fazer a liberação
desses recursos.

Daí, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, en
cerrarmos as nossaspalavras apelando para o Exmo.
Sr. Ministro da Eduêação, Cristovam Buarque, que
aumente a verba de custeio da UFRN e resolva com
urgência algumas pendências, a exemplo da conta de
energia elétricâ, evitando transtornos para professo-
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res, corpo técnico e alunos, bem como para a socie
dade, ameaçada também com a suspensão de pro
gramas de extensão de reconhecido valor social.

E pedimos mais: que o Governo olhe com car~

nho para as outras universidades públicas potigua
res, a ESAM - Escola Superior de Agricultura de
Mossoró e a UERN - Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte que prestam inestimáveis serviços e
precisam igualmente de apoio e investimento para
contribuir, numa proporção maior, com o desenvolv~

mento do Brasil.
Muito obrigada.
O SR. ZONTA (PP-SC. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, gostaria de aproveitar este espaço
para fazer um derradeiro apelo ao Governo Federal.

Dirijo-me especialmente ao Conselho Monetá
rio Nacional, que se reúne amanhã, para solicitar que
inclua na pauta da ordem do dia a prorrogação dos fi
nanciamentos da suinocultura brasileira, que teve 18
meses de prejuízo, o que realmente descapitalizou os
suinocultores. Agora que eles começam a se recupe
rar, não podem ser executados pelos bancos. Há ne
cessidade, portanto, de que esse tema faça parte da
pauta da reunião de amanhã do Conselho Monetário
Nacional, sob pena de, se esperarmos mais 30 dias,
muitos suinocultores acabarem sendo protestados.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MAURíCIO RANDS (PT-PE. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, dou conhecimento a
esta Casa da realização de audiência pública, pela
Comissão Especial destinada ao debate do projeto de
lei complementar sobre a recriação da Superinten
dência de Desenvolvimento do Nordeste, na Assem
bléia Legislativa do Estado de Pernambuco.

Parabenizo o Relator da Comissão que está
examinando o projeto de lei complementar, Deputado
Zezéu Ribeiro, que esteve ontem em Recife. A reu
nião foi um passo avante para o amadurecimento da
sociedade nordestina, que almeja uma SUDENE forte
e sem as distorções do passado.

A Superintendência de Desenvolvimento do
Nordeste, que está sendo recriada pelo Presidente
Lula e por esta Casa, representa uma questão nacio
nal. Interessa aos nordestinos que ela seja forte e ca
nalize recursos, inclusive para aumentar as cadeias
produtivas que já ajudam a desenvolver o Nordeste.

Estão de parabéns o Deputado Zezéu Ribeiro e
esta Casa, que está em vias de aprovar a criação da
nova SUDENE, que, espero, será muito mais forte.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. ANTONIO CAMBRAIA (PSDB-CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, no primeiro turno de votação da proposta de
reforma tributária, votei contrário. Hoje, estamos reu
nidos em sessão extraordinária para votá-Ia em se
gundo turno. Todas as minhas reflexões da semana
passada até hoje não me convenceram a mudar o
voto. Portanto, votarei novamente contrário à propos
ta de reforma tributária. E explico o porquê.

É sabido que, ao longo dos últimos anos, houve
verdadeira quebra do pacto federativo no que se refe
re à distribuição de receitas e dos encargos entre os 3
entes da Federação. A partir do início da década de
90, houve sistemática diminuição nas transferências
constitucionais para Estados e Municípios, por outro
lado, os encargos foram sendo descentralizados. Daí,
eles se encontrarem hoje em situação quase de caos.

Essa reforma seria a grande oportunidade de
remontarmos o pacto federativo e dar aos Estados e
Municípios brasileiros condições de realizar suas ad
ministrações e de prestar bons serviços ao cidadão.
Mas não foi assim. A proposta foi aprovada, concen
trou recursos na União e deixou Estados e Municípios
praticamente na mesma, ou seja, sem condições de
prestarem bons serviços aos cidadãos.

A retirada da possibilidade de incentivos fiscais
às regiões pobres do País, na busca de empresas
para gerar emprego e renda, também é um desservi~

ço ao cidadão e às regiões que tenderão a ficar cada
vez mais pobres.

Por outro lado, com a criação do Fundo de De
senvolvimento Regional, à medida que for estendido
às regiões fora do Nordeste, Norte e Centro-Oeste,
também descaracteriza a compensação dos Estados,
que não terão recursos que lhes possibilitem com
pensar a perda dos incentivos fiscais.

E por falar em incentivos fiscais, até mesmo os
que estão em andamento não poderão prosseguir
porque, com o sistema de transição aprovado na pro
posta de reforma tributária, em poucos anos os Esta
dos não terão condições de honrar seus contratos
com as empresas incentivadas. Isso também é grave.
Teremos, a curto prazo, a quebra desses Estados ali
ada à questão do grande desemprego e do subde
senvolvimento que acontecerá, com certeza, nos
Estados pobres do Nordeste.

Por outro lado, há também um ponto que deve
ser considerado, o aumento de carga tributária, au
mento esse carreado em maior proporção, quase in
tegralmente, para os cofres da União. Até a prorroga
ção da CPMF leva a aumento de carga tributária. Ela
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seria extinta no próximo ano, com alíquota de 0,08%,
e volta a 0,38% por 4 anos, carreando para os cofres
da União 24 bilhões de reais anuais.

Por tudo isso, Sr. Presidente, votarei, novamen
te, contra a proposta de reforma tributária.

Muito obrigado.
O SR. VIEIRA REIS (PMDB-RJ. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, na data de ontem, o Município de São Gonçalo
foi palco de protestos. O que era para ser uma festa
cívica em comemoração ao aniversário de São Gon
çalo, que completou113 anos de emancipação polít~

co-administrativa, transformou-se num violento pro
testo contra a administração municipal.

A população gonçalense tem gemido com a falta
de saneamento básico, pavimentação, saúde - ape
sar do empenho de alguns médicos, faltam medica
mentos nos hospitais públicos.

O descontentamento da população é grande, e
a última pesquisa realizada pelo IBGE mostrou uma
cruel realidade: a população gonçalense precisa de&
locar~sequilômetros para trabalhar ou estudar fora do
Município. São Gonçalo tem o maior contingente e
com () maior número de deslocamentos: 149.380 mo
radores trabalham ou estudam em outros Municípios.
Está à frente até mesmo de cidades da Região Metro
politana deSão·Paulo.lmaginem o que isso significa
em termos de demanda por transporte.

A pesquisa investigou mais a fundo o perfil das
populações que se deslocam entre o Rio, Niterói e
São Gonçalo. A conclusão foi a de que Niterói exporta
trabalhadores mais qualificados e com maior renda
para o Rio e importa pessoas mais pobres e com me
nos anos de estudo de São Gonçalo. Metade dos n~

teroienses que atravessam a ponte diariamente ga
nha até R$ 1.200 etem até 14 anos de estudo. Para
quem mora em São Gonçalo e se desloca para Nite
rói, esses números são bem piores: renda de R$ 310
e apenas 8 anos.de estudo.

Sr. Presidente, temos que resgatar o brilho e a
auto-estima da população gonçalense e dar um basta
nessa situação. O povo já está no limite das suas pri
vações. É através deste desabafo que eu quero sau
dar toda a população de São Gonçalo, mostrar minha
solidariedade e todo o meu carinho pelos gonçalen
ses e parabenizá-los pelos 113 anos de incansável
luta.

O SR. GIACOBO (Bloco/PL-PR. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
venho a este plenário pedir a V.Exa. e aos nobres pa
res apoio a projeto de lei que estou dando entrada

hoje, que estabelece o prazo de 5 dias para aprecia
ção e pronunciamento por Junta Comercial de pedido
de registro de pequehas e microempresas.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que divulgue meu
pronunciamento nos meios de comunicação da Casa.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL-MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, queda da renda.

Segundo dados do IPEA, a recuperação da no&
sa economia está sendo mais lenta do que se espera
va. A projeção de crescimento do PIB de 1,6% para
este ano hão mais se concretizará, ficando restrito a
0,5%.

O recuo significa que cresceremos menos. Ou
tros dados, como a expectativa do consumo das famí
lias passou de 0,2% para -2,1%, o que se deve ao
tombo no ganho médio do trabalhador, que, no prime
iro semestre, despencou 15%, e a estimativa de in
vestimentos regrediu de uma alta de 0,7% para uma
queda de 4,6%.

De acordo.com o IPEAa expansão será de 1% e
não mais a previsão anterior de 1,8%. Os estudos de
monstram também que, mantidaa tendência dos últi
mos 20 anos, a economia brasileira vai demorar mais
de 2 séculos para dobrar o produto per capita. Essa
regressão da riqueza nacional tem efeitos negativos
no IDH e ameaça nossa posição no ranking internaci
onal, e como as rendas de capital têm mais mecanis
mo de defesa, a perda da renda castiga com mais ri
gor as camadas assalariadas e os profissionais autô
nomos, o que significa dizer que o rico está cada vez
mais rico e o pobre cada vez mais pobre.

Sr. Presidente, o quadro é dramático, precisa
mos acelerar o crescimento econômico. Os funda
mentos da economia permitem vislumbrar uma luz
mais adiante. Afinal, a inflação encontra-se sob con
trole, o câmbio está estável, a balança comercial re
gistra superávits consecutivos e o Risco Brasil voltou
ao patamar de 3 anos atrás.

Estamos confiantes, pois o IPEA projeta um
quadro menos ameaçador para 2004..Com a subida
do PIB de 3% para 3,5%, o consumo das famílias, a
estimativa, passa de 3,8% para 3,9% e os juros e a in
flação indicam tendência de queda.

O caminho parece aplainado. A repetição do
quadro de 2003 deve ser evitada a qualquer custo.
Precisamos de um cenário regulatório confiável, so
bretudo para o capital externo, afinal a confiança dos
investidores é fundamental para o crescimento do
País.

Muito obrigado.
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o SR. JAIME MARTINS (Bloco/PL-MG. Pro.
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Bolsa-Escola é um programa edu
cacional que objetiva a permanência da criança na
escola, com sucesso, evitando a evasão escolar e a
repetência. Participa do esforço de alcançar a escola
ideal, de qualidade, para todos.

Estudos mostram que a pobreza guarda uma
forte relação com o baixo nível de escolaridade da po.
pulação. Estima-se que para cada ano a mais de es.
colaridade no ensino fundamental o trabalhador bra
sileiro receberia aproximadamente 16% a mais na
sua renda. Programas que vinculem educação e ren
da para atingir objetivos de curto, médio e longo pra
zos estão dentre as propostas que vêm conquistando
credibilidade e espaço pelos resultados que apresen
tam.

O sistema educacional está inserido num con
texto de sociedade desigual, que se manifesta não só
pela baixa renda das famílias, mas também pela pou
ca escolaridade e precárias condições de habitação,
alimentação e falta de acesso aos direitos fundamen
tais do ser humano.

Esta situação de desvantagem socioeconômica
e cultural dificulta0 acesso e a permanência da crian
ça na escola e interfere na aprendizagem dos alunos,
comprometendo o sucesso escolar.

É nesta perspectiva que o Programa Bo~

sa-Escola surge com enfoque principal na educação
como um direito que garanta a cidadania.

O programa objetiva combater o trabalho infan
til, a evasão escolar e a exclusão social, articulando
projetos e ações sociais, de orientação familiar, alfa
betização, entre outros, e que levem à promoção so
cial da família. Essas ações são tão importantes
quanto o benefício financeiro, pois o sucesso do pro
grama depende do trabalho desenvolvido com a famí
lia, para que ela tenha acesso à educação e a formas
geradoras de emptego e renda.

O Programa Bolsa-Escola, ainda que baseado
nos mesmos fundamentos éticos de justiça social que
norteavam outras propostas de renda mínima, não
enfoca apenas os aspectos econômicos de melhor
distribuição de renda, mas, sim, a educação como di
reito de cidadania e fator de promoção social.

O programa foi apresentado, pela primeira vez,
por Cristovam Buarque nos seminários do Núcleo de
Estudos do Brasil Contemporâneo, da Universidade
de Brasília, realizados entre 1986 e 1989.

Programa denominado Bolsa-Escola, no mode
lo que hoje conhecemos, foi colocado em prática em

1995, qllando seu defensor, Cristovam Buarque, as
sumiu o Governo do Distrito Federal.

Após a criação do Programa Bolsa-Escola, em
Brasília, e a implantação do Programa de Garantia de
Renda Mínima, em Campinas, outras experiências de
programas dessa natureza surgiram em cidades e
Estados brasileiros e até rompendo os limites do terri
tório nacional.

A idéia do Progra.ma Bolsa-Escola estava disse
minada em quase todo o País, contudo o programa
ainda não estava consolidado nacionalmente. Para
lutar por isso, foi criada a Missão Criança, instituição
não-governamental, presidida por Cristovam Buar
que, e que tinha como objetivo não deixar morrer a
experiência bem sucedida do Distrito Federal
(1995-1998).

A Missão Criança, como organização da socie
dade civil, iniciou e mantém um processo de divulga
ção e cooperação com Municípios, Estados brasilei
ros e outros países na elaboração de programas de
combate à exclusão, ressaltando o cunho educacio
nal e tendo o Programa Bolsa-Escola como car
ro-chefe.

Nos últimos anos, o discurso da prioridade para
a educação passou a fazer parte da agenda nacional.
Entretanto, a política tem revelado que há enorme
distância entre intenção e gesto. Não basta afirmar
que 'toda criança tem que estar na escola"; é preciso
que ela permaneça na escola e tenha sucesso.

O processo educacional tem papel decisivo
para implementar projeto de sociedade justa e solidá
tia, não apenas como opção técnica voltada para as
mudanças radicais que se operam no mundo do tra
balho, mas fundamentalmente como alternativa na
construção da modernidade humanista e ética.

Sob o rótulo de modernidade cresce a exclusão
social mais perversa em toda a história da acumula
ção capitalista, onde a lógica do mercado transforma
tudo em mercadoria, difundindo na consciência das
pessoas que ter é mais importante que ser.

O Programa Bolsa-Escola, além de educacio
nal, é também um programa de mobilização da socie
dade, convocando-a a participar da implantação e do
desenvolvimento deste, e a exercer a sua cidadania
no controle social e no acompanhamento da vida es
colar dos alunos.

O papel integrado do Poder Público e da socie
dade civil no desenvolvimento do Programa Bol
sa-Escola é de fundamental importância, pois só com
a conjugação de esforços e a efetiva apropriação do
programa é que os objetivos serão alcançados, asse-
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gurando o acesso, a permanência e o sucesso esco
lar de nossos alunos.

Sr. Presidente, minha fé no Programa Bo~

sa-Escola como possibilidade de transformação soc~

ai pela educação não é de agora.
Já em 1999, quando ainda denominado Progra

ma de Garantia de Renda Mfnima e atendendo pouco
mais de 500.000 famílias, meU gabinete trabalhou in
cessantemente junto às Prefeituras do Centro-Oeste
e noroeste mineiro incluindo 30 Municfpios no refer~

do programa.
Este pronunciamento que faço hoje nesta Casa,

Sr. Presidente, está impregnado de uma preocupa
ção muito grande.

Existem rumores, em diversos setores do Go
verno e também na imprensa, acerca da possibilida
de de acabar com amarca Bolsa-Escola.

Essa marca, conhecida tanto nos rincões do
Brasil como em pafses da América do Sul, América
Central e África, não deve desaparecer.

Trata-se de marca brasileira comprometida com
a transformação da sociedade pela educação, pelo
resgate da cidadania e da dignidade do ser humano.

d Presidente da República tem ligação histórica
com onol"J)eHolsa-Escofa, cuja criação, filosofia e ob
jetivos estãr vinculados aos fundamentos que seu
partido defende,

Nesse. momento histórico que o Pafs vive, onde
temos no Ministério da Educação um Ministro profes
sor, cOmprometido, de fç:tto, com a educação de quali
dade para todos, preocupado com a inclusão educa
cionald?lqpeles que historicamente tiveram seus dire
itos usurpç:tdos, é necessário todo apoio e todç:t força
desta 'Casa.

É necessário haver uma coalizão, um pacto en
tre esta Casa.e o Ministério da Educação, no sentido
de acabarmos de uma vez por todas com o abuso e
exploraçãosexUI;t1 de nossas crianças e adolescen
tes, com r trabalho infantil e com qualquer forma de
discriminação e negligência com nossas crianças e
adolescentes. E uma dasformas mais rápida, correta
e efic~z Ji=Í c()nhecemos. Éo Programa Bolsa-Escola,
onde todacriançç:t esteja, realmente, aprendendo.

O c~minho já sabemos, só nos resta caminhar.
Muito obrigado.
O~R.PRI;SIDENTE (Inocêncio Oliveira)- Esta

Presidênpiasolicita aos Srs. Parlamentares que se di
rijam ao plenário para completar o quorum e, assim,
iniciarmos a Ordem do Dia.

A Mesa determina aos Srs. Deputados que en
cerrem os seus trabalhos nas Comissões, pois o pie-

1Il

nário tem prevalência sobre o funcionamento de ór
gãos técnicos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Eduardo Valverde.
S.Exa. dispõe de 5 minutos.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, reafirmo a minha
posição de votar favoravelmente à reforma tributária,
por entender quão essencial ela é para o Brasil, pois
introduz no nosso ordenamento jurfdico a progressivi
dade, taxa mais a renda e o patrimônio, e desonera o
consumo. Isso é fazer justiça social, apesar dos dis
cursos demagógicos que ouviremos na noite de hoje.

Neste momento, venho a esta tribuna para res
saltar o projeto de lei que apresentei na Casa e que
modifica a lei do crime de tortura. Modifica em que
sentido? Não só torna maisrigorosa a pena para
quem comete o crime de tortura, como também agra
va essa pena paré:l quem comete tortura em delegaci
as e sistemas prisionais brasileiros. Dia a diç:t surge
uma aValanche de denúncias de que as delegacias e
penitenciárias,atualmente,sãolocais para a prática
de tortura, utilizadacOmo método de. investigação e
de coleta de informações.

Aoutr~m<3didalegislç:ttiva,dentro da nova rede
finição de tortura, não só a tortura ffsica como tam
bém ~psicoló9icç:t,p~naliza o servidor público. O cri
me de t?rtura épraticado não s9 por terceiros, como
também pel()própri() servidor,pago pelo Estado para
proteger a sociedacle. O se.rvidor público não pode
ser instrumentr de tortura. Essamedi~apenaliza com
a per~a do cç:trgo público e pom ~m terço da pena se a
torturafrf feita peloservid(x público, na condição de
policial, agente penitenciário, delegado etc.

r;:sse projeto de lei não é apenas punitivo, mas
também abre apos~ibilidadeele.a sociedade civil or
ganizada, principaI01~nt~ .•~~ entidades de direitos hu
manos; participar efiscalizaroprocedimento investi
gativo. É comumboç:tpartE;;dasdenúf)cias de tortura
no Brasil nãos;er investigç:tdlil,p()r umlado, porque há
ameaçado torturadrrà vítima; por outro, porque a ví
tima sequer tem condições de: fazerç:t denúncia. Por
isso, a I.ei permite que as entidades de di.reitos huma
nos participemdo inquérito judicial e possam se mani
festar nos autos.

A vítima de tortura, no caso, o réu preso, pode
também,pela lei, ser benefibiç:tdo pela Justiça, inclusi
ve com perd~ojudicial, dependendo da gravidade da
tortura aplk;ad~, da lesão provocada. Ela abre condi
ção pç:tra que a~ Sepretarias de Segurança Pública e
o sistema prisional tenhamouvidoria e programas de
educação e prevenção à tortura. Hoje a Polícia tem
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de se valer de instrumentos técnicos e científicos para
conseguir informações, não apenas o depoimento.
No Brasil, o depoimento sempre foi palco de tortura; a
autoridade policial sempre se utiliza da ameaça e da
coação física para obter informação. No entanto, a
ciência aponta mecanismos muito mais viáveis par in
vestigar crimes, conseguir provas, sem ter necessida
de de ferir direitos humanos.

O projeto condiz com a convenção da OEA s0

bre tortura; avança bastante na atual legislação, tanto
que a revoga in totum e acrescenta elementos impor
tantes como: fiscalização social, participação de ent~

dades civis de direitos humanos no acompanhamen
to, promoção dos funcionários que fizerem denúncias
sobre tortura, benefício de segurança e proteção à
testemunha.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. MURILO ZAUITH (PFL-MS. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
trago a esta Casa assunto já abordado por vários co
legas e que ocupa lugar de destaque nas manchetes
da imprensa nacional: a MP, editada pelo Governo,
que autoriza o plantio da soja transgênica.

Sr. Presidente, não é esse o encaminhamento
que queremos dar ao debate. Queremos que o Brasil
faça pesquisas nessa área. Queremos que tirem a
mordaça da EMBRAPA. Queremos ouvir seus dir~

gentes declararem que estão proibidos de continuar
com suas pesquisas que se encontram paradas neste
ano. O Brasilnão pode ficar parado, enquanto o mun
do inteiro participa da pesquisa genética. Se isso
ocorrer, mais uma vez, vamos perder o bonde da his
tória. A Fundação Oswaldo Cruz, grande produtor de
vacinas no País, cujos pesquisadores são qualifica
dos entre os maiores do mundo, deve entrar nessa
discussão.

Da forma como a matéria está sendo tratada,
apenas um Estado, o Rio Grande do Sul, será benef~

ciado devido às condições climáticas e à semente ut~

Iizada, que é argentina. Tais sementes não estão
adaptadas para o meu Estado, Mato Grosso do Sul.

Graças à EMBRAPA, o Brasil é hoje o maior ex
portador de soja do mundo. Essa empresa produziu
variações de sementes para cada região do País.
Agora ela precisa transformar geneticamente a se
mente que desenvolveu. O País deverá avançar por
meio de tecnologia, não de disputa ideológica.

Sabemos que muitos são retrógrados, não ace~

tam o avanço da ciência, não aceitam essa discus
são, ainda pensam que quem se dedica à ciência
deve ir para a fogueira.

Precisamos avançar nessa área; precisamos
dar a palavra aos pesquisadores brasileiros. Isso é
que importa e não medida provisória que autoriza o
plantio de transgênicos. E daí?

Tudo bem que os produtos serão rotulados para
que a sociedade possa distingui-los, mas só isso não
resolve. Precisamos avançar na área de ciência e
pesquisa. O Brasil precisa trabalhar para ficar na pon
ta, como o é na área aeronáutica, setor no qual dispu
támos mercado com países do primeiro mundo. Que
remos o mesmo em relação aos produtos que mais
exportamos hoje, sem determos a tecnologia.

O Governo está no caminho errado. Não é ed~

tando medidas provisórias e liberando plantio de
transgênicos que se resolve o problema. A solução é
investir em ciência, em pesquisa, nas universidades,
na EMBRAPA, na Fundação Oswaldo Cruz. Aí, sim,
poderemos participar do mundo globalizado.

Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (lnocêncio Oliveira) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, quero dar ciência a V.Exa. e à Casa de
que estou dando entrada hoje a projeto de lei, que
pretende alterar legislação já existente - são 8 leis 
sobre criação das agências reguladoras, instituídas
nas 2 legislaturas anteriores.

Essas agências desempenham relevantes fun
ções de Estado, de caráter permanente, de natureza
eminentemente técnica, que repercutem na atividade
econômica nacional, inclusive para atração ou - se
for mal utilizada - afastamento de investimentos es
trangeiros no Brasil.

Das 8 leis, 4 dão tratamento adequado à desig
nação das diretorias. Quanto às outras 4, por omis
são, não cuidamos desses detalhes.

Por esta razão, apresento projeto de lei, que
emenda 4 das 8 leis que criam agências, faz
alterações para que os ocupantes das funções de
diretores não possam ter outro tipo de ocupação,
como dirigir partido político, ser membros de
sindicatos. Isto é para afastar qualquer influência que
não seja de caráter técnico, o que deve ser
predominante nas agências reguladoras.

Por isso, Sr. Presidente, neste instante, dou
entrada ao projeto de lei.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra ao Sr. Deputado Chico Alencar.
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o SR. CHICO ALENCAR (PT-RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
nesses tempos em que se fala tanto em transgênicos,
fico preocupado com algumas tendências, no meu
Rio de Janeiro, de o PT ficar meio transgênico e aca
bar tendo a atividade política geneticamente adultera
da. Por isso poderemos até recorrer ao Diretório Nac~

onal em função de certas filiações sementes, e espe
rar que não seja preciso adotar zoneamento nem ro
tulação de companheiras e companheiros.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós, do
PT, temos a obrigação de semear a discussão. E,
para começo de conversa, lembrar ao povo e às auto
ridades: não há qualquer certeza científica de que o
consumo de alimentos transgênicos não signifique
risco para a saúde do ser humano.

Uma coisa éa biotecnologia, que aliás já é apl~

cada no pão nosso de cada dia, no queijo, no vinho,
que o nobre Deputado Pauderney Avelino, com o seu
apurado gosto e paladar, digere. (Risos.) Outra coisa
é a semente geneticamente modificada.

A lógica da produção transgênica é que os paí
ses pobresJiquem com a alimentação geneticamente
modificada e os ricos com os alimentos orgânicos, I~

vres de química e manipulação genética.
No caso da soja -na qual a técnica vem sendo

desenvolvida em maior escala - está comprovado
que a versão genética fica com excesso de estróge
no, causando sérios problemas hormonais (há ho
mens índios argentinos que, ao consumirem a soja
em larga escala, desenvolveram mamas; hipertireo~

dismo; alta incidência de cáries; mahifestações de os
teoporoseem crianças).

As multinacionais da alimentação genética
(principalmente a Cargill e a Monsanto) silenciam so
bre o assunto, sem desmenti-lo.

A maioria dospaíses europeus, afirmou um re
presentante da fábrica Perdigão, exige um certificado
de que suínos, aveS e novilhos, matéria-prima dos
produtos exportados, não são alimentados com ração
transgênica.

É antieconômico o fato de que a produção trans
gênica ex.ige o dobro da extensão de terra para o
plantio e utiliza um terço da mão-de-obra necessária
na produção natural.

Os transgênicos podem aumentar a resistência
a antibióticos e anti-inflamatórios. Há risco de os
transgênicos contaminarem as plantações vizinhas,
já que os componentes agroquímicos de sua manu
tenção são altamente destrutivos em vegetais co
muns.

Não se mata a fome do mundo produzindo se
mentes que se aniquilam, que não podem ser usadas
na safra seguinte.

A demanda que mais cresce no mundo é por
produtos orgânicos, livres de transgênicos e agrotóxi
cos.

Então, é preciso fazer uma grande reflexão e
sobre isso conversei com o Vice·Presidente da Repú
blica, Sr. José Alencar, Presidente da República em
exercício.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

Presidência reitera apelo aos Srs. Parlamentares
para que venham ao plenário, pois, até agora, regis
traram presença 255 Srs. Parlamentares. Precisa
mos de quorum para iniciar a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Manato.

O SR. MANATO (PDT-ES. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
venho a esta tribuna no dia de hoje para tratar de as
sunto de suma importância para o Brasil: a liberação
do plantio de produtos transgênicos.Sabemos que
atualmente o plantiodesse tipo de produto é proibido
por lei. Entretanto, houve uma colheita de cerca de
8% daprodução nacional de soja emprodutos trans
gênicos na última safra.

É argumentado, Sr. Presidente, que os produtos
transgênicos, a longo prazo, podem ser danosos à
nossa saúde, pois, por tratar·se de produto relativa
mente novo no mercado mundial, não se sabe ao cer
to suas reais conseqüências para o organismo huma
no.

Vale ressaltar que até o presente momento não
existem casos comprovados associando o uso de
produtos geneticamente modificados e algum tipo de
dano à saúde.

O que posso dizer, Sr. Presidente, é que, se o
País não regulamentar o plantio da soja transgênica,
vamos perder no que diz respeito à corrida tecnológi
ca para os países que já se utilizam dos produtos ge
neticamente alterados, ficando, portanto, dependen
tes de algumas poucas empresas, pois não teremos
plenas condições de desenvolver nossos próprios
produtos.

O tema que aqui trato é bem complexo, pois d~

vide opiniões no mundo inteiro, e não é minha inten
ção ser o dono da verdade, mas devemos olhar cui
dadosamente os argumentos pró e contra para inici
armos um debate nacional acerca desse tema que
mexe com o setor primário, ou seja, mexe com o cam-
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po e consequentemente com nossa maior força na
área de exportações, que vem do nosso solo.

Deverá ser editada em breve medida provisória
liberando os transgênicos, porém, alguns cuidados
devem ser tomados, como por exemplo a possibilida
de de haver cruzamentos entre a cultura convencio
nai e a geneticamente modificada, o que dentro de
um certo prazo pode culminar no fim de alguma espé
cie "pura".

Tenho consciência de que a biotecnologia para
esse tipo de produtos ainda é muito recente, não sen
do possível avaliar com total precisão os reais proble
mas que pode causar num longo período. Motivo pelo
qual sou totalmente favorável a que estudos acerca
desse tema sejam exaustivamente realizados, pois
acredito que, com muito estudo e pesquisa, novida
des e mitos surgirão e desaparecerão, possibilitando
assim sabermos com mais clareza dos reais efeitos à
saúde humana causada pelo consumo freqüente
desses alimentos.

O próprio Presidente Lula, em entrevista recen
te, afirmou ter dúvidas sobre a viabilidade dos trans.
gênicos no dia-a-dia do cidadão brasileiro, do mesmo
modo que cientistas divergem quanto ao tema e suas
conseqüências no organismo humano.

Portanto, Sr. Presidente, peço a todos os bras~

leiros que tomem ciência do que está sendo discut~

do, assim como dos rumos dos alimentos transgên~

cos em nossa vida, pois aquele cidadão que usa es
ses alimentos mais freqüentemente é quem terá a
real possibilidade de perceber algum efeito colateral a
longo prazo, o que ajudará nas tomadas de decisão
sobre o tema.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. seja divulgado
nos órgãos de comunicação da Casa este pronuncia
mento.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ZICO BRONZEADO (PT-AC. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, para nós, que somos
representantes de uma região e fazemos parte de
uma agremiação política, é muito gratificante quando
conseguimos adesões ao Partido dos Trabalhadores.

Enquanto em algumas regiões rejeita-se uma f~

Iiação, no meu Estado do Acre tivemos a felicidade,
principalmente através da minha representatividade,
de filiar o Presidente da Câmara de Vereadores de
Assis Brasil ao Partido dos Trabalhadores.

O companheiro João Batista, representante da
Saúde naquele Município, pertence hoje ao Partido
dos Trabalhadores.

Aproveito o momento para parabenizar o Prefe~

to de Assis Brasil, Manoel Batista, por ter conduzido
processo de filiação em que o Partido dos Trabalha
dores ficou com 6 valiosos Vereadores dos 9 que pos
sui a Câmara.

Quero também registrar o Encontro da Juventu
de, que está acontecendo no Auditório Nereu Ramos,
um fórum privilegiado de que participam grandes lide
ranças jovens de todo o Brasil. Do Estado do Acre,
contamos com a presença do Secretário de Esportes,
Sr. José Alício; do Secretário da Juventude; da Vere
adora Gracilene, uma das mais jovens do Brasil. Esse
fórum será pautado de grandes idéias e projetos para
que possa subsidiar as políticas públicas para a ju
ventude.

Sr. Presidente, a revista Veja publicou, à página
115, matéria de um jornalista - parece-me que para
ense - dizendo que o Acre está queimando suas flo
restas. A revista Veja faltou com a verdade. É antiéti
co publicar matéria desse tipo. Não sei o que está por
trás daquela matéria tendenciosa.

O Governador do Acre tem-se destacado como
um dos Governadores mais preocupados com o meio
ambiente e com o desenvolvimento sustentável.

Por diversas vezes, fiz referência ao plano de
manejo florestal sustentável do Município de Xapuri.
Costumo dizer que esse plano é a inclusão social dos
povos da floresta, gera centenas de emprego e ren
da. Somente assim manteremos o homem no campo
produzindo, trabalhando e gerando renda.

Na verdade, a maioria da floresta do Acre ainda
está em pé e queremos mantê-Ia assim, embota pro
duzindo o melhor.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. BABÁ (PT-PA. Pela ordem. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, aproveito a oportunidade
para encaminhar à Mesa projeto que institui 2004
como o Ano da Auditoria e da Moratória da Dívida
Externa Brasileira.

Entendemos que o nosso País enfrenta sérios
problemas por causa da dívida externa. Até julho, o
Governo brasileiro pagou 89 bilhões de reais apenas
de juros dessa dívida. O economista Celso Furtado
mostra claramente, em sua análise econômica, que
não há outra alternativa ao Governo Lula a não ser
caminhar para a moratória. Aliás, o próprio FMI teve
de reconhecer que 19 dos 26 países que declararam
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moratoria cresceram, investiram na produção e gera
ram emprego. Em nosso País amplia-se o desempre
go, cortam-se verbas da saúde, da educação e da re
forma agrária para encher os bolsos dos banqueiros.

É chegada a hora de enfrentarmos o debate so
bre a moratória da nossa dívida externa.

OSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado João Grandão.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT-MS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a população sul"mato-grossense, principa~

mente aquela que mora na região da Grande Doura
dos, está em festa, com a aprovação de ato para a cr~

ação da Universidade Federal da Grande Dourados
(UFGD) por.parte do Conselho Universitário da Un~

versidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).
Este conselho também concluiu a elaboração do pro
jeto de lei, que foi entregue ontem (23/09), através do
Prefeito de Dourados, Prot José Cecílio Lae.rte Tetila,
ao Prof. Dr. Carlos Roberto Antunes. dos Santos, Se
cretário de. Educação Superior (SESU), do Ministério
da Educação, que se responsabilizará pelo envio da
proposição aO Congresso Nacional.

Com este fato, o sonho da Cidade Universitária
de Dourados começaase concretizar, pois a UFGD
já nascerá. forte, com dezenas de cursos de gradua
ção e pós"graduação, quase .3 mil alunos e 176 pro
fessores, urnapolíticavoltada aO desenvolvimento re
gional e Urna éldministração própria e autônoma.

A lutapela criação da segunda universidade fe
deralem nosso Estado éo resultado do empenho da
classe política e da colTlunidade. universitária, que ao
longo dosan?s trabalhélVacoma hipótese de termos
uma universidad~ volta<J~paraa nossa região.

Por 9l.ltrolado, ~QiqadeUniversitáriaconta com
a Universid~de~stadual de Mato Grosso do Sul
(UEMS),. qUef()i c~iad~quandodacriação do Estado
e implant~?aem19~3.Ao qomernorar 10 anos de
funcionanH'09to,~~EfIt1S?ol1f!rlTlao seu compromisso
de interioríza~ãosend()i.ref.erênciadeensino superior
em 14 Mupicípio~do§stado.

A UEMSag-prapart~parauma nova fase, com a
posse do.novoreitor,eleitode forma democrática por
toda a c()mu~i<Ja<J~ universitária e que, sem sombra
de dúvidas, saberá condu~ircom competência e seri
edade eS~élinstitulção,que representa o sucesso das
lutas de umpoyo quesabe o que quer e que somente
através de uma educação de qualidade é que tere
mos·bons.cidadãos.

Desejamos ao Prof. Luiz Antonio Álvares Gon
çalves, que será empossado no cargo de reitor em

solenidade que acontece nesta sexta-feira, sucesso
nessa empreitada, que não é fácil. Esperamos que a
sua atuação reforce institucionalmente a UEMS e, por
conseguinte, contribua para o nascimento da nova
universidade federal, pressupostos imprescindíveis
para a consolidação do projeto de transformação de
Dourados numa cidade universitária.

Solicito a V.Exa., Sr. Presidente, autorizar a d~

vulgação destepronunciameQto nos órgãos de comu
nicação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. ADELOR VIEIRA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE {Inocêncio Oliveira} - Tem

V.Exa.. a palavra.
O SR. ADELOR VIEIRA (PMDB-SC. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
apenas corroborar o apelo de V.Exa.

Na condição de Vice-Líder da bancada do
PMDB, convoco os Deputados peemedebistas a
comparecerem ao plenário, pois precisamos dar iní
cio à Ordem do Dia.

Muito obrigado.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden

te, peço a palavrapela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira} - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com
a anuência de V. Exa., gostaria de convocar as Sras. e
os Srs. Deputados da base aliada de todos os parti
dos para comparecerem ao plenário, a fim de obter
mos quorum o mais rapidamente possível e também
encerrarmos. a votação mais cedo.

O SR. PRESIDENTE{lnocêncio Oliveira} - Com
a palavra a Sra. Deputada Kátia Abreu.

A SRA. KÁTIA ABREU (PFL-TO. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, quero apenas registrar,
mais uma vez, o que se vê emtoda a imprensa nacio
nal com relação à violência doméstica contra a mu-
lher. ,.

Estamos com projeto preparado para reverter a
situação diante do Judiciário. A mulher é agredida
dentro de casa e a pena para o agressor é distribuir
cesta básica ou prestar trabalho em instituição filan
trópica. Temos de enquadrar essas pessoas como
criminosas. Em cada 4 mulheres brasileiras, 1 é agre
dida dentro de casa; em cada 5 faltas ao trabalho, 1 é
por ter sido agredida em seu lar.

Sr. Presidente, é inadmissível que num mundo
moderno, globalizado e desenvolvido a mulher brasi-
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leira ainda seja subjugada, humilhada e agredida
dentro de sua própria casa.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. BABÁ (PT-PA. Sem revisão do orador.)

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, companhe~
ros trabalhadores, inicio meu pronunciamento com
uma nota do Partido dos Trabalhadores sobre os
transgênicos. Nosso partido, sendo minoria, tinha po
sicionamento claramente contrário a esses produtos.

Diz a nota:

"Diante da decisão do Governo Fer
nando Henrique Cardoso de proceder à libe
ração de produtos transgênicos no BrasH,
indiferente às reações contrárias crescentes
de vários segmentos políticos, da comunida
de científica e de entidades de defesa do
consumidor e do meio ambiente e, conside
rando, ainda, a relevância do tema para os
interesses da saúde pública e da preserva
ção ambiental; para os objetivos da sobera
nia alimentar da população; para a demo
cratização das políticas agrícola e agrária;
bem como para o desenvolvimento científico
e tecnológico do País, o Partido dos Traba
lhadores - PT se manifesta contrário à
plantação de soja transgênica no País".

Há uma série de argumentos que nós, do Part~

do dos Trabalhadores, fizemos questão de divulgar
referente ao nosso posicionamento contra o lobbyda
empresa Monsanto, que já havia disseminado a soja
transgênica na Argentina e começou a fazer também
o tráfico de sementes desse produto para plantar no
sul do nosso País.

Já no início deste ano, o Governo, rompendo
com toda a tradição do Partido dos Trabalhadores,
por pressão do Sr. Roberto Rodrigues, megalatifun
diário, Ministro da Agricultura, e dos grandes fazen
deiros do sul do País, decidiu liberar a venda da soja
transgênica produzida no Rio Grande do Sul.

Ora, vejam: esperava-se do Partido dos Traba
lhadores, evidentemente, posicionamento igual ao da
Ministra Marina Silva, posicionamento esse referen
dado por vários técnicos e que mostra claramente
que a empresa Monsanto nunca fez nenhum estudo
de impactos ambientais com relação à soja transgên~

ca. Também é do desconhecimento científico-global
os efeitos que essa soja transgênica poderá causar
não apenas na agricultura, na biodiversidade, mas à
própria população que a consome.

Este é um debate que precisávamos aprofun
dar. Mas o que se viu ontem foi o Ministro da Casa C~

vil, Sr. José Dirceu, sem discutir com a bancada do
Partido dos Trabalhadores, sem discutir com os seto
res ligados à agricultura, com os companheiros do
Movimento dos Sem Terra - corretamente acampa
dos na frente do Ministério da Agricultura e que foram
reprimidos pela Polícia Militar por protestarem contra
esse absurdo -, na calada da noite, reunir-se com
Deputados do Rio Grande do Sul e com setores liga
dos à grande produção de soja transgênica para bai
xar medida provisória que, ontem à noite, o Vice-Pre
sidente da República, José Alencar, recusou-se a as
sinar.

Segundo informações que chegam hoje, o
Vice-Presidente havia recuado e decidiu assinar essa
medida provisória.

É lamentável, Sr. Presidente, a atitude do Part~

do dos Trabalhadores nesse processo. Nos primeiros
6 meses de governo rompeu todo diálogo com a base
dos servidores, impôs as reformas da Previdência e a
tributária, que depois teremos condições de analisar
sem discutir com a sociedade, e continua com o viés
da política neoliberal.

Agora o tema é justamente a soja transgênica,
que tanto combatemos nesta Casa, contra a qual
nossa bancada lutou, até a assessoria do partido fez
importante estudo à época para definir nosso posicio
namento em relação aos produtos geneticamente
modificados.

O que se vê, infelizmente, é que a partir da Casa
Civil se implementa um programa do Partido dos Tra
balhadores também geneticamente modificado,
como a soja, com células da burguesia, do FMI e dos
banqueiros internacionais inseridos nele. E agora
com células claras do Ministro da Agricultura, um bur
guês do campo que explora trabalhadores em suas
fazendas, que planta soja transgênica e que defende
os interesses de sua classe. Jamais poderíamos es
perar que o Partido dos Trabalhadores, que tanto
combateu a plantação de soja transgênica no País,
justamente no Governo Lula permitisse o seu plantio.

A bancada do Partido dos Trabalhadores prec~

sa discutir esse assunto. Temos certeza de que inú
meros Deputados do PT, como o Deputado João
Grandão e outros Parlamentares ligados à agricultu
ra, são frontalmente contrários à plantação da soja
transgênica. É importante que a bancada adote um
posicionamento em consonância cornos companhei
ros do Movimento dos Sem Terra, com a história do
Partido dos Trabalhadores e com estudos feitos por
técnicos e assessores do PT.
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Neste instante, só nos resta lamentar que, mais
uma vez, o PT rompa com seus compromissos histó
ricos.

O SR.IVAN VALENTE (PT-SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, es
tamos diante de um fato bastante grave na indústria
automobilística do País. O jornal Folha de SPaulo de
hoje publica· frase textual do presidente mundial da
Volkswagen, que afirma, categoricamente, que qua~

quer trabalhador brasileiro que entrar em greve será
sumariamente demitido da empresa no Brasil.

A Volkswagen, há alguns meses, tenta a demis
são ou a transferência de 4 mil operários para a em
presa Autovisão, a fim de serem treinados. Propõe
plano de demissão voluntária, e os sindicatos e os tra
balhadores não aceitam essa proposta.

A partir daí, a empresa multinacional Volkswa
gen vem a público ameaçar, da Alemanha, os traba
lhadores brasileiros com 4 mil demissões, caso haja
qualquer movimentação de greve.

A empresa tem acordo escrito com o Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC de não demissão de traba
lhadores até 2006. Em Taubaté, não haveria demis
sões até o ano de 2004.

Mais do que isso, quando o Governo garantiu a
redução do IPI sobre os automóveis, com o objetivo
de rea.tivar as vendas, as montadoras se comprome
teram a hão demitir nenhum funcionário até novem
bro.

Ou seja, a empresa Volkswagen mente. Ela tem
acordos escritos com os sindicatos de Taubaté, do
Vale do Paraíba e do ABC dizendo que não haveria
demissões até 2006 e tem o compromisso com o Go
verno brasileiro, a partir da redução do IPI, de que
não haveria demissões até o mês de novembro, em
bora exista, nestemomento, essa ameaça direta.

Ocorre que, cada vez mais, as empresas multi
nacionais têm poder de incidir na vida política e nos
Governos e a sensação de que podem interferir em
tudo. Um dirigente da Volkswagen chegou a ameaçar
com o fechamento da fábrica do Paraná, às vésperas
do racionamento de energia elétrica, caso o Brasil
não oferecesse eletricidade, água e estradas.

Isso significa que as empresas têm o poder de
chantagear os Governos, inclusive o de exigir incenti
vos, de rebaixar o preço da mão-de-obra, de demitir a
seu bel~prazer e de descumprir acordos feitos com o
Governo. Já dissemos nesta Casa, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, que COm a redução do IPI perde-se
receita que deveria ir para a educação, para a saúde
e para o sanea.mento básico. Não houve a reativação

de vendas, e, assim mesmo, essa empresa descum
pre os acordos que faz com o Governo e com os tra
balhadores.

Sr. Presidente, precisam ser tomadas medidas
urgentes para que nós não tenhamos mais uma en
xurrada de demissões, porque demitir trabalhadores
da indústria automobilística gera um efeito em cadeia
na indústria de autopeças e no setor de vendas, ou
seja, tem efeitos multiplicados.

Mais do que nunca, entendemos que é hora de
o País ter uma política econômica de crescimento, de
baixa de juros, de baixa de superávit primário, de rea
tivação, porque, para além do autoritarismo dessas
indústrias, há um modelo econômico que não serve
ao País e ao povo brasileiro.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

Presidência convoca os Srs. Líderes e os Srs. Parla
mentares presentes nas diferentes dependências da
Casa a virem ao Plenário, pois atingimos o quorum
regimental para darmos início à Ordem do Dia. Tre
zentos e nove Srs. Parlamentares já registraram a
presença.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado João Alfredo.

O SR. JOÃO ALFREDO (PT-CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero informar sobre au
diência que os núcleos agrário, do meio ambiente e
da saúde do Partido dos Trabalhadores,.acompanha
dos de Parlamentares que fazem parte da Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minori
as, tiveram hoje com o Presidente da República em
exercício, José Alencar, a fim de discutir a questão
dos transgênicos.

Ressalto a abertura que o Sr. José Alencar teve
para debater o referido assunto, ouvindo não só os
Parlamentares, mas representantes dos movimentos
sociais, como o MST, a Via Campesina e a Comissão
Pastoral da Terra, conforme relatado há pouco pelo
Deputado Babá, em suas ponderações sobre a ado
ção de organismos geneticamente modificados no
País.

O importante é que, ao se pronunciar, após ou
vir o relato de todos nós, S.Exa. disse que queria ou
vir a contribuição da bancada, e convidou o Deputado
Nelson Pellegrino, Líder do PT nesta Casa; o Deputa
do Fernando Gabeira, que preside a Frente Parla
mentar Ambientalista; e o Deputado Estadual pelo
Rio Grande do Sul, Frei Sérgio, ligado ao Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, para se mani
festarem acerca da medida provisória.
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Acho que é um momento importante, Deputada
Maria do Rosário, V.Exa. que me ouve e que é do Rio
Grande do Sul, quando a bancada é chamada para
participar, debater e ajudar a resolver o problema,
tendo oportunidade, como hoje, de dizer que a justifi
cativa apresentada ao Governo para a medida provi
sória não tinha fundamento.

A justificativa dizia que teriam que liberar o plan
tio de soja transgênica este ano porque não haveria
sementes convencionais suficientes para os agricul
tores. Nós, que estávamos lá, pertencentes aos nú
cleos agrários, ouvimos do Ministro Roberto Rodri
gues que havia sementes suficientes. No debate rea
lizado no Espaço Cultural com representantes dos
movimentos sociais, um funcionário da CONAS disse
claramente que sai mais barato para o agricultor com
prar a semente convencional do que pagar os royalti
es que a Monsanto certamente vai cobrar.

Ao sairmos da Presidência da República, aque
les mesmos companheiros que estiveram com o
Vice-Presidente José Alencar, fomos prestar nossa
mais irrestrita solidariedade à Ministra Marina Silva,
do Meio Ambiente, orgulho do nosso partido, porque
tem representado nesse processo a defesa de nos
sos ideais históricos. S.Exa. tem assumido a posição
clara de que o Governo deve chegar a uma solução
sem ferir a legalidade, o princípio da precaução e, so
bretudo, sem afrontar a Constituição da República
brasileira.

Sr. Presidente, saímos da reunião muito anima
dos. Sabemos que há uma crise, mas a abertura de
diálogo com a Presidência da República, interina
mente ocupada pelo Vice-Presidente José Alencar,
mostra que poderemos ter outro caminho que não
simplesmente a legalização da desobediência civil, e
sim o cumprimento das leis que esta Casa votou por
iniciativa do nosso Governo.

Muito obrigado.
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoS-AC.

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, já não é novidade para os Parlamen
tares da Amazônia a apropriação indébita que empre
sas internacionais assiduamente patrocinam na Ama
zônia brasileira. As riquezas da biodiversidade, os co
nhecimentos das comunidades tradicionais, os ver
dadeiros patrimônios culturais da nossa rica região
são hoje alvo da cobiça internacional, num desrespei
to à nossa Nação.

Embora tenhamos conhecimento destas ativi
dades ilícitas, não podemos nos calar e tampouco
abandonar a denúncia. Devemos buscar a garantia
de mecanismos legais rigorosos que protejam esse

grande potencial econômico e punam com rigor quem
patrocina tais ações.

A edição da revista ISTOÉ publicada no dia 21
de setembro de 2003 traz bela e profunda reportagem
que merece aplauso. Fala sobre a biopirataria em ma
téria muito bem feita, na minha opinião um grito de
alerta. E, de forma inédita, distribuiu junto com a edi
ção sementes de mogno, árvore em extinção.

Sr. Presidente, faço questão de registrar nos
Anais desta Casa a matéria jornalística em tela, que
passo a ler:

"Riqueza ameaçada.

A falta de fiscalização e controle das
espécies nativas abre as portas para a bio
pirataria e dá ao Brasil um prejuízo diário de
US$ 16 milhões.

Darlene Menconi e Leonel Rocha.

Colaboraram: Cláudia Pinho, Lia Vas
concelos e Neila Fontenele (Ceará).

Muitos anos antes de as caravelas
portuguesas fincarem suas âncoras por
aqui, o Brasil estava longe de ser um paraí
so tropical inabitado. Bem no coração da
Amazônia, em Mato Grosso, onde hoje con
vivem 14 tribos indígenas no Parque Nacio
nal do Xingu, havia uma civilização com
avançado conhecimento de engenharia. As
evidências arqueológicas, reveladas na se
mana passada, mostraram vestígios de pra
ças, ruas e pontes construídas por uma so
ciedade com cerca de cinco mil habitantes.
Durante pelo menos 250 anos, esses povos
resistiram a toda sorte de ameaças, de ma
lária e febre amarela. a picadas de cobra e
plantas venenosas. Para se curar, usavam
infusões de ervas e poções feitas pelos pa
jés com ingredientes quase sempre secre
tos. Só 350 mil índios, ou 0,2% da popula
ção brasileira, resistiram às armas de fogo,
ao domínio dos colonizadores e às doenças
européias.

A população nativa diminuiu, mas a pi
lhagem das riquezas naturais brasileiras já
dura 500 anos. Os colonizadores europeus
que saqueavam as colônias deram lugar
aos piratas disfarçados de turistas, pesqui
sadores ou missionários. Seu objetivo conti
nua o mesmo: apropriar-se das riquezas da
maior biodiversidade do mundo, úteis na
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produção de alimentos, remédios e cosméti
cos. A grilagem evoluiu a reboque da indús
tria farmacêutica e da biotecnologia. Um
quarto dos atuais medicamentos industriali
zados é derivado de plantas, o que repre
senta um mercado mundial de US$14 bi
lhões ao ano, sendo US$ 124 milhões só no
Brasil.

Frutas tropicais - O País amarga um
prejuízo diário de US$ 16 milhões com a bi
opirataria, segundo o Instituto Brasileiro. do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Re
nováveis (Ibama). Há casos emblemáticos
como o pau-brasil, a seringueira ou a fruta
do bibiri, registrada pelo laboratório cana
dense Biolink, apesar de usada há gerações
como anticoncepcional pelos índios uapixa
nas, de Rondônia. Uma empresa japonesa
deiXOU mais evidente essa vulnerabilidade
ao registrar como seus os nomes de frutas
nacionais típicas como cupuaçu e acerola.
O caso mais famoso, porém, é o do profes
sor da faculdade de medicina de Ribeirão
Preto, Sérgio Ferreira, que descobriu no ve
neno da.jararaca uma substância capaz de
controlar a pressão arterial. Sem dinheiro
para tdcar as pesquisas, ele aceitou uma
parceria.com o laboratório.americano Bris
tol-Myers Squibb. Em troca de recursos, a
empresa registrou a.patente do príncípioati
vo Captopril, um mercado que gera US$ 2,5
milhões ao ano em royalties, e o Brasil tam
bém tem que pagar.

Não há páreo no mundo para a rique
za das florestas, pradarias e savanas brasi
leiras, qUE! abrigam duas em cada cinco es
pécies de plantas .e animais do planeta.
Aqui vivem 55 espécies de primatas, dois
quintos das aves e um décimo dos anfíbios
e mamíferos do mundo. O grande dilema da
exploração dos recursos naturais é o desco
nhecimento~ A c;iência já esquadrinhou qua
se 1,8 milhãq. de espécies de um total que
pode variar entre cinco e 30 milhões. Por
isso, a biopiratafia nJUitas vezes passa des
percebida. Na maioria dos casos, ela é re·
flexo da laltade fiscalização,. de controle e
deHmalegis/~9ãoque proteja a propriedade
genética das espécies nativas.

O carro-chefe da exploração predató
ria é a madeira tropical mais nobre e valiosa

do mundo, o mogno. Batizada de ouro verde
por seu alto valor comercial, ela é vendida a
US$ 1,4 mil por tora. Entre 1971 e 2001 fo
ram extraídos 2,5 milhões de árvores. Dois
terços seguiram para os EUA e a Inglaterra.
Tivessem percorrido os caminhos legais,
esse comércio poderia gerar quase US$ 4
bilhões em divisas. No domingo 21, Dia da
Arvore, será a. primeira vez em 40 anos,
desde que começou sua exploração inten
Sa, que o mogno dá sinais de recuperação.

A devastação foi tanta que o governo
brasileiro decretou uma moratória no comér
cio de mogno em 2001. Madeira rara, resis
tente, que dura séculos sem mudar de cor
nem deformar, o mogno não tem paralelo na
natureza. Foi tão explorado que entrou na
lista internacional de espécies ameaçadas
de extinção. A partir de novembro, come
çam a valer os novos critérios para sua ex
ploração controlada. Serão adotados certos
cuidados para deixar mudas. e toras sufici
entes para as futuras gerações. As práticas
do bom manejo também. serão acompanha
das por cientistas e fisc;ais.. '0 mogno enfim
saiu da UTle está em quarentena', compara
Adalberto Veríssitno, do Instituto do Homem
e Meio Ambiente. da Amazônia (Imazon).
Ele percorreu as florestap eto Acre, Rondô
nia, Mato Grosso e sul do pará para elabo
rar o mais completo raio-x da exploração
madeireira do País, 'Quem apostou na im
punidadeperdeudinhelro. $<5 vai ficar nesse
negócio quem. quiser trabalhar a sério', diz
Veríssimo.

Banco·de dados - O governo também
promete fazer um controle mais rigoroso e
fiscalizar, por satélite, a retirada das madei
ras da floresta. Temos que fechar a porta
da ilegalidade, com mais punição, e usar es
tímulos paraabrir.a porta do uso sustentá
ver, explica João paulo Capobianco, secre
tário de Biodiversidade do Ministério do
Meio Ambiente. Do jeitQ como está, o Brasil
joga todos na clandestinidade, inclusive os
cientistas que buscam aprirrlOrar o conheci
mento paraajudar no trabalho de preserva
ção. 'Estamos sentados sobre um patrimô
nio riquíssimo, ma~ alalta de regras rígidas
impede o uso adequ~doda nossa biodiver
sidade', afirma Capobianco.
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o atual governo prepara um banco de
dados com o nome científico e popular das
várias espécies nativas. Disponível na inter
net, ele poderia coibir iniciativas como a da
empresa japonesa Asahi Foods, que aboca
nhou as marcas cupuaçue acerola. Não
adianta nem reclamar direitos na Justiça
porque a maracutaia esconde uma briga de
gigantes. Os países ricos relutam em reco
nhecer o conhecimento tradicional de povos
nativos como propriedade intelectual. Em
compensação, defendem as patentes sobre
genes e princípios ativos encontrados na
natureza. Na prática, vale quem for mais rá
pido no gatilho em registrar marcas e paten
tes no Exterior.

Nossos recursos genéticos são subuti
lizados, as regras esquizofrênicas amarram
a pesquisa nacional e abrem brechas para
interesses menos legítimos. É impossível
sobrevoar a floresta e reconhecer do alto
quais plantas têm efeito terapêutico. O único
jeito de aprofundar o conhecimento científi
co é se aproximar das populações tradicio
nais, que quase nunca são remuneradas. A
ministra do Meio Ambiente, Marina Silva,
autora do primeiro projeto de lei de combate
à biopirataria, há oito anos engavetado no
Congresso, promete enviar um projeto de lei
para substituir a atual medida provisória que
rege o setor, no qual propõe penas para a
biogrilagem. 'A legislação é essencial, mas
a conscientização da sociedade é funda
mentai para impedir esse crime duplo, que
rouba nossas riquezas e impede nosso de
senvolvimento: diz Marina.

Pela legislação atual, biopirataria não
é crime. Por isso, os 29 americanos, holan
deses, suíços e alemães presos nos últimos
dez anos pela Polícia Federal somente no
Amazonas foram enquadrados na lei que
trata do transporte ílegal de animais e plan
tas e, logo depois, liberados sob pagamento
de fiança. Sabendo da facilidade, os biopira
tas estão mais ousados e sofisticados. A PF
e o Ibama já apreenderam com falsos turis
tas mapas detalhados da Amazônia elabo
rados por satélites americanos, aparelha
gem para medir a acidez da água e subs
tâncias que adormecem animais embalados
para 'exportação '.

Tráfico - Para combater tanta sofisti
cação, a PF criou a divisão de repressão
aos crimes ambientais, que coordenará o
trabalho em delegacias especializadas.
'Este é o setor mais sofisticado do crime or
ganizado e para combatê-lo temos que co
nhecer o assunto', avisa o delegado e biólo
go Jorge Pontes. A PF deu o nome do maior
pirata da história - Drake - a uma operação
em 11 Estados para tentar impedir o tráfico
de animais e a saída de material genético
pelas fronteiras. A dobradinha biopirata
ria-tráfico de animais é a terceira maior ativi
dade ilícita do mundo, perdendo só para o
tráfico de drogas e de armas.

Os índios também entraram na briga.
Desde fevereiro, o Instituto Indígena Brasile
iro da Propriedade Intelectual registra os co
nhecimentos tradicionais dos pajés. Integra
do por advogados e sociólogos índios e pa
jés, o instituto vai tentar o reconhecimento
internacional pela Organização Mundial de
Propriedade Intelectual. 'Nosso saber deve
ser respeitado para que as comunidades in
dígenas se beneficiem de tradições secula
res', defende Marcos Terena, um dos cria
dores do instituto.

Campanhas de conscientização e re
pressão policial são fundamentais, mas não
suficientes. Até porque o biopirata conta
com muitas saídas e com a fragilidade dos
acordos internacionais ainda não regula
mentados. A solução definitiva apontada
pela Associação Brasileira de Empresas de
Biotecnologia é a aprovação de uma legisla
ção para regulamentara bioprospecção, a
pesquisa científica e o intercâmbio de mate
rial genético entre cientistas de outros paí
ses. 'Os pesquisadores brasileiros ou es
trangeiros terão que se submeter a contra
tos meticulosos para que o Brasil possa se
beneficiar da sua biodiversidade', argumen
ta Antônio Paes de Carvalho, presidente da
associação.

O interesse dos estrangeiros é tanto
que há 20 anos uma indústria suíça controla
a Pentapharm, um dos mais importantes
serpentários do País, localizado em Uber
lândia, Minas Gerais. Ali se criam em cative
iro as cobras jararacuçus, uma espécie do
grupo das jararacas. Toda a produção de
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veneno segue para a Suíça, que o transfor
ma num medicamento anticoagulante. Para
espanto dos desavisados, o negócio é legal
e tem permissão de todos os órgãos gover
namentais para exportar o veneno das co
bras tupiniquins.

Enquanto a solução não vem, Francis
co José Abreu Matos, da Universidade Fe
deral do Ceará, registrou 700 espécies de
plantas conhecidas por suas propriedades
medicinais. Ele avaliou a toxicidade e a efi
cácia terapêutica de 70 espécies e reuniu os
dados no livro Farmácia· Viva. Com isso, ga
rante Matos, é possível baratear o custo dos
medicamentos. 'Há uma grande dificuldade
para as plantas brasileiras se tornarem fonte
de renda e as pesquisas acabam entregan
do o ouro ao bandido', acrescenta.

Apesar das brechas, o Brasil esbanja
competência. Na semana passada, fez jus à
fama de ser um centro de excelência em
samba, futebol e genoma. Divulgou o se
qüenciamento genético do parasita Schisto
soma mansoni, que provoca a esquistosso
mose e afeta dez milhões de brasileiros e
200 milhões de pessoas em 74 países. O
estudo reuniu 36 pesquisadores liderados
por Sergio Verjovski-Almeida, do Instituto de
Química da Universidade de São Paulo. 'O
seqüenciamento vai permitir o desenvolvi
mento de uma vacina dentro de cinco a dez
anos', explica. O Instituto Butantan já traba
lha num p~ojeto piloto para testar vacinas
usando os genes identificados. Financiadora
do estudo, a Fundação de Amparo à Pes
quisa doEstado de São Paulo (Fapesp) so
licitou um pedido de patente internacional
para os {Jenesrnais promissores. ~s paten
tes atraem parcerias comerciais e evitam
que as informações sejam apropriadas inde
vidamente', diz José Fernando· Perez, dire
tor científico da Fapesp.

Antibiótico - Primeiro esforço nacional
na área de genômica, outra pesquisa mos
trou resultados. O seqüenciamento da bac
téria Chromobacterium violaceum reuniu 25
laboratórios e 200 cientistas de 15 Estados,
de Manaus a Porto Alegre. Durante um ano,
eles analisaram os genes da bactéria pre
sente norio Negro. Além de sintetizar anti
bióticos e remédios contra tumores, a des-

I

coberta pode levar à criação de plásticos bi
odegradáveis e à redução de poluição em
áreas de garimpo.

Na segunda-feira 15 foi a vez de a
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuá
ria (Embrapa) exibir sua conquista, a bezer
ra Lenda, primeiro clone de um animal mor
to. 'Ela é simplesmente perfeita', gaba-se
Rodolfo Rumpf, coordenador da equipe.
Lenda abre a possibilidade de donar espé
cies ameaçadas de extinção. 'É uma forma
de a ciência compensar o desequilíbrio que
o próprio ser humano provoca', promete
Rumpf".

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, no primeiro semestre deste ano coor
denei uma visita à aldeia indígena ashanin
ka, de onde partiu denúncia de que madei
reiros peruanos invadiam terras indígenas
brasileiras para traficar o mogno. Fui acom
panhada pelo Presidente da FUNAI, de
agentes da Polícia Federal, de oficiais do
Exército Brasileiro, de autoridades locais e
lideranças indígenas. Apresentamos nesta
Casa relatório pertinente, solicitando das
autoridades brasileiras providências cabíve
is para a resolução do impasse.

Sr. Presidente, as informações levan
tadas nesta matéria são claras constatações
da urgente necessidade de aprimorarmos
oS mecanismos legais de proteção das nos
sas riquezas genéticas. Felicito a equipe jor
naIística que produziu tão brilhante matéria,
reforçando o chamamento para que cuide
mos mais e melhor da Amazônia.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, ao mesmo tempo, é com tristeza que a
população do Acre e da Floresta Amazônica
lê matéria publicada na mais recente edição
de outra revista de circulação nacional. A
Veja de 21 de setembro de 2003 surpreen
de ao noticiar o crescimento da.devastação
florestal no Acre. Afirma que "o desmata
mento no Estado do Acre está avançando
no ritmo de dezesseis campos de futebol
por hora". O jornalista peca pela inverdade
dos fatos quando diz que no Acre se pratica
o crime da motosserra.. Sr. Presidente, mo
tosserra no Acre só se viu no auge da velha
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direita que se implantou naquele Estado, co
mandada por Hildebrando Pascoal.

A revista Veja, senhoras e senhores,
que relevantes serviços tem prestado à so
ciedade brasileira, registra neste momento
grande inverdade.

Então, vejamos o que diz o propno
INPE em carta dirigida ao Governador do
Acre, assinada pelo Coordenador do. Pro
grama de Monitoramento Ambiental, Sr.
Dalton Marisson Valeriano. A título de escla
recimento, afirma o Coordenador: "Deixei
c/aro para o Sr. Coutinho que não é possível
estimar uma taxa para um Estado a partir da
informação referente as 50 imagens de
2002, pois é preciso saber a priori o quanto
da área da imagem pertence a um determi
nado Estado e o quanto que o desmatamen
to observado nesta área representa histori
camente do total desmatado no Estado. Das
50 imagens críticas observadas na Amazô
nia apenas 3 dizem respeito ao Acre. Des
tas 3 apenas uma está integralmente no
Acre. As outras duas imagens cobrem ape
nas parcialmente o território do Estado, ha
vendo também contribuições dos Estados
do Amazonas e de Rondônia ( ..)".

Na mesma carta, o Coordenador enfa
tiza: "Está, portanto, incorreta a taxa de des.
matamento no Estado do Acre no período
2001-2002, publicada no gráfico apresenta
do na referida matéria, assim como é incor
reta a afirmação de que este valor se trata
de uma medição".

Portanto, Sr. Presidente, nem haveria mais ne
cessidade de meu Estado se explicar, quando o pró
prio INPE, cujos dados foram usados equivocada
mente, defendendo-nos. Mas daremos nossas expl~

cações exatamente pelo compromisso que temos de
construir um projeto político pautado na ''tlorestania'',
o projeto do Governo da Floresta.

É sabido, Sr. Presidente, que o projeto político
hoje implantado no Acre tem como base o desenvolv~

mento sustentável. O Governo Estadual vem subsid~

ando as comunidades tradicionais exatamente para
que elas, como fazem há séculos, continuem preser
vando o patrimônio florestal. Tal política promove
qualidade de vida nos seringais acreanos. Muitas
dessas comunidades já contam com energia elétrica,
acesso à educação, aos programas de saúde pública

e até segurança alimentar. E toda sua base econômi
ca está escudada no extrativismo, na comercializa
ção racional dos produtos da floresta. Os próprios se
ringueiros, mais do que ninguém, sabem que a flores
ta é quem lhes dá sustento. E seria inimaginável esta
rem eles agora devastando quem lhes sustenta. Seria
matar a galinha dos ovos de ouro.

Então, vejamos a acusação que do jornalista
aos nossos seringueiros: '~ prioridade do Estado,
conforme as explicações oficiais, é aprovar projetos
de reservas extrativistas e de exploração com reflo
restamento, mas os colonos ainda insistem nos cor
tes e nas queimadas. O agrônomo Judson Ferreira
Valentim, pesquisador da Embrapa, lembra, porém,
que a pecuária é a atividade mais comum nas proprie
dades rurais do Acre. 'o avanço das pastagens é que
está criando esse quadro', afirma Valentim".

Ora, Sr. Presidente, existe algo de errado nisso
tudo. OU,para usar uma expressão bem acreana,
tem tatu na forquilha. O Governador Jorge Viana tem
sido excessivamente cuidadoso na fiscalização das
ações do Governo. Engenheiro florestal de formação,
tem o conhecimento técnico necessário para melhor
exercer este poder fiscalizador. Com o apoio dos par
tidos que formam a Frente Popular, consolidou ges
tão da floresta que hoje é exemplo para o País e já re
cebe o reconhecimento internacional. Há poucos
dias, vale lembrar, Jorge Viana recebeu na África do
Sul um prêmio ambiental do Fundo Mundial da Natu
reza.

Infelizmente, a Amazônia vem sendo vítima de
políticas equivocadas há várias décadas. Foram tan
tas campanhas e esforços visando substituir as flo
restas por pastagens que boa parte da população
passou a acreditar que· a floresta, verdadeiramente,
constitui empecilho ao desenvolvimento. Lamentavel
mente, na Amazônia ainda existem governantes e li
deranças políticas que pregam e praticam isso.

O Governo da Floresta quebrou este paradig
ma. Tentamos, desde o início, contribuir para que
nossa principal riqueza, a floresta, seja valorizada.
Que as pessoas vejam na floresta não um empecilho
para o desenvolvimento. Nosso esforço tem sido no
sentido de transformar a floresta naquilo que ela ver
dadeiramente é: a grande riqueza que, se usada com
sabedoria, vai melhorar a qualidade de vida da gera
ção atual e garantir sobrevivência digna para as gera
ções futuras.

O Governo do Acre tem procurado fazer sua
parte para diminuir os índices de desmatamento no
Acre. Estamos construindo as Estradas Verdes, com
batemos a biopirataria, implantamos reservas como o
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Parque Estadual do Chandler, tudo para legar ao fu
turo esta magnífica floresta que cobre 90% de nosso
território, pois é nela que residem nossas mais pro
fundas esperanças. Esta foi a lição que aprendemos
com Chico Mendes.

Mas hoje trago aqui a obra de outro poeta. Fer
reira Gullar nos diz que "não basta um século para fa
zer a pétala que um só minuto faz". No Acre aprende
mos desde muito cedo a respeitar os prazos sagrados
da natureza. E ninguém vai nos roubar este sent~

mento.
Não somos favoráveis à. ação daqueles que du

rante décadas tentam substituir a mata porpasto de
boi nem à. transformação da Amazônia num santuário
ecológico. Estamos no meio termo. O Acre buscou
nos últimos 4 anos exatamente passar da fase "não
pode" para a fase "usar. nossos recursos naturais e
florestas para desenvolver o Estado e a Amazônia".

Infelizmente, a revista Veja não procurou abor
dar este ângulo da realidade acreana.Sr. Presidente,
espero, sinceramente, quea direção desta tão respe~

tável revista semanal reponha a verdade. É uma exi
gência do meu Estado, é uma exigência dos povos da
floresta.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, inicialmente, quero parabenizar o Governo
brasileiro pela firmeza na defesa dos interesses dos
países. em desenvolvimento quando da última reu
nião da Organização Mundial do Comércio em Can
cún, no México.. Sem dúvida, o Brasil saiu fortalecido
do encontro ao liderar o chamado G-21 , ao conseguir
impedir qúe os ricos, mais uma vez, colocassem e
apertassem a corda no pescoço dos países menos
desenvolvidos.

Na verdade, Sr. Presidente, desde os primeiros
momentos, o Governo Lula tem· deixado claro para o
mundoqúe a postura do Brasil nas relações internaci
onais começa a mudar de rumo. Foi assim em Davos,
no Fórum Econômico Mundial, quando o Presidente
Lula, na presença dos poderosos países que com
põem o G-8, entre eles Inglaterra e Estados Unidos,
declarou~se contra a guerra do Iraque. Assim foi tam
bém durante sua visita à. Europa, em julho deste ano,
quando cobrou coerência dos países desenvolvidos
que defendema abertura de mercado nos países po
bres, ao meSmO tempo em que dificultam o acesso
dos produto~desses países aos seus mercados con
sumidores, utilizando-se para isso do.poder que têm
na OMC, poder este posto em xeque em Cancún.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é sobre
o risco que corre um produto da pauta de exportação

brasileira que quero lhes falar neste momento. Tra
ta-se do camarão marinho.

O camarão marinho cultivado é produto basica
mente da Região Nordeste, que emprega aproxima
damente 4 trabalhadores por hectare, o que posicio
na a indústria da carcinicultura como amais importan
te do setor primário na nossa região. Primeiramente,
por ser um cultivo não dependente de chuvas, pelo
contrário, o excesso desofaumenta sua produtivida
de, que hoje chega à. média de 5 mil 458 quilos por
hectare; depois, porque 90% dos empregos gerados
nessa atividade são ocupados por trabalhadores sem
majores qualificações profissionais, fortalecendo de
modo eficaz a inclusão social tão defendida pelo Pre
sidente Lula.

O •meu Estado, Rio Grande do Norte, pioneiro
no. cultivo do camarão marinho, somente no período
de janeiro a agosto deste ano, exportou 11 mil e 900
toneladas desse produto, o que significa o montante
de 46 milhões e 500 mil dólares, correspondendo a
30% da produção nacional exportada no ano de
2002, que foi de 155 milhões de dólares.

Esse importante setor da. nossa economia está
sob forte ameaça, Sr. Presidente, porque as associa
ções de pescadores de camarão dos Estados Unidos
estão pressionando seu Governo para que abra pro
cesso.antidumping contraqs países exportadores do
crustáceo, entre eles, o BrasiL Se o Ministério de Co
mércio dos Estados Unidos, que nestemomento ana
lisa o pedido, efetivar°início doprocesso, deixará os
produtores brasileiros em situação de absoluta insta
bilidade, tendo ernvista que aquele País é o principal
mercado consumidor.

Preocupa-nos sobremaneira, principalmente
porque o Governo norte"americano já decretou situa
ção emergenciél.1 para a indústriacamaroneira, canali
zandoUS$35 milhões para o fundo federal de alívio,
medida que maisl.lrT)a vez demonstra o caráter prote
cionista. (ja subsi(jiada economia americana, .o que
seria legítimo~e nãofossern elesas defensores da
abertura de merc<;l.do, dos outros, é bom que se diga.

Ora, não mepatece; .eduvido que alguém con
siga provar, qUl~ OBrasil esteja praticando dumping
termo criado pelos economistas par~ denominar a
concorrência desleal nUma atividade comercial. A re
dução dos custos e o aumento da produtividade no
cultivo do camarão, baseados unicamente nas boas
condições que a natureza reservou a um País que
conta com 8 mit.quilôrnetros de costa, o mais extenso
litoral tropical do planetanllm únicqpaís, combinado
com 360 dias de sol no~ordestebrasileiro e o caráter
empreendedor dosprodutores de camarão, caracteri-
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zam a mais justa e leal forma que os defensores do
mercado como regulador da demanda e da oferta
chamam de livre concorrência.

Oportuno lembrar as palavras do Presidente
Lula em discurso na reunião da ONU, argumentando
que o ódio dos extremistas não será dissipado com o
emprego de métodos repressivos, mas, sim, com in~

ciativas diplomáticas legitimadas pelo direito interna
cional, que possam revelar, igualmente, um compro.
misso claro com a democracia e a inclusão social.

Portanto, Sr. Presidente, ressalto que a Assoc~

ação Brasileira de Criadores de Camarão já comun~

cou oficialmente ao Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, ao Ministério da Agr~

cultura, Pecuária eAbastecimento e ao Ministério das
Relações Exteriores a ameaça à exploração da pesca
do camarão no Brasil.

Finalizando, Sr. Presidente, quero compartilhar
com meus pares minha preocupação com esse im
portante setor da nossa economia, ao mesmo tempo
em que quero externar minha solidariedade aos pro.
dutores e trabalhadores envolvidos no cultivo e na
pesca do camarão marinho, colocando-me à dispos~

ção para envidar esforços no sentido de ajudá-los no
que for preciso na luta pela sobrevivência da carcin~

cultura.
Solicito ainda que seja dada a devida divulga

ção a este pronunciamento, especialmente no pro
grama A Voz do Brasil e no Jornal da Câmara.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 10

Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. João
Paulo Cunha, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado André de Paula.

O SR. ANDRÉ DE PAULA (PFL-PE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, temos nos valido da máxima "tortura nunca
mais" para proclarnar, há décadas, o fim de um regi
me que submeteu inúmeros brasileiros à mais abso
luta humilhação.

De fato, Sr. Presidente, acabou-se a tortura físi
ca e psicológica praticada pelo regime, mas ainda
persiste aquela que vitimou os que foram impedidos
de exercer suas atividades por motivação exclusiva
mente política. Caso, por exemplo, dos Vereadores
de Municípios com menos de 200 mil habitantes, que
deixaram de receber seus proventos entre 1969 e
1975, vítimas do AI-7. Ou dos militares expulsos por
serem considerados subversivos, de modo simplista

e arbitrário. Esses estão entre outros tantos brasilei
ros e brasileiras que têm o justo direito de serem be
neficiados pela Lei da Anistia, com reparações eco
nômicas.

Parece que se tem esquecido de quea anistia é
instituto jurídico que enobrece, desde o berço de nos
sa civilização, todos os governos que a promoveram.
Assegurada na Constituição brasileira de 1988, ela
tem sofrido, para sua efetivação, um sem-número de
reveses.

No Governo Itamar Franco, foram deferidos e
não assinados cerca de 200 processos. Ainda assim,
a notícia de que teriam sido considerados anistiados
meia dúzia de pessoas que se suspeitava não preen
cherem os requisitos para concessão do benefício
culminou com o bloqueio dessas ações.

No início do Governo seguinte, novos proble
mas fizeram com que a questão ficasse adormecida
até 2001 , quando foi criada a Comissão de Anistia, di
retamente vinculada ao Gabinete do Ministro da Justi
ça, com o objetivo precípuo de analisar e julgar os pe
didos.

A legislação possuía lacunas, e, em 13 de de
zembro de 2002, o Governo Fernando Henrique Car
doso editou a Lei na 10.559, com um texto que melhor
definiu a questão. Aliás, a atitude lhe rendeu da ONU
menção honrosa de caráter internacional em Direitos
Humanos.

Parecia que, finalmente, seria feita justiça a !o
dos aqueles e aquelas que, por. motivos exclusiva
mente políticos, tiveram cerceadas as suas ativida
des profissionais naquele período.

Ledo engano, Sras. e Srs. Deputados. O drama
continua.

Como exemplo, podemos citar o caso do
ex-cabo da Força Aérea Brasileira Carlos Benjamim
Arnaúd da Cruz, hoje com 56 anos, expulso da corpo
ração 7 anos e 14 dias depois de sua entrada. Anistia
do, Arnaúd se encheu de esperanças naquele 13 de
dezembro, quando o Diário Oficial da União publicou
a portaria que determinava pagamento de indeniza
ção e sua reincorporação ao Exército brasileiro, como
aposentado.

Até hoje, Arnaúd e outros tantos militares, Vere
adores e muitos outros profissionais esperam, vítimas
de uma ação extremamente morosa. Enquanto isso,
sobrevivem da pior maneira possível, na maior parte
das vezes, fazendo "bicos", Sr. Presidente.. Por acaso
isso não é tortura?

É fato que a tortura acabou para alguns, como o
atual Presidente da República e seu antecessor, por



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 50065

exemplo, já devidamente anistiados, com reparações
econômicas. Mas precisa acabar para todos.

Decorridos já 8 meses deste Governo, para jus
tificar a morosidade, alega-se que, emperrando o tra
balho do Ministério da Justiça, há centenas de reque
rimentos que não se enquadram na lei.

Envergonha-nos o atraso na análise dos pro
cessos pelo Ministério da Justiça, quaisquer que pos
sam ser as justificativas apresentadas. E envergo
nha-nos o não pagamento, por quem de direito, das
indenizações dos processos já julgados.

Envergonha-nos, além disso, que se fale em
promover acordo com os anistiados, para diminuir va
lores indenizatórios. Caso isso se efetive, será um
acinte, nobres colegas.

Pode até ser que haja necessidade de corrigir
distorções, .mas isso não significa que outras pesso
as, justa e legitimamente anistiadas, devam ser puni
das. Isso merece o nosso mais veemente protesto.

É neste sentido o meu apelo, Sras. e Srs. Depu
tados: é preciso colocar o pagamento de todos os
processos já julgados em pauta emergencial e apres
sar o julgamento dos outros quase 20 mil que espe
ram na fila interminável da burocracia, da inoperância
e da falta de vontade política. Ou se faz isso, ou se
continua reeditando a tortura, em forma duplamente
perversa.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PAULO BALTAZAR (PSB-RJ. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, tramitam nesta Casa legislativa 2 proje
tos de lei, o de número 3.561/97, de autoria do hoje
Senador Paulo Paim, e o de número 183/99, apensa
do ao primeiro, de autoria do nobre colega Fernando
Coruja, que tratam do chamado Estatuto do Idoso. Os
projetos asseguram às pessoas com mais de 65 anos
uma série de direitos, que vão desde descontos em
eventos culturais até a criação de uma delegacia de
polícia especial para atendê-los.

São projetos amplos que fazem justiça a um
grande segmento da população brasileira que gastou
a maior parte da vida construindo tudo o que temos
hoje neste nossoBrasil. Uma parte da população que
nem sempre foi respeitada eque ainda hoje é olhada
com desdém e desrespeito por alguns governos e
muitos políticos, servindo de massa de manobra para
tantos outros, que olham os idosos muito mais como
um filão importante para fazer politicagem e ganhar
eleições do que como cidadãos no pleno exercício da
sua cidadania.

O Estatuto, se aprovado, Sr. Presidente, regula.
mentará o artigo da Constituição que prevê transporte
gratuito para os idosos. Eles terão direito a andar de
graça em ônibus municipais e intermunicipais, metrô,
trens, barcas e aerobarcos, com a simples apresenta
ção da carteira deidentidade. E quem tentar burlar a
lei pagará multa.

O Estatuto do Idoso não garante privilégios aos
idosos, como entendem alguns. Simplesmente faz
justiça e é uma forma de reconhecimento aos rele
vantes serviços prestados por esses brasileiros que
escreveram páginas belíssimas da nossa história.

Acabam com esta lei todas as discriminações
que hoje ainda estigmatizam os idosos, e as institui
ções financeiras terão que dar a eles o mesmo trata
mento que dão aos demais segmentosda população
na contratação de empréstimos e financiamentos.

É a carta de alforria, Sras. e Srs. Deputados,
que os nossos idosos estão conquistando, passando
assim a ser respeitados e recuperando por inteiro a
cidadania que tentaram tirar deles.

E por último e não menos importante, o Estatuto
prevê que todos os processos envolvendo os idosos
terão prioridade na ordem de julgamento das varas ju
diciais.

Os textos também são rigorosos com as entida.
des de atendimento a idosos,que, para obter registro,
terão que oferecer instalações em condições adequa
das, além de preservar os vínculos familiares e de
amizade dos internos e garantir sua participação na
vida da comunidade.

Parabenizo os nobres pares que tiveram a inici
ativa da apresentação dos projetos de lei e aproveito
a oportunidade para cobrar, em nome dos milhões de
idosos do nosso País, maior celeridade na sua trami
tação, tendo em vista a necessidade premente des
ses, que não têm, pelos menos teoricamente, muito
tempo para aguardar que seja dada prioridade aos
projetos de seu interesse. É um crime o que se faz
com os idosos no Brasil, e esta Casa está sendo
co-partícipe na medida em que não vota um projeto
que está, desde 1997, esperando na fila para entrar
em pauta. Quem sabe nossos netos possam usufruir
das garantias dadas aos idosos constantes desses
projetos.

Para finalizar, manifesto o meu total e irrestrito
apoio aos projetos, esperando que esta Casa aprove
rapidamente o Estatuto, pondo um fim às situações
de humilhação a que foram submetidos os idosos nos
últimos anos em muitas cidades deste Brasil.
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Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Uma reportagem publicada no jornal O Globo do dia
25 de maio próximo passado informa que os trafican
tes de 7 complexos e favelas na cidade do Rio de Ja
neiro vendem 6 toneladas de cocaína e faturam cerca
de 840 milhões de reais por ano.

Segundo a reportagem, Sr. Presidente, o dinhe
iro movimentado pelo tráfico no Rio de Janeiro equ~

vale a 62% do orçamento previsto para a Secretaria
Estadual de Segurança em 2003, que é de 1 bilhão,
360 milhões de reais.

Só para combater os crimes ligados ao comér
cio de drogas, o Estado gasta 938 milhões de reais
por ano, quase a mesma quantia que passa pelas
mãos dos traficantes.

São estarrecedores esses dados, Sras. e Srs.
Deputados, principalmente porque sabemos quemu~
tas grandes empresas no Rio de Janeiro não têm
esse faturamento, bastando saber que a construtora
Queiroz Galvão, o laboratório Roche, a
ELETRONUCLEAR e o metrô de São Paulo não a~

cançaram esse faturamento em 2001 .
Por esses dados, Sr. Presidente, podemos ava

liar a complexidade da tarefa que tem o Secretário de
Segurança do Estado do Rio de Janeiro, ex-Governa
dor Anthony Garotinho, e o desafio que está enfren
tando, com muita determinação e coragem, a Gover
nadora Rosinha Garotinho.

Sabemos que a violência tem causas estrutura
is, sociais, econômicas e até mesmo políticas. Não se
consegue contê-Ia com um passe de mágica e muito
menos com a atuação isolada do Governo Estadual.
É tarefa para muitos governos, mas o importante é
que o trabalho conjunto entre o Governo Federal, o
Governo Estadual e a sociedade civil organizada já
começou, e os resultados positivos já começaram a
aparecer.

A polícia já está trabalhando com inteligência, e
já está mais do que comprovado que parte do lucro
obtido coma venda da cocaína é usado para comprar
armas e financiar a rede de corrupção que alimenta
com propinas parlamentares, policiais, advogados e
autoridades judiciais.

É uma guerra difícil, mas tenho certeza de que
venceremos, com os homens e as mulheres de bem
deste País, com os policiais dignos que existem em
todas as corporações, com as autoridades judiciais
que têm compromisso com a moral e a ética e com a
participação efetiva deste Parlamento, que não pode
fugir a sua responsabilidade na feitura de leis que in~

bam o crime, não deixando que a impunidade seja um
estímulo à prática reiterada do tráfico de drogas.

É a nossa esperança, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
aSA. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a doutrina cooperativa já completou
mais de 3 séculos, sempre cercada de sucesso, prin
cipalmente as cooperativas agrícolas de todo o mun
do, mister do trabalho, da organização e da participa
ção.

No Brasil não é diferente. Segundo dados da
OCB - Organização das Cooperativas Brasileiras,
nosso País possuí 7.549 cooperativas singulares e 81
cooperativas centrais, reunindo cerca de 5 milhões e
300 mil cooperados nos 13 ramos cadastrados, com
participação de 6% de nossa população.

As cooperativas geram 171 mil empregos dire
tamente e têm 6% da participação no Produto Interno
Bruto.

Podemos e devemos melhorar esses números.
Temos a obrigação de aprovar uma nova Lei do

Cooperativismo, moderna e participativa.
Os números do cooperativismo são impressio

nantes. Somente em 2002, o sistema cooperativista
cresceu, em média, 20% em todo o País e conseguiu,
com sucesso, a inserção do pequeno agricultor em
seus quadros, oportunizando-Ihe absorver novas téc
nicas agrícolas, modernizando sua propriedade e
apostando na agregação de valor em sua produção
agropecuária.

As 1.624 cooperativas agropecuárias respon
dem por 5% do PIB, fechando o primeiro trimestre de
2003 com de 344 bilhões de reais, podendo chegar a
40% do PIB agropecuário.

Cerca de 62% de todo o trigo produzido no Bra
sil provêm de cooperativas agrícolas, além de 29% de
toda a soja e17% de todo o milho.

Em São Paulo, nosso Estado, 12,8% das coo
perativas são agropecuárias, sendo que 55% dos re
cursos movimentados pelo setor vieram do campo.

Uma das cooperativas que é um espelho no se
tor é a Cooperativa de Crédito Rural de Ribeirão Pre
to, a maior cooperativa de crédito do Brasil.

Seu ativo atingiu mais de 256 milhões de reais,
e hoje atua em outros 60 Municípios do Estado, além
de Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Goiás e Tocantins.

Sr. Presidente, o cooperativismo já é uma reali
dade no campo, e temos certeza, com a determina
ção do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de que o
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setor vai alcançar o sucesso que a sociedade brasile~

ra espera.
Aproveito a oportunidade para aplaudir a gestão

do Dr. Márcio Lopes de Freitas.
Jovem, dinâmico, arrojado e determinado, S.Sa.

tem feito um grande serviço para o Brasil e para o co
operativismo brasileiro.

A ele e a sua valorosa equipe meus sinceros
cumprimentos.

Sr. Presidente, vamos fazer do cooperativismo
a grande bandeira para a retomada do crescimento
nacional.

Muito obrigado.
O SR. DA. PINOTTI (PMDB-SP. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, gostaria, nesta oportunidade, ainda por con
ta do debate realizado nesta Casa em torno da refor
ma tributária, de registrar algumas reflexões, particu
larmehte quanto à necessidade da não-cumulativida
de de impostos cobrados de empresas de prestação
de serviços.

Inicialmente, gostaria de ressaltar que chama
atenção o fato de que o novo regime proposto pela re
forma tributária (não-cumulativo) não ter extinto o re
gime anterior (cumulativo). Os 2 regimes hoje conv~

vem e podem ser aplicados, dependendo da situação
da pessoa jurídica.

A lei estabeleceu uma regra geral, determinan
do que. as pessoas jurídicas ficam obrigatoriamente
submetidas ao regime não-cumulativo do PIS. Poste
riormentE3, a legislação foi alterada para que fossem
previstas al~umas exceções, atingindo alguns tipos
de pessoas jurídicas, como as instituições financeiras
e as empresas optantes pelo SIMPLES ou pelo lucro
presumirlo, ~ alguns tipos de receitas, como as decor
rentes de prestação de serviços de telecomunicações
e de vendas de veículos automotivos.

Ao se examinar o novo regime, verifica-se que a
grande novidade introduzida pelo legislador - e que
o caracteriz~ como um.regime não-cumulativo - é a
possibilidade de serem abatidos determinados créd~

tos do valor do PIS devido quando da apuração da
sua base de cálculo mensal.

Dessa fomla, o legislador optou por conceder
esse direit{) a determinados grupos de custos ou des
pesas c()mO; 1) pens adquiridos para venda; 2) insu
mos a<:lq~iriqd~parautilizaçãona produção industrial
e na prestaçã0geserviços; 3) aluguéis de bens util~
zados nas é:l.tividades da empresa, inclusive a amorti
zação das benfeitorias; 4) encargos financeiros de-

correntes de operações de empréstimos; e 5) depre
ciação de bens incorporados ao ativo imobilizado.

Como pode ser observado, através da lista de
dispêndios que asseguram direito a crédito, o legisla
dor assegurou às empresas comerciais que a base de
cálculo do PIS fosse formada efetivamente por aquilo
que a pessoa jurídica agregou à mercadoria comerci
alizada. Isto porque é computado ho cálculo do crédi
to o valor da mercaaoria adquirida, os aluguéis dos
bens locais e aplicados.

O mesmo raciocínio pode ser aplicado à indús
tria. Com efeito, à empresa industrial foi assegurado o
direito ao crédito calculado sobre seus insumos, os
aluguéis de bens necessários à atividade industrial, a
depreCiação das máquinas e os encargos financeiros
dos empréstimos bancários.

Dessa forma, vê-se que as pessoas jurídicas,
tanto comerciais como industriais, estão sendo tribu
tadas pelo PIS sobre uma base de cálculo muito pró
xima do valor que foi efetiVamente agregado pela em
presa.

O único insumo que deixou de gerar direito a
crédito para elas foi o valor damão-de-obra emprega
da na atividade, mas a exclusão do valor dos salários
da apuração da base de cálculo do PIS é até compre
ensível, se considerarmos que os beneficiários des
ses desembolsos não são contribuintes do PIS.
Assim, pode-se dizer que faz sentido, do ponto de vis
tada política fiscal, excluir do direito a crédito o valor
dos salários pagos pela empresa.

Entretanto, Srs. Parlamentares, essa exclusão,
justificável para o caso da indústria e do comércio,
acabou por distorcer inteiramente o objetivo da lei 
de fazer incidir o PIS sobre o valor agregado pela em
presa -quando se trata deapurato PIS devido pelas
empresas prestadoras de serviços.

Enquanto na indústria e no comércio, sabida
mente, o valor da mão-de-obra não representa a mai
or parcela dos il1SUmos, nas empresas prestadoras
de serviços ocorre w~cisaTenteo contrário. E, caso
elas deixem de computar os salários pagos aos em
pregados e os respectivos $ncargos e comissões pa
gas às pessoas físiCas autqnomas, no cálculo do va
lor do crédito, estl:l:râo senqo J>lJnidas com uma inci
dência de PIS quase que totalmente cumulativa.

Essa distorção poderá atingir níveis alarmantes
quando se verifica que. o art. 12 da Lei nO 10.637 de
termina que, até ofi..l1al de ~003, o Executivo deverá
enviar ao Congress? Nacior~1projeto de lei tornando
a COFINS não-cumulativa, nas mesmas bases da in
cidência do PIS.
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Além disso, cabe ressaltar que poderá repre
sentar aumento insuportável da carga tributária para
as empresas prestadoras de serviços a incidência da
COFINS com alíquota elevada na mesma proporção
a que foi submetida a alíquota do PIS, ou seja, uma
vez e meia (150%).

Por todas essas razões, Sr. Presidente, é acon
selhável que o regime de não-cumulatividade para as
empresas prestadoras de serviços, que utilizam in
tensamente a mão-de-obra, seja objeto de correções,
sendo que uma alternativa hoje cogitada seria conce
der a essas empresas a possibilidade de optar pelo
regime de tributação a que elas preferirem subme
ter-se.

Trata-se, no nosso entendimento, de uma med~

da justa que não se caracterizaria como benefício ou
incentivo de qualquer natureza, pois nada mais injus
to que tratar coisas desiguais de forma igual.

Essas empresas têm muito a contribuir com a
economia nacional, motivo pelo qual, estou certo, o
Congresso Nacional encontrará uma forma de reso~

ver esse problema, pois o princípio fundamental de
toda reforma tributária é que ela não represente um
obstáculo ao desenvolvimento do País.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB-GO. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, utilizo-me da tribuna da Câmara dos
Deputados para mais uma vez denunciar o descaso
da saúde pública com os portadores de doenças re
nais crônicas no Brasil. A omissão dos setores com
petentes de saúde, sobretudo na área federal, é mot~

vo de justo repúdio e indignação.
Os números do descaso são revoltantes. Dos

165 mil pacientes renais existentes no País, apenas
60 mil recebem tratamento de hemodiálise. É isso
mesmo: apenas 60 mil recebem tratamento. E, em
70% dos casos atendidos, o tratamento é feito em clí
nicas particulares, uma vez que o Sistema Único de
Saúde (SUS) não tem capacidade de atendimento.
As estatísticas revelam cenário aterrador para quem
precisa submeter-se a sessões de hemodiálise.

O Ministério da Saúde precisa urgentemente re
verter a desesperadora situação vivida pelos doentes
renais crônicos no Brasil. Medidas emergenciais de
vem ser tomadas sem perda tempo, acima de tudo
para ampliar a rede de atendimento aos pacientes,
especialmente na Região Centro-Oeste, que apre
senta sérias e graves deficiências.

Trata-se, portanto, de realidade que exige pron
ta resposta do Poder Público, principalmente porque,

faço questão de repetir, apenas 36,4% dos doentes
renais têm acesso ao tratamento de hemodiálise.

Outro dado que também deve ser levado em
conta é a não-cobertura total de doenças renais pelos
planos de saúde. Isso é inaceitável. É um verdadeiro
absurdo, cuja prática merece a intervenção do Go
verno, para uma profunda revisão dos programas pri
vados de saúde.

Diante dessa lamentável situação pela qual
passam os doentes renais no País, gostaria de desta
car o trabalho que vem sendo realizado por institui
ções de filantropia. Dentre elas, cito como referência
uma instituição administrada por uma parceria entre a
Sociedade São Vicente de Paulo e a Universidade
Católica de Goiás: a Santa Casa de Misericórdia de
Goiânia, que acaba de inaugurar uma moderna estru
tura para atendimento de doentes renais crônicos,
além de ampliar em mais 30% a capacidade de sua
UTI.

A Santa Casa de Misericórdia de Goiânia vem
construindo ao longo dos anos uma grande obra soli
dária e, com certeza, é um exemplo que deve ser se
guido em todo o País. Gostaria de congratular-me
com a direção da Santa Casa, cumprimentando tam
bém todo o seu corpo de profissionais, que atuam ele
vando cada vez mais o bom conceito desta instituição
no campo médico.

Ao finalizar, quero informar que integro com mu
ita honra e senso de responsabilidade um grupo de
trabalho formado por Parlamentares de diversas re
giões do País e que está procurando intermediar jun
to ao Governo Federal soluções imediatas para o dra
ma vivido pelos pacientes renais. Já temos agendada
audiência com Ministro da Saúde, Humberto Costa,
oportunidade em que reivindicaremos o estabeleci
mento de uma política efetiva de atendimento de qua
lidade na órbita do sistema público de saúde aos por
tadores de enfermidades renais.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOÃO TOTA (PP-AC. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, é com satisfação e alegria redobradas que
hoje venho ocupar esta tribuna nacional para expres
sar meu contentamento com os resultados de um tra
balho que vem sendo realizado pela Secretaria Muni
cipal de Educação de Rio Branco. Sobretudo pelo
fato de seus resultados influírem diretamente no des
tino de milhares de crianças e adultos, em geral pro
venientes de famílias de parcos recursos, o que não
impede, de forma alguma, que desfrutem de educa
ção pública de qualidade. Esta é, sem dúvida, exata-
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mente a meta de administração com compromisso e
responsabilidades com a população.

É de todo forçoso reconhecer que o sucesso na
busca de educação de qualidade passa, obrigatoria
mente, por um trabalho de base que inclui competên
cia, obstinação e espírito de equipe absolutamente
afinado e determinado na busca dos resultados per
seguidos. A Brasmarket Consultoria, empresa conso
lidada no ramo de pesquisas e levantamentos, sobre
tudo do meio empresarial e pol ítico, colocou a Prefei
tura de Rio Branco entre as mais populares de todo o
País, conferindo honroso 3° lugar em âmbito nacional
à educação municipal ministrada na Capital Rio Bran
co.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje, a
Secretaria Municipal de Educação da Capital acreana
conta com 42 escolas ministrando educação infantil e
ensino fundamental para 16 mil alunos. O que marca
profundamente esta gerenciamento escolar é exata
mente a gestão moderna e colegiada, num estilo fran
camente democrático, em que a crítica construtiva
tem lugar de destaque e é levada a sério, com a devi
da consideração de todos os pontos colocados em
evidência. A filosofia implantada concentra todos os
esforços e metas na figurado aluno, centro máximo e
primeiro de todo o trabalho realizado.

É oportuno salientar que o planejamento estru
turai é mola-mestra de todo um trabalho que se reali
za em perfeita sintonia com as diretrizes mais moder
nas do ensino básico. Existe, neste sentido, a cons.
ciência da necessidade de investimento social basea
do no atendimento das necessidades mais imediatas
do aluno. Para tanto, são realizadas inúmeras ativida
des socioeducativas com acompanhamento de psicó
logos e fonoaudiólogos, além de o sistema atender
ainda a crianças com necessidades especiais, cujo
comportamento é devidamente acompanhado por as.
sistentes sociais, que ainda mantêm estreito contato
com as famílias do aluno.

Sr. Presidente,. SrÇls. e Srs. Deputados, a Secre
taria de Educação do Município de Rio Branco im
plantou audacioso programa de inclusão digital, já de
vidamente instalado em 4 escolas da rede com exce
lentes resultados entre os usuários. A Prefeitura, por
seu lado, mantémUm sistema de transporte escolar
instalado graças à destinação de recursos do Gover
no Federal e da própria administração municipal. Por
outro lado, a Secretaria não se descuidou da meren
da escolar, distribuída, inclusive, para os integrantes
do programa de alfabetização de jovens e adultos.

É absolutamente gratificante ressaltar a serie
dade e o excelente nível do trabalho realizado pela

Secretaria, tendo à frente a titular, Profa. Raimunda
El-Shawa, cuja experiência, competência e vocação
inata tornou possível a realização de um trabalho cu
jos méritos hoje são reconhecidos nacionalmente.
Dentre os muitos resultados palpáveis está o aumen
to de mais de duas mil vagas na educação infantil,
abrindo assim a abrangência de uma rede que distri
bui conhecimento e cidadania através de trabalho re
conhecidamente de nível.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, um dos
méritos indiscutíveis da atual equipe de educadores
da rede municipal de Rio Branco está no esforço em
conferir ao professorado salário minimamente digno e
capaz de suprír as necessidades básicas de uma fa
mília mediana. Prova disto está no aumento real do
salário-base, cujo piso paSsou de R$549,00 para
R$1.112,00, num aumento estipulado de quase 90%,
prova inconteste do respeito e da consideração da
equipe com a classe professoraI.

São trabalhos deste gênero e importância que
dignificam o serviço público e estimulam a classe polí
tica a uma luta mais aguerrida em prol da educação
de qualidade, o verdadeiro meio de se alcançar o de
senvolvimento e o bem-estar da população, tal como
a história e as experiências recentes comprovam à
exaustão.

Muito obrigado.
O SR. JOAQUIM FRANCISCO (PTB-PE. Pro

nuncia0 seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o que me motiva aocupar esta tribu
na na data de hoje é a aproximação da data em que a
sociedade brasileira e mundial celebra a memória de
São Vicente de Paulo, .santo francês que dedicou sua
vida em favor dos excluídos.

Católico e admirador desse santo, não poderia
deixar que o dia 27 de setembro passasse em branco
no momento em que a Comunidade Vicentina com
pleta 132 anos de presença e de atividades no Brasil.

Os exemplos de. solidariedade e de cidadania
deixados por São Vicente de Paulo foram profícuos
em estimular um grupo de jovens franceses, dois sé
culos depois, em 1833, a fundar a Sociedade de São
Vicente de Paulo, entidade que foi batizada com seu
nome porque se propunha a desenvolverações cari
tativas, como o santo francês realizava quando vivo.

A Sociedade de São Vicente de Paulo, Sr. Pres~
dente, completa neste ano 170 anos de existêhcia em
todo o globo, com presençaern nada menos do que
135 países, com atividade pujante e inihterrupta de
senvolvida por 650 mil voluntários.
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No Brasil, a entidade já atua há 131 anos. Com
orgulho, registro que o Brasil é o maior País vicentino
do mundo, perfazendo 40% de todos os seus mem
bros. No meu querido Estado de Pernambuco, os v~

centinos também formam verdadeiro "exército da ca
ridade". Os 372 grupos de voluntários espalhados por
todos os rincões totalizam 5 mil membros, assistindo
a mais de 2.100 famílias.

Por meio de seus grupos paroquiais, os vicent~

nos atuam nas periferias das grandes cidades e nas
zonas rurais, onde quer que existam pessoas neces
sitando de auxílio, como mão amiga na hora da dor e
do sofrimento ou mesmo de ajuda para vencer suas
dificuldades, especialmente materiais. Suas ativida
des não se limitam somente ao Nordeste brasileiro,
mas a todo o território nacional, onde, ao longo de to
dos esses anos, exerce cruzada de solidariedade hu
mana. E, por isso, não poderia deixar de fazer espec~
ai registro sobre o trabalho de vicentinos e vicentinas
do Brasil que, no próximo sábado, celebrarão a me
mória de seu maior líder e inspirador espiritual: São
Vicente de Paulo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil
deve muito ao trabalho discreto e eficiente desses
verdadeiros "arautos da caridade", que possuem cer
ca de 3 mil obras assistenciais por todo o território na
cional, entre lares de idosos, creches, dispensários,
funerárias, centros de capacitação profissional, cur
sos para jovens, além da Santa Casa de Misericórdia
de Goiânia, um dos hospitais mais conceituados da
Região Centro-Oeste.

Sr. Presidente, gostaria de enfatizar a valiosa
colaboração que os vicentinos podem oferecer ao
Programa Fome Zero. Desde a época daparceria se
lada entre a Pastoral da Criança e a Secretaria Nacio
nal do Programa Bolsa-Escola, a Comunidade Vicen
tina já expandia sua atuação em visitas e orientações
aos cidadãos e cidadãs acerca dos projetos de inclu
são social promovidos pelo Governo Federal. Essa
verdadeira "rede de caridade", presente em todos os
Estados brasileiros, chega até onde as municipalida
des às vezes não chegam. Como eu gosto de cha
má-los carinhosamente, são as verdadeiras "formi
guinhas da caridade", que desejam, de fato, transfor
mar a realidade.

Recentemente, recebi em meu gabinete na Câ
mara uma equipe de vicentinos do Santuário São
Francisco de Assis, aqui de Brasília, e fiquei surpreso
com a informação que me passaram: os vicentinos
brasileiros assistem, semanalmente, a 100 mil famíl~
as carentes, quando lhes são doadas cestas básicas,
remédios, roupas, calçados e outros tipos de ajuda.

Tudo isso sem publicidade, ao contrário de outras en
tidades assistencialistas. O trabalho dos vicentinos é
realizado em silêncio, mas com eficiência.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os v~

centinos desempenham com grande eficiência o que
a sociedade civil só ultimamente veio assimilar como
"ação de voluntariado". Muito antes de se falar em vo
luntariado, os vicentinos já atuavam para reduzir as
desigualdades sociais e minimizar o abismo entre os
muito pobres e os muito ricos. Foram e são vanguar
distas.

Dados do IPEA indicam que existem no Brasil
22 milhões de miseráveis. Esse numero, infelizmente,
tem crescido nos ultimos 7 meses. Em que pesem as
ações do Governo Federal de ampliar a rede de pro
teção social aos cidadãos mais pobres e carentes,
ainda estamos distantes de resultados considerados
"ideais". Os vicentinos não esperam por decisões go
vernamentais ou políticas, eles "põem a mão na mas
sa" e colocam-se a serviço dos irmãos desprovidos.
Isso merece destaque e o nosso reconhecimento.

Finalizo, então, congratulando-me mais uma
vez com os 260 mil vicentinos de todo o Brasil e com
os 650 mil vicentinos de todo o planeta que comemo
ram 170 anos de relevantes serviços prestados às co~

munidades carentes. O Brasil e o mundo devem mui
to a eles. Na condição de católico, Parlamentar e de
fensor da família brasileira, não poderia deixar de re
gistrar desta tribuna lembrança de tão importante
data para os vicentinos e para todos aqueles que de
sejam um Brasil melhor e um mundo definitivamente
justo, fraterno e solidário.

Era o que tínhamos a dizer.
Muito obrigado.
O SR. JOSÉ JANENE (PP-PR. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, diante das sérias dificuldades vividas pelas
empresas do setor elétrico, agravadas com a crise do
apagão, ocorrido há 2 anos, tenho defendido a revi
são do atual modelo do setor elétrico, a fim de dar ma
ior sustentabilidade a esse segmento produtivo, que
considero de fundamental importância para o desen
volvimento econômico e social do País.

Como Presidente da Comissão de Minas e
Energia da Câmara dos Deputados, venho acompa
nhando o esforço do atual Governo e do próprio Mi
nistério de Minas e Energia na concepção de um mo
delo do setor elétrico que possa equacionar os pro
blemas que o afetam e que põem em risco o abasteci
mento de energia.
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Pelas informações preliminares a que tive aces
so, o Ministério trabalha numa proposta que devolva
a segurança dos investidores, que garanta a produ
ção e o fornecimento de energia a preço justo e que
tenha sustentação a longo prazo. A partir daí será in~

ciado um processo gradativo de redefinição do setor,
sem rupturas ou atropelos, inclusive com a introdução
de mecanismos de participação e gestão por parte da
sociedade.

O novo modelo prevê ainda o desenvolvimento
de ações capazes de impedir a transferência de ren
da do setor energético, de promover a retomada dos
investimentos setoriais, alavancando os expressivos
recursospróprios das empresas públicas e atraindo o
capital privado para expansão do sistema, além de
orientar as empresas que se mantêm sob o controle
da União e dos Estados a reinvestirem na ampliação
doparque energético, hoje estimado em 74,5 mil qu~
10wattS.

Antes mesmo da aprovação do novo modelo, o
Governo já antecipa nova medida para o fortalec~

mento do setor. Com o apolo do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES,
anuncia umpacote de medidas com vistas a devolver
o equilfbrio econômico-financeiro das distribuidoras
de energia.

Pela proposta, seriam liberados recursos da or
dem de 4,9 bilhões de reais para 24 empresas do se
tor. Cerca de 3 bilhões de reais viriam do BNDES. O
restante, 1,9 bilhão de reais, corresponde ao ressarc~

mento a elas devido por não terem repassado aos
consumidores o acréscimo no custo da energia gera
da por Itaipu, cujo preço é indexado ao dólar.

Com o financiamento, anunciado esta semana
pela Ministra deMinas e Energia, Dilma Rousseff, e pelo
Presidente do BNDES, Carlos Lessa, o Governo espera
ressarcir asdistribuidoras de energia pelas perdas com a
redução do consumo, após o racionamento de energia
em 2001, o que contribuiu para o agravamento da crise
financeira vivida por essas empresas.

De acordo com o Ministério de Minas e Energia,
essa operação prevê, entretanto, uma série de con
trapartidas das empresas beneficiadas. Além da ex~

gênciadereestruturação de pelo menos 30% das dí
vidas de curto prazo das distribuidoras com bancos
privados, o BNDES exigirá que as matrizes conver
tam dívidas das companhias controladas em maior
participação acionária.

Sesornarmos o financiamento do BNDES com
a capitalização das matrizes e o alongamento dos
prazos das dívidas de curto prazo, as distribuidoras

de energia receberão uma injeção de recursos da or
dem de 9 bilhões de reais.

Segundo a Ministra Dilma, a medida era impres
cindível, diante da necessidade de se evitar uma crise
sistêmica no setor energético, o que poderia resultar
numa seqüência indesejável de falências de distribui
doras e geradoras, com grave risco de colapso no
abastecimento de energia.

Na avaliação do Governo, o socorro às distribui
doras se justifica pelo fato de elas ocuparem a ponta
da cadeia do setor e, por isso mesmo, serem respon
sáveis. pela arrecadação dos recursos necessários à
remuneração da distribuição, da transmissão e da ge
ração de energia. Além disso, o Governo espera as
segurar maior rentabilidade ao setor e garantir tam
bém a recuperação da classificação de risco das dis
tribuidoras e a capacidade de se financiarem com ins
tituições privadas.

Apesar dessa ajuda, sabe-se que a solução de
finitiva do problema das elétricas passa pela reestru
turação do setor. Afinal, desde o racionamento de
energia, as empresasdo setorjá foram contempladas
com financiamentos de qproximadamente 9,9 bilhões
de reais, através do .BNDES, para reequilibrar suas
contas. E com um agravante: no mesmo período, as
tarifas médíasdeenergíativerarn reajuste médio de
43%, segundo cálculos. do Centro Brasileiro de
'nfra-Estrutura (CHIE), sem que o problema do endivi
damento fosse solucionado.

Sem o pacote do BNDES, a saída seria a con
cessão de novosreajústes novalor das tarifas, o que
represe(1taria umônus a mais para o setor produtivo e
para os consumidores.

O programafoi bem recebido por especialistas,
mesmo não se voltando para a questão central: o re
estímulodosiny~~tidoresemgeração de energia elé
trica, como pretende oMME.

Como se vê, oGoverno.tem-se mostrado vig~

lante na busca de soluções para o equacionamento
dos problemas do setor el~trico. Enquanto não con
clui a elaboração da.proposta definitiva do novo mo
delo para o s~tor - prop9sta .esta que deverá ser
anunci~daantesdofiqaldoano -, o Ministério tenta
antecipar medidas alternativas para. o seu fortaleci
mento e para reduzir o risco de desabastecimento ou
a elevação dos preços das tarifas de energia.

Estão de parabéns, portanto, a Ministra Dilma
Rousseff e a direçãodo BNDES pelas iniciativas vol
tadas para o equacionamento dos problemas do setor
elétrico.

Muito obrigado.
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o SR. COLBERT MARTINS (PPS-BA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a redução da taxa SELlC em apenas
ponto e meio percentual trouxe ainda mais desalento
a todos nós que esperávamos se montassem as polí
ticas necessárias à retomada do crescimento.

É certo que essa taxa é apenas um aspecto da
situação calamitosa em que vive nosso setor produt~
vo. Ninguém, absolutamente ninguém neste País
paga esse percentual, que podemos considerar irrisó
rio diante daqueles 200% - vá lá o exemplo - que pa
gamos pelo cheque especial ou os 300%, pelo cartão
de crédito.

Se um vilão tivesse de ser apontado em todo o
processo, não resta qualquer dúvida de que seria o
sistema financeiro, aí incluídos, lamentavelmente, os
bancos oficiais, diante de um spread que leva para
longe, bem longe o índice SELlC.

Comentando a decisão do CapaM, o jornal O
Estado de SPauJo inicia seu editorial do dia 24 de ju
lho com estas palavras: "Faria bem à economia brasi
leira um pouco mais de ousadia - ou um pouco me
nos de timidez - do Banco Central".

Sucede que um governo que se proclama pro
gressista e que, pela atuação de seu maior líder nos
últimos anos de nossa história, conseguiu nas urnas
de 2002 avassaladora vitória, como se o povo brasile
iro estivesse avalizando previamente sua atuação no
Palácio do Planalto, por razões óbvias, teria que ris
car de seu dicionário, de imediato, a palavra ''timidez''.
Por certo não a substituiria pela ousadia irresponsá
vel e inconseqüente. Mas não dá mais para aceitar
um índice de desemprego que cresceu nos últimos 6
meses e que já atinge a assustadora marca de 13%
nas 6 maiores regiões metropolitanas pesquisadas.
Com isso, a renda média do brasileiro decresceu em
3,5%, com seu poder aquisitivo ainda mais deprimido
por inflação que, somente agora, de fato, está não
apenas sob controle, mas também em queda.

E timidez, excesso de cautela por quê? Os parâ
metros macroeconômicos, em sua totalidade, são fa
voráveis. Mas essa credibilidade somente se susten
tará, pelos tempos afora, se o setor produtivo voltar a
funcionar, produzindo, gerando empregos, fazendo
maior a arrecadação do Erário, enfim, projetando ho
rizonte mais amplo e mais seguro.

O companheiro Lula, diante das críticas dos
mais diversos setores da sociedade, da academia às
praças públicas, anunciou que a partir de julho deste
ano íamos assistir ao espetáculo do crescimento.
Mas as medidas do CapaM, sua timidez excessiva,
sua cautela desproporcionada, somente nos perm~

tem admitir que, no máximo, teremos diante de nós
nada mais do que triste espetáculo de desalento, que
esperamos, sinceramente, não se transforme em de
sesperança e revolta.

Gratos pela atenção.
O SR. REINALDO BETÃO (Bloco/PL-RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna alertar
V.Exas., bem como manifestar minha indignação
contra o péssimo estado de conservação das estra·
das brasileiras.

Trafego com freqüência pela BR-1 01 Norte, en
tre Macaé e Rio Bonito, e fico perplexo ao ver o des
caso do Governo em relação às rodovias federais, de
tamanha relevância para o País.

É interessante, Sr. Presidente, notar como são
desvirtuados os objetivos principais de certas leis.
Vejamos, por exemplo, o caso da Contribuição Provi
sória sobre Movimentação Financeira - CPMF, cuja
idéia inicial era a de instrumentalizar e alavancar a
área da saúde. A situação atual é notoriamente anta
gônica ao que foi proposto. O atendimento à saúde
dos brasileiros está cada vez pior. Dos serviços am
bulatoriais e emergenciais nem se fala. Filas quilomé
tricas são uma constância.

Outra ilustração que podemos usar é a do
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automoto
res Terrestres, Aquaviários e Aéreos - IPVA, cuja re
ceita auferida deveria ser destinada ao financiamento
dos serviços básicos de que a população necessita,
tais como saúde, educação, segurança, transporte,
etc.

As receitas oriundas do recolhimento do IPVA
ocupam lugar dos mais destacados nos Orçamentos
dos Estados. Não obstante, esse tributo é um dos
mais desconhecidos do País, o que dá margem aos
incontáveis equívocos e abusos da sua aplicação.

Entendo, Sr. Presidente, que tal imposto não
deve ser confundido com taxa, ou seja, não existe
contraprestação direta no tocante à conservação das
rodovias. O que os milhões de contribuintes esperam
é um mínimo de atenção ao fato, pois as nossas es
tradas estão esquecidas e doentes. Segundo o Minis
tro dos Transportes, Anderson Adauto, a situação é
antiga. Desde 1987 o Governo deixou de fazer inves
timentos em infra-estrutura, quando foi criado todo
esse caos.

Apesar de o Governo evidenciar o argumento
de insuficiência ou de falta de recursos orçamentários
e financeiros destinados à recuperação das rodovias,
houve, sem dúvida alguma, omissão do Estado.
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Voltando ao enfoque inicial sobre a BR-1 01 Nor
te, motivo da minha manifestação de repúdio no dia
de hoje, gostaria de fazer menção à caótica situação
dos seguintes trechos, compreendidos entre os km
228 e 295,5, sentido Macaé-Rio Bonito, também ratif~

cados pelo Chefe da 5a Delegacia de Polícia Rodoviá
ria Federal, Leandro Tadeu Rodrigues Maia:

- Km 228: guarda-corpo destruído, asfalto com
várias falhas e a pista se apresenta ondulada;

- Km 228,5: guarda-corpo destruído;
- Km 231: marcos indicativos de quilômetros

são raros, e grandeparte da sinalização existente en
contra-se encoberta pelo mato, bem como as encos
tas da rodovia;

- Km 255,5: cabeceira de ponte destruída. Não
possui guarda-corpo, nem sinalização. Há forte des
nível entre o acostamento e a pista e não há ilumina
ção no local;

- Km 292,9: cerca de 50 metros de asfalto com
falhas e rachaduras;

- Km 295,3 a 294,9: acostamento sem revest~

mento e com forte desnível em relação à pista. Não
há faixa divisória entre a pista e o acostamento.

Não tenho dúvida, Sr. Presidente, de que a ma~

oria dos acidentes verificados nos mencionados tre
chos tem sua origem no calamitoso estado de conser
vação das estradas e da sinalização e não apenas na
imprudência dos condutores.

A BR-l 01 Norte é uma rodovia muito importan
te. Ela se estende a vários Municípios e tem papel
preponderante no processo de desenvolvimento da
região, além de permitir o acesso ao Nordeste do Bra
sil, bem como ao norte e noroeste do Estado do Rio
de Janeiro, em especial ao Município de Macaé, o Te
xas brasileiro. Representa, portanto, um dos principa
is corredores de escoamento de passageiros e mer
cadorias. Serve ainda de elo de ligação e de proxim~

dade entre os Municípios de Maricá, 19uaba, Iguaba
Grande, Saquarema, Araruama, Cabo Frio, Arraial do
Cabo, Armação de Búzios, Rio das Ostras, Barra de
São João, Macaé, Campos e São Pedro d'Aldeia. Du
rante o período do carnaval e das festas de fim de
ano, mais de 5 milhões de turistas trafegam por ela.

A grandiosidade e a funcionalidade da mencio
nada rodovia são inquestionáveis. Só para V.Exa. ter
uma idéia, Sr. Presidente, o trecho compreendido en
tre a Ponte Rio-Niterói e a divisa do Rio com o Espí
rito Santo possui mais de 300 quilômetros de exten
são, passando por 13 Municípios e beneficiando mais
de 8 milhões de habitantes.

Tendo em vista o enorme tráfego nesse trecho,
Sr. Presidente, entendo que é de vital importância a
construção de 2 viadutos para facilitar o acesso aos
Municípios de Rio das Ostras e Macaé, haja vista que
o índice de acidentes com vítimas fatais nessas cida
des é elevadíssimo, atingindo centenas de pessoas.
O resultado dessacatástrofe é agravado pela falta de
sinalização das pistas, ausência de placas, inexistên
cia de cabeceiras de pontes, inúmeros buracos e pa
vimentação precária.

Pelo exposto, Sr. Presidente, nobres Parlamen
tares, gostaria de obter o apoio de V.Exas. ao apelo
que faço para que a BR~101 Norte seja revitalizada e,
por conseguinte, tenha suaimportância restabelecida
no cenário socioeconômico do nosso País.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. CARLOS MOTA (Bloco/PL-MG. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, em 1660, os bandeirantes Fernão Dias
Paes Leme e Borba Gato, interessados nas riquezas
da região de Minas, dirigiram-se para o que hoje é a
cercania de Belo Horizonte. Os bandeirantes con
quistaram a região e, em pouco tempo, se instalaram
em locais chamados Cata Branca, Córrego Sêco,
Arêdes, Bragança e Pé do Morro, onde iniciaram a
exploração do ouro.

Em 1844, a mina de Cata Branca foi palco de
uma tragédia, quando um desmoronamento sepultou
100 operários. O fato fez com que os habitantes loca
is se afastassem, voltando o interesse para a agricul
tura de subsistência. Tomou o nome de Itaubyra até
1790, quando passou a Itabira do Campo. Em 1924,
mudou novamente e passou a ser um Município com
o nome de Itabirito.

De lá para cá,ltabirito pouco cresceu. A popula
ção não chega aos 40 mil habitantes. Nas proximida
des da Capital mineira, Itabirito se difere de outras lo
calidades próximas de grandes centros urbanos, sen
do o que podemos chamar de Município exemplo,
pois é um modelo de administração, de cidadania, de
agenda social, de educação, de parceria.

Em Itabirito o índice de Desenvolvimento Huma
no está entre os dez maiores de Minas Gerais; o de
semprego é residual; a violência é bem abaixo da mé
dia brasileira; não há pedintes; não há favelas; o índi
ce de alfabetização é de 94,6%; o grau de urbaniza
ção é de 93%. Para índices tão bons, não há receita
milagrosa, senão o compromisso e a boa vontade dos
mandatários e de todos os segmentos da sociedade
que trabalham em conjunto e tornam possível o capi-
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tal social. Quando há indício de corrupção ou omis
são, o malfeitor não sai impune. Todos denunciam.

Tendo o extrativismo mineral como um dos mais
significativos componentes da economia municipal,
Itabirito é relativamente pacata. As organizações
não-governamentais funcionam, a sociedade se dis
põe e colabora para que haja a inclusão social, seja
dando uma aula ou atendendo um paciente gratuita
mente, seja doando o que estiver ao alcance de cada
um; o que importa é fazer.

A realidade de Itabirito mereceu um artigo publ~

cado na revista Veja da semana do dia 10 de setem
bro, a qual parabenizo pelo espaço dado às benfeito
rias do Município. Aliás, Itabirito tinha que ser notícia,
pois se sobressai em meio a tantos que vêm a público
por suas mazelas.

Não contenho minha satisfação em ver que é
possível sonhar com uma sociedade solidária, partic~
pativa, integrada. Itabirito é motivo de orgulho.

Congratulo-me com todos que fazem do Municí
pio um lugar agradável. Parabéns à civilidade, ao
bom senso, à disposição, a todos de Itabirito.

v- ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB
Dr. Rodolfo Pereira PDT
Maria Helena PPS
Pastor Frankembergen PTB
Total de Roraima: 4

AMAPÁ

Coronel Alves PLPUPSL
Davi Alcolumbre PDT
Eduardo Seabra PTB
Hélio Esteves PT
Janete Capiberibe PSB
Valdénor Guedes PSC
Total de Amapá: 6

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB
Ann Pontes PMDB
Babá PT
Josué Bengtson PTB
Nicias Ribeiro PSDB
Nilson Pinto PSDB

Paulo Rocha PT
Wladimir Costa PMDB
Zé Geraldo PT
Zé Lima PP
Total de Pará: 10

AMAZONAS

Carlos Souza PLPUPSL
Francisco Garcia PP
Lupércio Ramos PPS
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazonas: 5

RONDONIA

Anselmo PT
Casara PSDB
Eduardo Valverde PT
Marinha Raupp PMDB
Nilton Capixaba PTB
Total de Rondonia: 5

ACRE

João Correia PMD8
João Tota PP
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB
Ronivon Santiago PP
lico Bronzeado PT
Total de Acre: 6

TOCANTINS

Darci Coelho PFL
Eduardo Gomes PSDB
Homero Barreto PTB
Kátia Abreu PFL
Maurício Rabelo PLPUPSL
Osvaldo Reis PMDB
Total de Tocantins: 6

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP
César Bandeira PFL
Clóvis Fecury PFL
Costa Ferreira PSC
Dr. Ribamar Alves PSB
Eliseu Moura PP
Gastão Vieira PMDB
Neiva Moreira PDT
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Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB
SarneyFilho PV
Teretinha Fernandes PT
Wagner Lago PP
Washington Luiz PT
Total de Maranhão: 15

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB
Antonio Cambraia PSDB
Ariosto Holanda PSDB
Bismarck Maia PSDB
Eunício Oliveira PMDB
Gonzaga Mota PSDB
Inácio Arruda PCdoB
João Alfredo PT
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Moroni Torgan PFL
Vicente Arruda PSDB
Total de Ceará: 13

PIAuí

Átila Lira PSDB
B. Sá PPS
Júlio Cesar PFL
Marcelo Castro PMDB
Moraes Souza PMDB
Paes Landim PFL
Simplício Mário PT
Total de Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT
Fátima Bezerra PT
Lavoisier Maia PSB
Múcio Sá PTB
Nélio Dias PP
Ney Lopes PFL
Sandra Rosado PMDB
Total de Rio Grande Do Norte: 7

PARAíBA

Adauto Pereira PFL
Carlos Dunga PTB
Enivaldo Ribeiro PP

Inaldo Leitão PLPUPSL
Lúcia Braga PMN
Luiz Couto PT
Marcondes Gadelha PTB
Philemon Rodrigues PTB
Wilson Santiago PMDB
Total de Paraíba: 9

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB
Inocêncio Oliveira PFL
José Chaves PTB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PTB
Marcos de Jesus PLPUPSL
Maurício Rands PT
Paulo Rubem Santiago PT
Raul Jungmann PPS
Renildo Calheiros PCdoB
Roberto Magalhães PTB
Total de Pernambuco: 13

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
Helenildo Ribeiro PSDB
José Thomaz Nonô PFL
Maurício Quintella Lessa PSB
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

Heleno Silva PLPUPSL
Jackson Barreto PTB
Jorge Alberto PMDB
Machado PFL
Total de Sergipe: 4

BAHIA

Alice Portugal PCdoB
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL
Claudio Cajado PFL
Colbert Martins PPS
Coriolano Sales PFl
Daniel Almeida PCdoB
Edson Duarte PV
Félix Mendonça PTB
Fernando de Fabinho PFL
Guilherme Menezes PT
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Jairo Carneiro PFL
João Almeida PSDB
João Leão PLPLlPSL
Josias Gomes PT
Jutahy Junior PSDB
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira PFL
Marcelo Guimarães Filho PFL
Mário Negromonte PP
Milton Barbosa PFL
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo PFL
Robério Nunes PFL
Severiano Alves PDT
Zelinda Novaes PFL
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 28

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS
Cabo Júlio PSC
Carlos Melles PFL
Carlos Mota PLPLlPSL
Carlos Willian PSC
César Medeiros PT
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB
Fernando Diniz PMDB
Gilmar Machado PT
Ibrahim Abi-Ackel PP
Jaime Martins PLPUPSL
João Magalhães PTB
João Magno PT
João Paulo Gomes da Silva PLPUPSL
José Militão PTB
Lael Varella PFL
Leonardo Mattos PV
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PLPUPSL
Márcio Reinaldo Moreira PP
Maria do Carmo Lara PT
Mário Assad Júnior PLPUPSL
Mauro Lopes PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Odair PT
Osmânio Pereira PTB

Patrus Ananias PT
Paulo Delgado PT
Rafael Guerra PSDB
Reginaldo Lopes PT
Romel Anizio PP
Romeu Queiroz PTB
Ronaldo Vasconcellos PTB
Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Virgílio Guimarães PT
Total de Minas Gerais: 38

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP
José Carlos Elias PTB
Manato PDT
Marcelino Fraga PMDB
Marcus Vicente PTB
Neucimar Fraga PLPLlPSL
Nilton Baiano PP
Rose de Freitas PSDB
Total de Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PP
Almerinda de Carvalho PMDB
Almir Moura PLPUPSL
Antonio Carlos Biscaia PT
Bernardo Ariston PMDB
Carlos Nader PFL
Carlos Santana PT
Chico Alencar PT
Dr. Heleno PP
Edson Ezequiel PMDB
Eduardo Paes PSDB
Fernando Gonçalves PTB
Fernando Lopes PMDB
Francisco Dornelles PP
Itamar Serpa PSDB
Jair Bolsonaro PTB
João Mendes de Jesus PSLPUPSL
Jorge Bittar PT
José Divino PMDB
Juíza Denise Frossard PSDB
Julio Lopes PP
Laura Carneiro PFL
Lindberg Farias PT
Luiz Sérgio PT
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Maria Lucia PMDB
Nelson Bornier PMDB
Paulo Baltazar PSB
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PFL
Simão Sessim PP
Total de Rio De Janeiro: 30

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSOB
Aldo Rebelo PCdoB
Aloysio Nunes Ferreira PSDB
Amauri Robledo Gasques PRONA
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Bispo Wanderval PLPUPSL
Carlos Sampaio PSDB
Cláudio Magrão .PPS
Corauci Sobrinho PFL
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Dr. Evilásio PSB
Dr. Hélio POT
Durval Orlato PT
Edna Macedo PTB
Elimar Máximo Damasceno PRONA
Gilberto Nascimento PMDB
Iara Bernardi PT
IIdeu Araujo PRONA
Ivan Valente PT
Jamil Murad PCdoB
,João Batista PFL
João Paulo Cunha PT
José Eduardo Cardozo PT
José Mentor PT
Lobbe Neto PSDB
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiza Erundina PSB
Marcelo Ortiz PV
Mariângela Duarte PT
Medeiros PLPUPSL
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PTB
Paulo Kobayashi PSDB
Professor Irapuan Teixeira PRONA

Professor Luizinho PT
Ricardo Izar PTB
Roberto Gouveia PT
Robson Tuma PFL
Rubinelli PT
Salvador Zimbaldi PTB
Vicente Cascione PTB
Vicentinho PT
Walter Feldman PSOB
Zulaiê Cobra PSDB
Total de São Paulo: 49

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Pedro Henry PP
Rogério Silva PPS
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB
José Roberto Arruda PFL
Maninha PT
Sigmaringa Seixas PT
Tatico PTB
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal 6

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB
Carlos Alberto Leréia PSOB
Enio Tatico PTB
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB
Pedro Chaves PMDB
Roberto Balestra PP
Rubens Otoni PT
Vilmar Rocha PFL
Total de Goiás: 9

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PTB
Geraldo Resende PPS
João Grandão PT
Murilo Zauith PFL
Nelson Trad PMDB
Vander Loubet PT
Total de Mato Grosso Do Sul: 7
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PARANÁ

Affonso Camargo PSDB
André lacharow PDT
Assis Miguel do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PLPUPSL
Colombo PT
Dilceu Sperafico PP
Ora. Clair PT
Eduardo Sciarra PFL
Giacobo PLPUPSL
Iris Simões PTB
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB
Osmar Serraglio PMDB
Paulo Bernardo PT
Ricardo Barros PP
Selma Schons PT
Takayama PMDB
Total de Paraná: 21

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB
Carlito Merss PT
Ivan Ranzolin PP
João Matos PMDB
João Pizzolatti PP
Jorge Boeira PT
Luci Choinacki PT
Paulo Afonso PMDB
Serafim Venzon PSDB
Vignatti PT
lonta PP
Total de Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Ary Vanazzi PT
Augusto Nardes PP
Beto Albuquerque PSB
Enio Bacci PDT
Francisco Appio PP
Henrique Fontana PT
Kelly Moraes PTB
Luciana Genro PT

Maria do Rosário PT
Onyx Lorenzoni PFL
Orlando Desconsi PT
Osvaldo Biolchi PMDB
Tarcisio limmermann PT
Total de Rio Grande Do Sul: 14

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
lista de presença registra o comparecimento de 338
Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Pas
sa-se à apreciação da matéria que está sobre a mesa
e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Item

1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N° 41-C, DE 2003
(Do Poder Executivo)

Discussão, em segundo turno da Proposta de
Emenda à Constituição nO 41-8, de 2003, que altera o
Sistema Tributário Nacional e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a mesa requerimento assinado pelo nobre Líder
do PFL, Deputado José Carlos Aleluia, no seguinte
teor:

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 117, VI, do Regimento Interno da Câmara dos De
putados, a retirada da Ordem do Dia da PEC n° 41-C,
de 2003.

Sala das Sessões, 24 de setembro de 2003.
Assina: Onyx Lorenzoni, Vice-Líder do PFL.
O 5R. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Para

encaminhar a votação do requerimento, concedo a
palavra ao Deputado Eduardo Valverde.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, vou manifes
tar-me contrariamente ao requerimento por entender
que a matéria já está madura para votação. Esta
Casa inclusive ficou até altas horas da noite discutin
do esta proposta, que é de extrema importância para
o País.

Necessitamos de novo sistema tributário que
institua a progressividade, grave com maior veemên
cia a renda e o patrimônio, desonere o consumo, evite
a guerra fiscal, mobilize recursos públicos para um
fundo de equalização das regiões brasileiras, para
que o Norte e o Nordeste não permaneçam em esta
do de miserabilidade.
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Portanto, a reforma é necessária ao Brasil.
Estamos prontos para votar a matéria hoje a fim de
que ela vá ao Senado e tenhamos, daqui a pouco
tempo, um sistema tributário que faça justiça neste
País.

Manifestamo-nos contrariamente ao requer~

mento, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre
Deputado Onyx Lorenzoni, que falará a favor do
requerimento.

O SR. ONYX LORENZONI (PFL-RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o PFL defende a retirada dessa PEC
para que possamos criar um espaço de discussão e
entendimento. Não temos dúvidas de que a PEC
fere de morte o art. 60 da Constituição Federal
brasileira, liquida a autonomia e a independência
dos Estados e a Federação brasileira.

Por ter esse entendimento, o PFL ingressou, por
intermédio deste Deputado, no início da tarde de
hoje, com um mandado· de segurança no Supremo
Tribunal Federal.

Nossa posição é muito clara e muito evidente:
queremos preservar a autonomia e a independência
dos Estados.

Não é possível! Quando o mundo todo caminha
para a descentralização, para a partilha dos recursos
públicos, o Brasil, nesta quadra da sua história, cons
trói proposta que trabalha com a concentração, com o
esvaziamento das Assembléias Estaduais, com a in
capacidade de os Estados legislarem e definirem seu
mais importante imposto.

Não é razoável que o texto da PEC n° 41 vede
ao Estado norma autônoma. Com que direito vamos
desconstituiraquilo que é pétreo, se não temos poder
originário para tanto?

Da mesma forma, Sr. Presidente, há um coman
doness<:t PEC que determina que as Assembléias
Estaduais apenas façam uma lei para exigir a cobran
ça do imposto que terá definidas as alíquotas e as
mercadori~snotal "Confazão", esse super-CONFAZ
criado sem legitimidade democrática, sem sustenta
ção no vot?P?pular, apenas na indicação, no manda
to derivado do Governador do Estado.

É evid~nte que há absoluta subversão à ordem
constituciórlále uma violação do pacto federativo bra
sileiro~ Por ~ssarazão, o PFL recorre ao Supremo Tri
bunal FederaLna expectativa de que seja observado
o art. 60 da Constituição Federal, único artigo que
compreendeinterlerência ou intervenção do Supre-

mo Tribunal Federal, do Poder Judiciário no Poder
Legislativo. Exatamente por essa emenda ferir o art.
60, propomos nesse requerimento sua retirada da
Ordem do Dia.

O PFL tem-se batido neste plenário e vai conti
nuar lutando em todos os fóruns para que o pacto fe
derativo, a autonomia dos Estados, seja respeitado.
Não podemos suprimir dos Estados brasileiros a ca
pacid<:tde e o poder que lhes foi concedido pelo Cons
tituinte, em 1988;.de que cada unidade federada te
nha livre arbítrio sobre a questão tributária em seu ter
ritório. Isso tem de ser respeitado.

Vamos lutar para que os incentivos fiscais, os
programas dereconversãoindustrial e de diversidade
da m<:ttriz produtiva dos Estados brasileiros sejam
respeitados.

O PFL apela para este Plenário, para todos
aquelesquejuraram defender a Constituição Federal
brasileira e os seus princípios pétreos, pois esta PEC
fere d~ mort.e a autonomia e a independência dos
Estados e a Federação brasileira.

O PFL vot<:t "não" à PEC, a favor da retirada de
pauta da matéria.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento de retirada da matéria da
Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao Deputado Rodrigo Maia, para
orientar a bancada.

O SR. RODRIGOMAIA (PFL-RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, seguindo as palavras do
Deputado Onyx Lorenzoni e apresentando ao Plená
rio os dados divulgados hoje pelo IBGE, que revelam
desemprego recorde no Bra.sil para esta época do
ano, o PFL solicita a retirada da PEC da pauta, para
que a analisemos profundamente e, de fato, realize
mos uma reform<:t tributária que atenda ao interesse
maiordos brasileiros: a geração de empregos. Não só
o atual. sistema tributário, mas, infelizmente, também
o que propõe O Governo do PT vão gerar, como já
está acontecendo, mais desemprego.

Precisamos de mais tempo para convencer o
Governo de que a reforma tributária, da maneira
como está proposta, não interessa. ao contribuinte,
que em nenhum momento foi ouvido e cujas aspira
ções, em instante algum, foram consideradas nesta
Casa.

Por isso, Sr. Presidente, o PFL solicita a retirada
de pauta da matéria e encaminha favoravelmente ao
requerimento apresentado pelo Líder José Carlos
Aleluia.
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço

verificação.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Veri

ficação concedida ao Deputado Rodrigo Maia.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Informo ao Plenário que os Deputados favoráveis à
retirada da PEC da Ordem do Dia deverão votar
"sim"; os que forem contrários deverão votar "não". Se
este for rejeitado, automaticamente estará prejudica
do o requerimento de adiamento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência vai ouvir a orientação das bancadas.

Como vota a representação do PSC, Deputado
Pastor Amarildo? (Pausa.)

Como vota o PV?
O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota
"não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PRONA?

O SR. ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO
(PRONA-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, o PRONA vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PCdoB? (Pausa.)

Como vota o PDT, Deputado Dr. Hélio?
O SR. DR. HÉLIO (PDT-SP. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT encami
nha o voto "não", no desejo de votar já essa matéria.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PSB? (Pausa.)

Como vota o PPS, Deputado Geraldo Resell-
de?

O SR. GERALDO RESENDE (PPS-MS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PPS encaminha o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o Bloco Parlamentar PUPSL?

O SR. ALMIR MOURA (Bloco/PL-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, convo
co a bancada do Bloco Parlamentar PUPSL a vir a
plenário votar "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PP, Deputado Celso Russomanno?

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a

exemplo do Bloco Parlamentar PUPSL, convido os
Deputados do Partido Progressista a virem a plenário
votar "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PSDB, Deputado Antonio Carlos Pan
nunzio?

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, até para manter a coerência, uma vez
que é contrário a esse texto, o PSDB apóia o requeri
mento de retirada, vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PTB, Deputado Josué Bengtson?

O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB-PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB
convoca sua bancada a estar presente em plenário
para votar "não" ao requerimento, porque quer votar a
matéria.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PMDB, Deputado Osmar Serraglio?

O SR. OSMAR SERRAGLlO (PMDB-PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB encaminha o voto "não", contra a retirada.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL está
em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PT, Deputado Gilmar Machado?

O SR. GILMAR MACHADO (PT-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vota
mos "não" e queremos votar imediatamente, porque
desde abril debatemos a matéria.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota a Liderança do Governo?

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT
vota "não".

O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço que
troque a orientação do PFL para obstrução.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PSB, Deputado Dr. Ribamar Alves?

O SR. DR. RIBAMAR ALVES (PSB-MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PSB vota "não", pela retirada do requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PCdoB, Deputada Perpétua Almeida?

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB-AC.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, o PCdoB vota "não" ao requerimento.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A cio, somente possível graças ao trabalho do Ministé-
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem rio das Relações Exteriores em anos passados.
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
tema eletrônico. agora referir-me ao discurso do Presidente Lula nas

Está iniciada a votação. Nações Unidas. Num certo momento, disse S.Exa.
Queiram seguir a orientação do visar de cada que, "para isso, sua composição, em especial no que

posto. se refere aos membros permanentes, não pode ser a
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Soli- mesma de quando a ONU foi criada, há quase 60

cito aos Srs. Deputados que venham ao plenário. anos atrás."
Estamos iniciando um processo de votação, e hoje Sr. Presidente, eu ouvi o Presidente Lula falar e,
ainda haverá muitos outros. depois, a repetição do discurso. S.Exa. se expressou

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, desta forma: "não pode ser a mesma de quando a
peço a palavra pela ordem. ONU foi criada, há quase 60 anos atrás." Como essa

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem formulação agrediu meus ouvidos e meu conheci-
V. Exa. a palavra. mento do vernáculo, fui buscar o discurso escrito - o

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDS-SP. Pela Presidente estava lendo. Verifiquei no texto impresso
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fiz que só estava escrito "não pode ser a mesma de
parte da delegação brasileira do PARLATINO que es- quando a ONU foi criada, há quase 60 anos". A pala-
teve em Cancún participando de reunião da Organ~ vra "atrás" não existia no texto, nem poderia num do-
zação Mundial do Comércio, um dos passos para a cumento que seria lido pélo· Presidente. Coloquial-
consecução do que se chamou Mandato de Doha. mente, usa-se essa forma errônea. Todos nós fala~

Venho à tribuna reconhecer que nossa delega- mos assim no dia-a-dia, até na tribuna. Mas não é
ção foi comandada por uma pessoa de excepcional aceitável, porém, que o Presidente da República co-
qualidade e competência: o Ministro Celso Amorim. meta, na tribuna da ONU, equívoco dessa monta. A
Embora represente o Governo Lula, ao qual faço opo- expressão "há quase 60 anos' já indica passado. Não
sição, tenho de admitir a competência e a capacidade se pode dizer "há quase 60 anos atrás". O Presidente
de liderança que o Ministro demonstrou ao reunir 21 Lula não estava num colóquio ou participando de sim-
países, constituindo um grupo para lutar no sentido pies reportagem, mas na tribuna da Organização das
de que os subsídios dados à agricultura nos países Nações Unidas, representando estePafs.
desenvolvidos sejam eliminados, de maneira a poss~ Entristeceu-me ouvir o Presidente falar. Cha-
bilitar a participação dos países em desenvolvimento mou-me a atenção, agrediu-me; por isso faço o regis-
na distribuição da riqueza mundial de forma mais efe- tro da tribuna desta Casa.
tiva. Obrigado.

Também é preciso que se diga que esse passo O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
dado pelo Ministério dasRelações Exteriores não é o Presidência convoca as Sras. e os Srs. Deputados a
início de nova era, não é o início do Brasil, não é o virem ao plenário. Estamos em processo de votação.
ponto zero. O Itamaraty tem uma história de autono- E haverá várias outras votações hoje.
mia, de independência e luta péla soberania do País, Os que aqui já se encontram devem permane-
pelo menos desde os tempos de San Thiago Oantas. cer no plenário.
E essa tradição vemsendo mantida - talvez em pou- O SR. NELSON MARQUEZELLI- Sr. Presiden-
cos momentos tenha retrocedido -- nas diversas di- te, peço a palavra pela Ordem.
reções que tomou este País. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

É importante lembrar que o Governo Fernando V.Exa. a palavra.
Henrique Cardoso preparou o caminho para que esse O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTS-SP.
passo pudesse tersido dado este ano. Sem desmere- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
cer o avanço obtido, pelo contrário, é preciso reco- peço à bancada do PTS que venha ao plenário.
nhecer que o Governo anterior estabeleceu marcos O SR. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente,
importantes para a constituição do Mandato de Doha, peço a palavra pela ordem.
em 2001, que criou oportunidade para a discussão O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
que se deu agorana Organização Mundial do Comér- V.Exa. a palavra.
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o SR. CLAUDIO CAJADO (PFL-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, venho à tribuna dar conhecimento
aos nobres pares acerca do que ocorreu na manhã de
hoje, na cidade de Salvador, Bahia - um encontro
dos mais importantes deste ano.

A convite do Prefeito Antonio Imbassahy, reun~
ram-se 10 Prefeitos de Capital, além de vários Secre
tários de Transportes representando Prefeitos de ou
tras Capitais, na presença do Sr. Governador do
Estado da Bahia, Dr. Paulo Souto, a fim de discutir um
único ponto: a necessidade de barateamento da tarifa
de transporte público. Essa questão tomou corpo no
debate nacional depois dos fatos ocorridos em Salva
dor, quando foi majorada a tarifa do transporte urbano
coletivo e houve uma manifestação democrática, es
pontânea e absolutamente leg ítima dos estudantes
soteropolitanos contra esse aumento.

Essa mobilização chamou a atenção não ape
nas de Prefeitos de outras Capitais, mas principa~

mente de políticos responsáveis, para a exclusão im
posta pelo transporte público coletivo, para a taxa que
incide sobre o custo desse serviço, para a falta de mo
bilidade da população e questões outras que mere
cem maior reflexão.

Hoje tivemos a oportunidade de conhecer a pro
posta dos Srs. Prefeitos, proposta essa já aceita, cre
io eu, por unanimidade - amanhã teremos a confir
mação. Sugerem os Prefeitos, liderados pelo Prefeito
de Salvador, Antonio Imbassahy, e apoiados pelo
Prefeito da cidade do Rio de Janeiro, César Maia, que
haja um barateamento de pelo menos 50% no preço
do óleo diesel para o transporte urbano coletivo.

Sr. Presidente, trago a questão ao debate deste
Parlamento não apenas porque sou Presidente da
Subcomissão de Transporte Urbano e Acessibilidade
da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior,
mas, acima de tudo, porque o transporte urbano cole
tivo precisa ser visto como prioridade, ao lado da ces
ta básica. Não podemos mais permitir que o transpor
te urbano nas cidades de médio e grande porte, prin
cipalmente nas Capitais, seja sustentado apenas
pela tarifa da passagem. Todas as grandes Capitais
do mundo subsidiam o transporte coletivo. No nosso
País, o direito de ir e vir é assegurado na Constitu~

ção. Não podemos deixar 56 milhões de brasileiros
excluídos, impossibilitados de utilizar esse serviço.

Portanto, convido os Srs. Deputados para a reu
nião de amanhã, às 10h, no Auditório Nereu Ramos,
quando, sob a liderança do Deputado Jackson Barre
to, constituiremos a Frente Parlamentar de Defesa do
Transporte Coletivo, que vai propor políticas públicas

que barateiem a tarifa do transporte coletivo urbano.
Precisamos impedir que a clandestinidade no trans
porte coletivo aumente nos grandes centros por com
pleta falta de opção do usuário.

Sr. Presidente, conto com o apoio de V.Exa.
para o debate de amanhã nesta Casa.

Faremos outro encontro, possivelmente no dia
23 de outubro, com a participação da Associação Na
cional de Transportes Públicos, para tentar encontrar
soluções para que o transporte público seja um direito
de todos os brasileiros, como assegura a nossa
Constituição.

Muito obrigado.

O SR. ROMEL ANIZIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ROMEL ANIZIO (PP-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, contristado,
venho registrar o falecimento, na minha cidade natal,
Ituiutaba, Minas Gerais, do querido companheiro
Acácio Alves Cintra.

Acácio Cintra foi Secretário da Fazenda na ges
tão do Prefeito Samir Tannus, que fez uma gestão
histórica naquela cidade, e Prefeito de Ituiutaba,
quando vim a sucedê-lo em 1988. Ele teve uma pas
sagem extraordinária pela Prefeitura daquela cidade,
onde realizou grande obra.

Sr. Presidente, Ituiutaba está de luto. Peço fique
registrado nos Anais da Casa meus pêsames não só
aos familiares de Acácio Alves Cintra, mas a todos os
cidadã.os ituiutabanos, que sempre o estimaram e o ti
veram na mais alta conta.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
encerrar a votação.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
quem não votou, fica e vota na próxima.

OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Está
encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Anuncio o resultado.

VOTARAM:
SIM 39
NÃ0224
ABSTENÇÃO 00
TOTAL263
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É REJEITADO O REQUERIMENTO DE RETIRADA
DE PAUTA DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 41, DE 2003.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC W 41/2003 - REQUERIMENTO
DE RETIRADA DE PAUTA
Início Votação: 24/09/200318:10
Fim Votação: 24/09/200318:22
Presidiram a Votação:
João Paulo Cunha - 17:54
Resultado da Votação
Sim 39
Não 224
Total da Votação 263
Art. 171
Total Quorum 264
Obstrução 19
Orientação
PT - Não
PMDS - Não
PFL - Obstrução
PTS - Não
PSDS - Sim
PP - Não
PUPSL - Não
PPS - Não
PSS - Não
PDT - Não
PCdoS - Não
PRONA- Sim
PV - Não
GOV. - Não
Partido Bloco Voto

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB Não
Dr. Rodolfo Pereira PDT Não
Luciano Castro PL PUPSL Não
Pastor Frankembergen PTB Não
Total Roraima: 4

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT Não
Eduardo Seabra PTB Não
Hélio Esteves PT Não
Total Amapá: 3

li[

PARÁ

Sabá PT Sim
José Priante PMDS Não
Josué Bengtson PTS Não
Nicias Ribeiro PSDB Sim
Paulo Rocha PT Não
Raimundo Santos PL PUPSL Não
Total Pará: 6

AMAZONAS

Carlos Souza PL PUPSL Não
Francisco Garcia PP Não
Humberto Michiles PL PUPSL Não
Lupércio Ramos PPS Não
Silas Câmara PTS Não
Vanessa Grazziotin PCdoS Não
Total Amazonas: 6

RONDONIA

Anselmo PT Não
Eduardo Valverde PT Não
Marinha Raupp PMDB Não
Miguel de Souza PL PUPSL Não
Nilton Capixaba PTB Não
Total Rondonia:5

ACRE

João Tota PP Não
Nilson Mourão PT Não
Perpétua Almeida PCdoS Não
Ronivon Santiago PP Não
Total Acre : 4

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB Sim
Kátia Abreu PFL Obstrução
Maurício Rabelo PL PUPSL Não
Osvaldo Reis PMDB Não
Pastor Amarildo PSC Não
Ronaldo Dimas PSOB Sim
Total Tocantins: 6

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Não
Costa Ferreira PSC Não
Or. Ribamar Alves PSB Não
Neiva Moreira POT Não
Paulo Marinho PL PUPSL Não
Wagner Lago PP Não
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Washington Luiz PT Não
Total Maranhão: 7

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB Não
Antonio Cambraia PSDB Sim
Ariosto Holanda PSDB Não
Amon Bezerra PTB Não
Bismarck Maia PSDB Não
Gonzaga Mota PSDB Sim
João Alfredo PT Não
Léo Alcãntara PSDB Não
Leônidas Cristino PPS Não
Manoel Salviano PSDB Não
Mauro Benevides PMDB Não
Moroni Torgan PFL Obstrução
Pastor Pedro Ribeiro PMDB Não
Rommel Feijó PTB Não
Zé Gerardo PMDB Não
Total Ceará: 15

PIAuí

Átila Lira PSDB Sim
B. Sá PPS Não
Ciro Nogueira PFL Não
Marcelo Castro PMDB Não
Moraes Souza PMDB Não
Mussa Demes PFL Obstrução
Paes Landim PFL Não
Simplício Mário PT Não
Total Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT Não
Fátima Bezerra PT Não
Henrique Eduardo Alves PMDB Não
Ney Lopes PFL Sim
Total Rio Grande do Norte : 4

PARAíBA

Benjamin Maranhão PMDB Não
Carlos Dunga PTB Não
Enivaldo Ribeiro PP Não
Inaldo Leitão PL PUPSL Não
Lúcia Braga PMN Não
Luiz Couto PT Não
Philemon Rodrigues PTB Não
Ricardo Rique PL PUPSL Não
Total Paraíba : 8

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Obstrução
Fernando Ferro PT Não
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Joaquim Francisco PTB Não
José Múcio Monteiro PTB Não
Luiz Piauhylino PTB Não
Renildo Calheiros PCdoB Não
Roberto Magalhães PTB Não
Total Pernambuco: 8

ALAGOAS

Maurício Quintella Lessa PSB Não
Total Alagoas : 1

SERGIPE
Bosco Costa PSDB Não
Heleno Silva PL PUPSL Não
Jackson Barreto PTB Não
João Fontes PT Sim
Jorge Alberto PMDB Não
Total Sergipe: 5

BAHIA
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL Obstrução
Claudio Cajado PFL Obstrução
Colbert Martins PPS Não
Coriolano Sales PFL Sim
Daniel Almeida PCdoB Não
Guilherme Menezes PT Não
Jairo Carneiro PFL Obstrução
João Almeida PSDB Sim
Jonival Lucas Junior PTB Não
José Rocha PFL Obstrução
Jutahy Junior PSDB Sim
Luiz Carreira PFL Obstrução
Marcelo Guimarães Filho PFL Obstrução
Milton Barbosa PFL Obstrução
Nelson Pellegrino PT Não
Paulo Magalhães PFL Obstrução
Pedro Irujo PFL Não
Robério Nunes PFL Obstrução
Severiano Alves PDT Não
Walter Pinheiro PT Não
Zelinda Novaes PFL Obstrução
Total Bahia: 21

MINAS GERAIS

Cabo Júlio PSC Não
César Medeiros PT Não
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Custódio Mattos PSDB Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Fernando Diniz PMOB Não
Geraldo Thadeu PPS Não
Gilmar Machado PT Não
Ibrahim Abi-Ackel PP Não
João Magno PT Não
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL Não
Leonardo Mattos PV Não
Leonardo Monteiro PT Não
Lincoln Portela PL PUPSL Não
Marcio Reinaldo Moreira PP Não
Maria do Carmo Lara PT Não
Mario Assad Júnior PL PUPSL Não
Narcio Rodrigues PSDB Sim
Odair PT Não
Osmânio Pereira PTB Não
Patrus Ananias PT Não
Paulo Delgado PT Não
Roberto Brant PFL Obstrução
Romel Anizio PP Não
Sérgio Miranda PCdoB Não
Si/as Brasileiro PMDB Não
Virgílio Guimarães PT Não
Vittorio Medioli PSDB Sim
Total Minas Gerais : 27

EspíRITO SANTO
Feu Rosa PP Não
José Carlos Elias PTB Não
Manato PDT Não
Marcelino Fraga PMDB Não
Nilton Baiano PP Não
Renato Casagrande PSB Não
Total Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PP Não
Almerinda de Carvalho PMDB Não
Almir Moura PL PUPSL Não
Antonio Carlos Biscaia PT Não
Bispo Rodrigues PL PUPSL Não
Dr. Heleno PP Não
Edson Ezequiel PMOB Não
Eduardo Cunha PMDB Não
Eduardo Paes PSDB Sim
Fernando Gonçalves PTB Não
Fernando Lopes PMDB Não
Francisco Dornelles PP Não

Itamar Serpa PSDB Sim
Jair Bolsonaro PTB Sim
Jorge Bittar PT Não
José Divino PMDB Não
Julio Lopes PP Não
Laura Carneiro PFL Obstrução
Luiz Sérgio PT Não
Maria Lucia PMDB Não
Moreira Franco PMDB Não
Nelson Bornier PMDB Não
Paulo Baltazar PSB Não
Paulo Feijó PSDB Sim
Reinaldo Betão PL PUPSL Não
Rodrigo Maia PFL Sim
Total Rio de Janeiro: 26

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB Sim
Aldo Rebelo PCdoB Não
Angela Guadagnin PT Não
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim
Arlindo Chinaglía PT Não
Arnaldo Faria de Sá PTB Não
Bispo Wanderval PL PUPSL Não
Celso Russomanno PP Não
Cláudio Magrão PPS Não
Corauci Sobrinho PFL Sim
Devanir Ribeiro PT Não
Dimas Ramalho PPS Não
Dr. Evi/ásio PSB Não
Dr. Hélio PDT Não
Dr. Pinotti PMDB Não
Edna Macedo PTB Não
Elimar Máximo Damasceno PRONA Sim
Gilberto Nascimento PMDB Não
Iara Bernardi PT Não
IIdeu Araujo PRONA Sim
Ivan Valente PT Não
Jamil Murad PCdoB Não
Jefferson Campos PMDB Não
João Batista PFL Obstrução
João Paulo Cunha PT Art. 17
Jovino Cândido PV Sim
Lobbe Neto PSDB Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Não
Luiza Erundina PSB Não
Marcelo Ortiz PV Não

I:



50086 Quinta-feira 25 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

Mariângela Duarte PT Não
Michel Temer PMDB Não
Nelson Marquezelli PTB Não
Neuton Lima PTB Não
Orlando Fantazzini PT Não
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Professor Irapuan Teixeira PRONA Sim
Professor Luizinho PT Não
Ricardo Izar PTB Não
Rubinelli PT Não
Vicente Cascione PTB Não
Vicentinho PT Não
Walter Feldman PSDB Sim
Zulaiê Cobra PSDB Sim
Total São Paulo : 45

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Não
Pedro Henry PP Não
Ricarte de Freitas PTB Não
Thelma de Oliveira PSDB Sim
Total Mato Grosso : 4

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB Não
Jorge Pinheiro PL PUPSL Não
Maninha PT Não
Sigmaringa Seixas PT Não
Total Distrito Federal: 4

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB Não
Carlos Alberto Leréia PSDB Sim
Jovair Arantes PTB Não
Leonardo Vilela PP Não
Luiz Bittencourt PMDB Não
Neyde Aparecida PT Não
Pedro Chaves PMDB Não
Professora Raquel Teixeira PSDB Sim
Rubens Otoni PT Não
Total Goiás: 9

MATO GROSSO DO SUL
Antônio Carlos 81 iffi PT Não
Antonio Cruz PTB Não
Geraldo Resende PPS Não
Murilo Zauith PFL Obstrução
Vander Loubet PT Não
Total Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Cezar Silvestri PPS Não
Colombo PT Não

Dilceu Sperafico PP Não
Giacobo PL PUPSL Não
Gustavo Fruet PMDB Não
Iris Simões PTB Não
José Borba PMDB Não
José Carlos Martinez PTB Não
José Janene PP Não
Luiz Carlos Hauly PSDB Sim
Nelson Meurer PP Não
Osmar Serraglio PMDB Não
Paulo Bernardo PT Não
Selma Schons PT Não
Takayama PMDB Não
Total Paraná: 15

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB Não
Carlito Merss PT Não
Ivan Ranzolin PP Não
João Matos PMDB Não
Jorge Boeira PT Não
Leodegar Tiscoski PP Não
Luci Choinacki PT Não
Paulo Afonso PMDB Não
Serafim Venzon PSDB Sim
Vignatti PT Não
Zonta PP Não
Total Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares PDT Não
Augusto Nardes PP Não
Beto Albuquerque PSB Não
Cezar Schirmer PMDB Não
Enio Bacci PDT Não
Francisco Appio PP Não
Henrique Fontana PT Não
José Ivo Sartori PMDB Não
Kelly Moraes PTB Não
Luciana Genro PT Não
Maria do Rosário PT Não
Mendes Ribeiro Filho PMDB Não
Milton Cardias PTB Não
Nelson Proença PPS Não
Onyx Lorenzoni PFL Obstrução
Orlando Desconsi PT Não
Osvaldo Biolchi PMDB Não
Paulo Gouvêa PL PUPSL Não
Paulo Pimenta PT Não
Tarcisio Zimmermann PT Não
Total Rio Grande do Sul: 20
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Fi- O SR. JOÃO FONTES (PT-SE. Sem revisão do
cam prejudicados os seguintes requerimentos que orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
solicitam o adiamento da discussão: nesta tarde, começamos a votar o segundo turno da

Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelên- proposta de reforma tributária, tão esperada pela so-
cia, nos termos do art. 177 do RICO, o adiamento da ciedade brasileira e que há muitos anos o Congresso
discussão da PEC 41-C, de 2003, por 10 sessões. se propõe a fazer.

Sala das Sessões, 24 de setembro de 2003. O País inteiro sabe que o Governo Fernando
Assina: Onyx Lorenzoni, Vice-Líder do PFL Henrique Cardoso pegou uma carga tributária de
Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelên- 24% do PIS e a deixou em 36% do PIS.

cia, nos termos do art. 177 do RICO, o adiamento da Lamentavelmente, estamos votando uma pro-
discussão da PEC 41-C, de 2003, por 5 sessões. posta de reforma tributária que, segundo todos os tri-

Sala das Sessões, 24 de setembro de 2003. - butaristas, sem exceção, aumentará essa carga para
Assinam: Amauri Roblecto Gasques, Vice-Líder do 41 % do PIR
PRONA; e Onyx Lorenzoni, Vice-Líder do PFL Precisamos dar um basta à ânsia fiscal do Go-

O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente, verno, que procura concentrar na União as receitas
peço a palavra pela ordem. da CPMF. A DRU é um instrumento que o Partido dos

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Trabalhadores criticou durante o Governo Fernando
Tem V.Ex:a. a palavra. Henrique Cardoso. E o Congresso Nacional tem de

O SR. RICARDO BARROS (PP - PR. Pela or- dar uma resposta à sociedade.
demo Semrevisão do orador.) - Sr. Presidente, votei O Governo quer arrecadar no próximo ano 24
com o partido na votação anterior. bilhões de reaiscom a CPMF e dispor de instrumento

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So- para alocar onde quiser 80bilhões dos 402 bilhões de
bre a mesa requerimento subscrito pelo nobre Líder reais do Orçamento de 2004. Espero que essa pro-
do PFL: posta seja discutida amplamente nesta Casa, que

Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelên- não deve ser submissa aprovando tudo o que vem do
cia, nos terrnosdo art. 165, § 2°, do RICO, a discus- Executivo sem compartilhar com os Estados e Muni-
são por grupo de artigos da PEC 41-C, de 2003, con- cípios, que passam por grandes dificuldades.
forme proposto abaixo: Portanto, Sr. Presidente, precisamos discutirde

1) - arts. 1° e 2°; forma mais tranqüila e madura essa matéria de inte-
2) - arts. 3° e 4°; resse danossa população. Não é necessário ter pres-
3) - arts. 5°, 6° e 7° sa. Devemos nps aprofundarmuito mais nessa maté-
Sala das Sessões, 24 de setembro de 2003. ria de relevância e de interesse do contribuinte final,
Assina: OOyx Lorenzoni, Vice-Líder do PFL. que vai arcar com o ônus dessá reforma.
O SR. FERNANDO GABEIRA- Sr. Presidente, Sr. Presidente, essa proposta de reforma tribu-

peço a palavra pela ordem. tária vai fazer com que 6s tributos se concentrem
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - mais na produção, inversamente ao que acontece no

Tem V.Ex:a.a palavra. resto do rnundo,em quea concentração é no lucro e
O SR. FERNANDO GABEIRA (PT - RJ. Pela na renda. Por isso, sou. a favor de separar a votação

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na para que possamos discutir pommais calma essa
votação anterior votei com o PT. matéria, que, repito, éde.fundaTental. importância.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP - RJ. Pela ordem. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com o Para encaminhar, c()ncedoapalavra ao nobre Depu-
Governona votação anterior. tado Rodrigo Maia, que falaráa favor da matéria.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O SR. RODRIGO.MAIA{PFL-RJ. Sem revisão
Peço a quem não votou anteriormente que fique em do orador.)- Sr. Presidente,Sr~s. e Srs. Deputados,
plenário para votar a próxima matéria e ter justificada o requerimento do PFL é simpleS: quer a votação da
a votação anterior. matéria por parte, para que pos$arnos analisar cada

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - um dos itens e.mostrar à baseqoQoverno que essa
Para encaminhar, concedo a palavra ao Sr. Deputado proposta aumenta ácarga tributária para a população
João Fontes. brasileira.
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Li hoje, na Internet, informações divulgadas
pelo IBGE. Há recorde de desemprego no Brasil e,
por incrível que pareça, no Governo do Partido dos
Trabalhadores.

Este é um momento importante para discutir
mos parte por parte os artigos dessa proposta, por
que a que foi aprovada no primeiro turno não atendeu
aos interesses dos contribuintes. Se aprovada nesta
e na outra Casa, vamos ter um sistema que vai, mais
uma vez, onerar o contribuinte, bitributar em alguns
casos e criar novos tributos, prejudicando setores im
portantes da economia.

Por isso, Sr. Presidente, o PFL pede mais atenção
a este Plenário. A proposta de reforma foi aprovada
numa madrugada, graças à negociação feita, como
V.Exa. disse, em seu gabinete, quando foram incluídas
questões que realmente não tinham muito a ver com re
forma tributária, mas que atendem a um Governador
aqui, outro acolá, mudam a redação, prejudicam o con
tribuinte, aumentam a carga tributária etc.

O reflexo disso vai chegar, e não vamos pred
sar nem esperar a promulgação desta proposta de re
forma, se ela for de fato aprovada nas duas Casas. Já
estamos sentido o reflexo da política econômica do
Presidente da República do Partido dos Trabalhado
res. Hoje o IBGE divulgou recorde de desemprego no
Brasil- 13% - , num momento em que historicamente
esse índice deveria estar caindo, pois, como todos
sabem, a partir de abril o desemprego cai.

A política do Presidente da República do Partido
dos Trabalhadores é recessiva, aumenta o desem
prego. A equipe econômica, infelizmente, não poderá
atender à promessa de campanha do Presidente
Lula. Volto a repetir: S.Exa. prometeu 10 milhões de
empregos, e vai terminar este ano devendo mais um
milhão. Vai ter de gerar 11 milhões de empregos de
2004 a 2006.

Por isso, é importante discutirmos parte por par
te a reforma tributária, para que o item que de fato
onera o cidadão brasileiro e aumenta a carga tributá
ria seja debatido e retirado do texto. Paraíanto, o PFL
apresentou 3 destaques. Nossa intenção é atender o
contribuinte.

Em relação a esse quadro de recessão e de re
corde de desemprego estabelecido pelo Partido dos
Trabalhadores, espero que pelo menos tenhamos
uma luz no final do túnel e possamos trabalhar com
uma proposta de reforma tributária que atenda aos in
teresses do contribuinte, que o País comece a cres
cer e a se desenvolver e, mais importante, gerar em
pregos aos trabalhadores, cumprindo a promessa do
Presidente da República do Partido dos Trabalhado-

res. Infelizmente, o Governo do PTtem criado apenas
recessão, desemprego recorde e desesperança.

Por isso, encaminhamos favoravelmente ao re
querimento, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento que solicita a discussão por
grupo de artigos.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra, para orientar a bancada, ao De
putado Antônio Carlos Magalhães Neto.

O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES
NETO (PFL-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, o PFL apresentou este requerimen
to justamente por entender que a discussão da maté
ria no segundo turno tem de se proceder de forma cui
dadosa, equilibrada e parcelada. Dessa forma vamos
permitir que os Deputados que ainda não conhecem
a fundo as conseqüências maléficas que a proposta
traz para o País finalmente estejam atentos para o
texto produzido. E a melhor providência para que isso
aconteça é fracionar sua discussão.

Por isso, o PFL apresentou este requerimento.
Encaminhamos favoravelmente, pedindo sua aprovação.

O SR. MÚCIO SÁ - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MÚCIO SÁ (PTB - RN. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, acompanhei o
partido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aqueles que forem favoráveis ao requerimento per
maneçam como se encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Passa-se à discussão da matéria.
Concedo a palavra ao Deputado Babá.
O SR. BABÁ (PT - PA. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, companhei
ros trabalhadores, quando a proposta da reforma tri
butária chegou a esta Casa, o discurso era de que
serviria para socializar os tributos e aplicar o princípio
da progressividade a determinados impostos, como o
que incide sobre as heranças.

Na verdade, o grande interesse do Governo
nesta reforma revelou-se ser a manutenção da DRU,
que desvincula 20% das receitas da União, medida
que combatemos duramente no Governo Fernando
Henrique Cardoso, porque esse dinheiro era destina
do ao pagamento dos juros das dívidas interna e ex-
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terna aos banqueiros e ao cumprimento da meta de
superávit primário.

Outro ponto defendido pelo Governo é a manu
tenção da CPMF. O discurso inicial era de que essa
contribuição ficaria apenas como elemento de fiscal~

zação, caindo a alíquota de 0,38% para 0,08%, o que
permitiria ao Governo comparar a evolução do Impos
to de Renda com a movimentação bancária.

O que se viu, no entanto, foi a prorrogação da
CPMF, por mais 4 anos, com a alíquota de 0,38%. O
percentual não foi reduzido e a manutenção da co
brança novamente atinge tanto o empresário quanto
o trabalhador que recebe o salário, com uma diferen
ça: o empresário da indústria a repassa para os pre
ços do produto; o do comércio os repassa para o con
sumidor; os trabalhadores, por sua vez, além de pa
garem CPMF sobre sua miserável movimentação
bancária, ainda pagam imposto de cascata, no con
sumo final.

A base aliada do Governo, parte do PTB e do
PMDB, se ausentou do plenário para não aprovar o
único item da reforma tributária que poderia se dizer
progressivo: o imposto sobre as grandes fortunas e
as heranças, com a progressividade. Pois foi essa
mesma base- o PMDB, o PTB, os novos aliados do
Governo - que votou a reforma previdenciária para
prejudicar o aposentado, os servidores públicos.

Com referência à reforma tributária, a única
questão importante seria a aplicação de algum im
posto progressivo, derrotado nesta Casa. Mante
ve-se, então, a CPMF ea DRU, numa política de ca
ráter claramente fiscal. E o pior é que o Imposto de
Renda não foi atingido, pois as tabelas não foram rea
justadas. O trabalhador que recebe um pouco mais
de 3 mil reaisdesconta27,5% do seu salário; em con
trapartida, os detentores de grandes fortunas pagam
o mesmo percentual de Imposto de Renda.

Por que, então, não alteramos as tabelas do
Imposto de Renda? O Governo precisa fazer essa per
gunta aos seus aliados da burguesia nacional, aos qua
is não interessa que se modifique o processo de con
centração de renda, ao mesmo tempo em que se joga
para a classe trabalhadora a maioria dos impostos.

Essa reforma, dita tributária, veio apenas fazer
com que os trabalhadores continuem pagando o pre
ço, tudo com o objetivo de cumprir metas e superáv~

tes destinados ao pagamento dos banqueiros. Basta
dizer, Sr. Presidente, que, até julho, o Governo Lula
pagou 89 bilhões dereais apenas de juros. Enquanto
isso, em investimentos no País, foram aplicados ape
nas 600 milhões!

Assim sendo, nosso voto é contrário a essa re
forma que beneficia somente os banqueiros.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para discutir a matéria, concedo a palavra ao nobre
Deputado João Fontes.

O SR. JOÃO FONTES (PT-SE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, inscre
vi-me para falar a respeito da reforma tributária, mas
da reforma tributária que o PT queria no passado,
aquela que taxasse os banqueiros e os mais ricos.
Não me inscrevi, Sr. Presidente, para falar a respeito
dessa reforma tributária.

Ano passado, quando o PT era contra a CPMF e
eu advogado no meu Estado - ainda não era Deputa
do -, várias vezes o próprio Ministro José Dirceu me
pediu projetos contra a cobrança dos valores deposi
tados nos bancos provenientes das relações de trac

balho.
Lamentavelmente, brasileiros que nos ouvem

através da TV Câmara, o PT mudou, o nosso partido
mudou muito!

Essa reforma tributária tem 2 eixos centrais. Um
deles é a Desvinculação da Receita da União, que em
passado recente também criticávamos, porque não
queríamos que o ex-Presidente Fernando Henrique
Cardoso tivesse a liberdade de usar 20% da receita da
União para gastar como quisesse. Agora, o nosso Go
verno quer 4 anos para fazer o mesmo. Até 2007, a
União terá 20% do seu orçamento não para gastar na
Educação, na Saúde, na reforma agrária, no Fome
Zero, porque todo esse dinheiro estará contingenciado.

Estou chegando do Ministério do Desenvolvi
mento Agrário, onde fui tratar de assuntos de interes
se do Estado de Sergipe, que está atravessando séri
os problemas no campo pela falta de dinheiro para os
assentamentos. Lamentavelmente, os 14 bilhões dos
investimentos para este ano estãocontingenciados 
apenas 176 milhões do Orçamento da União foram
gastos em infra-estrutura no País. Todo o dinheiro
que o Governo destina para o pagamento de juros
aos banqueiros e aO FMI, nós o queríamos para uma
reforma agrária que fizesse justiça social. Éramos
contra a CPMF; concordamos em aprová-la apenas
como elemento· de fiscalização. Agora vamos ter 24
bilhões a mais de CPMF, nessa fúria arrecadadora.

Eu não poderia, portanto, Sr. Presidente, ficar
omisso neste momento. Gostaria de uma reforma tri
butária que ajudasse os Municípios e os Estados fali
dos, porém tudo está concentrado na União. A partir
do próximo ano, os Governadores e Prefeitos de par
tidos aliados, aqueles que no passado estavam na
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garupa de Fernando Collor, de Itamar Franco, de Fer
nando Henrique Cardoso, vão chegar de pires na
mão para negociar com a União, apadrinhados pelo
nosso Governo.

Sr. Presidente, encaminho meu voto contrário a
essa reforma tributária, porque ela está muito longe
de fazer justiça social.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Para discutir a matéria, concedo a palavra ao nobre
Deputado Onyx Lorenzoni.

O SR. ONYXLORENZONI (PFL- RS. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, a reforma tributária já tem a sua vítima: o con
tribuinte brasileiro, que vai ser esbulhado, saqueado,
limpo, devido a uma voracidade tributária nunca an
tes vista neste País.

Lembro-me do que o Presidente Lula disse, em
campanha e, recentemente, em programas de televi
são: "Agora a reforma tributária vai facilitar a vida do
brasileiro, vai reduzir impostos, simplificar e facilitar a
geração de empregos. Ela vai permitir que o Brasil re
tome o espetáculo do crescimento".

Essa era a proposta e, talvez, o sonho do Presi
dente, e não esse texto que temos em mãos, que viti
ma o contribuinte brasileiro.

O que significa a prorrogação da DRU? Significa
menos dinheiro para a Saúde e Educação. O Gover
no não vai usá-lo em setores prioritários, mas, sim,
naqueles em que o Presidente e seus Ministros acha
rem melhor.

Por outro lado, a prorrogação da CPMF repre
senta aumento de imposto, porque estava previsto
que, a partir de janeiro 2004, a alíquota seria de
0,08%. Cada vez que emitimos um cheque para pa
gar uma conta, dói no bolso de cada brasileiro.

Pois o Presidente Lula e o Governo do PT vão
fazer com que, pelos próximos 4 anos, os brasileiros
ainda sejam mais castigados, com a manutenção da
alíquota em 0,38%. O senhor e a senhora que estão
em casa, em vez de pagarem 4 vezes menos a partir
do ano que vem, vão pagar 4 vezes mais ao Presi
dente Lula.

Há também o imposto do selo-pedágio. Já não
basta pagarmos pedágio nas rodovias pelas quais
trafegamos. Agora o Lula e o PT estão inventando o
pagamento de pedágio em rodovias por que não pas
samos.

E há mais ainda: o IPVAsobre barcos e aerona
ves. Os Deputados do PT vão subir naquela tribuna
para mentir, para fazer demagogia, para dizer que é

para taxar jatinhos e iates. Mostrem-me no texto onde
está escrito isso. Está escrito simplesmente "embar
cação e aeronave".

Portanto, atenção, donos dos barcos que levam
alimentos, remédios, pescadores brasileiros do Norte
até a ponta do Rio Grande, preparem-se! Vão ter que
botar a plaquinha e pagar IPVA ao Governo Lula. E
não só da embarcação· destinada a passeios, mas
também daquela usada na produção. Também vão
pagar IPVA as aeronaves que transportam passagei
ros, alimentos e remédios. É mais um assalto ao bol
so do contribuinte brasileiro.

Mas, Sr. Presidente, ainda há o Imposto sobre
Importação. Estão dizendo que ele incidirá sobre o
produto acabado. Ora, a maior parte da importação
brasileira é de matéria-prima para a fabricar outros
produtos, enfim, para desenvolver nossa indústria. E
o principal efeito desse imposto será onerar os medi
camentos brasileiros. Se aprovado o Imposto sobre
Importação, seguramente o preço dos remédios bra
sileiros, seja para seres humanos, seja para animais,
será aumentado.

Por fim, Sr. Presidente, essa reforma provocará
a destruição da Federação brasileira.

Essa proposta não serve para o Brasil. Já está
identificada a vítima da reforma tributária do PT: o ci
dadão brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Henrique Fon
tana, para discutir a matéria.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, até para explicar àqueles que acompanham
este debate pela TV Câmara, nós, da bancada do Go
verno, não podemos confrontar os argumentos que a
Oposição, que faz esta obstrução, pode apresentar,
porque ela quer ganhar tempo. Precisamos dar celeri
dade à votação e vencer a obstrução.

Sinceramente, há uma clara correlação de for
ças neste plenário. Mas há também uma opinião pú
blica amplamente majoritária que compreende que a
reforma tributária é positiva para o País e que não
ocasionará aumento de impostos, como insiste em di
zer o PFL.

Estou nesta tribuna para dizer que, em 8 meses, o
PT e os partidos que sustentam o Governo consegui
ram aprovar em primeiro turno a reforma tributária que o
PFL, quando Governo, não conseguiu votar. Talvez por
isso seja difícil a esse partido se conformar com a celeri
dade que queremos hoje imprimir à votação.
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A reforma tributária na Câmara já foi debatida e
votada em· primeiro turno e hoje será votada em se
gundo turno.

Por isso, quanto antes a votarmos melhor será
para o País. Devemos nos debruçar sobre outras pa
utas, novos assuntos.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para discutir a matéria, concedo a palavra ao Sr. De
putado Luiz Carlos Hauly.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, qual o desejo da Casa e dasociedade? Uma
reforma tributária que acerte a economia e a relação
da sociedade com o Estado brasileiro.·Eu pergunto: o
projeto que está sendo discutido realiza esse desejo?
Não, não realiza.

Penso que deveríamos dar ao Governo o que
ele precisa neste momento, a CPMF e a DRU, para
que tenha a mesma condição de receita que teve nes
te e no ano passado, e haja governabilidade. Mas
essa reforma tributária, que diz respeito ao pacto fe
derativo, ao interesse do cidadão, do trabalhador, do
empresário, do Município, do Estado e da União,nós,
Deputadas e Deputados, que representamos o País,
nãoternoscondição de votar, porque impede o cres
cimento da economia e mantém a maior iniqüidade do
mundo.

A maisescorchante carga tributária do mundo é
a brasileira. Refiro-me à carga potencial, legal e à car
ga arrecadada. A carga potencial brasileira poderia
ser de 51,5% do PIB, mas arrecadamos apenas
35,86%. Há, portanto, uma evasão de 15,5%do PIR

A econornia não cresce. Se o Presidente Lula
demorar a perceber isso, passará o Governo e não
haverá crescimento da economia, não haveráa distr~

buição de renda com que todos sonhamos O sistema
tributário drena o poder de compra de milhões de tra
balhadores e o transfere para os ricos, os poderosos.
É o que tem acontecido no Brasil, e, se isso não for
corrigido, não vai haver desenvolvimento.

Tenho em mão exemplar da revista Conjuntura
Econômica, da FGV. Um dos articulistas diz que não
bastabaixar os juros, mas em sua análise não coloca
o dedo na ferida, preferindo falar no fluxo internacio
nal de investimentos.

Estou falando do mercado interno, de milhões
de pessoas. Se realocarmos a carga tributária, se el~

minarrnos impostos canalhas e vagabundos, como o
ICMS, oIOF, a COFINS, o ISS, poderemos consertar
um pouco a estrutura tributária. Depois, vamos pen
sar nos outros itens da economia, como a taxa de ju-

ros, O crescimento econômico virá na hora em que se
fizer para valer a reforma tributária no Brasil.

Essa emenda não passa de um remendo, não é
uma reforma,·É verdade que o Relator Virgílio Guima
rães passou as dores de ter de conversar individual
mente com Governadores: Um quer uma coisa, outro
quer outra. No entanto, quero lembrar que quem tem
compromissos com o desenvolvimento nacional, com
a distribuição de renda somos nós, o Congresso Naci
onal. O Governador tem compromissos com seu Esta
do, por isso governa uma parte do País. Ele quer o
bem do seu Estado e, é claro, do seu coestaduano.
Nós, não, temos que pensar no conjunto, na harmoni
zaçãoda estrutura tributária, que não está sendo feita.

Olhem a iniqüidade dos incentivos fiscais, a ver
gonha que temos de passar ao ver Governadores se
digladiando para levar empresas para seus respecti
vos Estados. É uma vergonha para o Brasil presenci
ar a evasão de 200 bilhões de reais! Não posso com
preender a passividade do Parlamento brasileiro di
ante de fato dessa natureza!

Espero o terceiro e o .quarto tempos para real~

zarmos a reforma estrutura.1 quetanto desejam os tra
balhadores e também os empresários, pois ninguém
mais agüenta esse ~istematributário injusto, iníquo e
inadequado existente nO Brasil. Aliás, o pior sistema
tributário da galáxia, não é nem do planeta Terra!

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para discutir a matéria, concedo a palavra ao nobre
Deputado Arlindo Cbinagli~,9Itimoorador inscrito.

O SR. ARUNDC) CHJN4GLlA (PT-SP. Sem re
visão do orador.) - ~L Prrsi?ente, é evidente que a
carga tributária do p~J$ nã9é ju~ta, que a distribuição
de renda é ainda mais..•.injusta, mas são problemas, se
não sec;ulares, bast~ntearitlg~s. E é exatamente por
causa dessesprobl~rna~que~sta!Tlos realizando a
reforma tributária.possível,peg()piadacom Governa
dores e Prefeitos de todos os partidos políticos.

Portanto,paraaçabafc:om a gUerra fiscal, para
reduzira quantidadede.alíquot~sdoICMS, limitan
do-as ao teto de 25%,p~(a repartir a CIDE,.entre ou
tras melhorias,a.b~ncadadoPTencaminhaafavor
da presente proposta de ~eforrna tributária.

O SR. PRESID5NT5(J9~()Pa~loCunha) - So
bre a mesa requerimento no seguinte teor:

Senhor Presídente, requeremos, a
Vossa Excelência, nós. termos regimentais,
o encerramento. da discussão da Proposta
de Emenda à ConstitUição n° 41, de 2003.
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Sala das Sessões, 24 de setembro de 2003. 
Assinam: Devanir Ribeiro, Vice-Líder do PT; e Pro
fessor Luizinho, Vice-Líder do Governo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Antes do requerimento de encerramento da discus
são, o PFL apresentou requerimento para que a vota
ção requerimento de encerramento da discussão fos
se feita nominalmente, ou seja, com a interrupção do
interstício de uma hora para a segunda votação, no
seguinte teor:

Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelên
cia, nos termos do art. 185, § 4° do RICD, verificação
de votação do Requerimento que solicita o encerra
mento da discussão da PEC 41-C, de 2003.

Sala das Sessões, 23 de setembro de 2003.
Assina: José Carlos Aleluia, Líder do PFL. - O

SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em votação
o requerimento que solicita a verificação de votação,
com interrupção do interstício.

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE(PPS-PE. Pela or
dem. Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Pres~

dente, gostaria de um esclarecimento.
V.Exa. disse que o último orador inscrito era o

Deputado Arlindo Chinaglia. Então, encerrou-se a
discussão. Para que votarmos o requerimento? Não
sei para quê.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Não. V.Exa. não entendeu. Quando há mais de 3 ins
critos para falar a favor e contra, qualquer partido
pode pedir o encerramento da discussão.

O SR. ROBERTO FREIRE - Mas a lista de ora
dores já estava esgotada, pois o Deputado Arlindo
Chinaglia era o último inscrito.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Não. Último inscrito para apreciação do requerimento
que solicita o encerramento da discussão.

O SR. ROBERTO FREIRE - Tudo bem. Quan
do V.Exa. concedeu a palavra ao Deputado Arlindo
Chinaglia, disse que S.Exa.era o último inscrito.
Esgotada a lista de oradores inscritos, encerra-se au
tomaticamente a discussão, não há necessidade de
requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre Depu
tado João Fontes, que falará contra.

O SR. JOÃO FONTES (PT-SE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
mais uma vez volto à tribuna desta Casa para concla
mar a Câmara dos Deputados a parar um pouco e
pensar sobre a reforma tributária.

É importante que a população brasileira saiba
quais os Deputados que estão votando a favor ou
contra o contribuinte brasileiro. É inadmissível, em
plena crise, em plena recessão, assistirmos à discus
são de proposta como essa.

Srs. Deputados que há um ano estavam nas
praças públicas, nas avenidas, nas ruas lutando
pelo contribuinte brasileiro, é inadmissível votar
mos matéria da mais alta importância de maneira
tão apressada, na calada da noite. Tenho certeza
de que esta será mais uma noite em que votaremos
na calada da madrugada. Aliás, parece-me que nos
transformamos em "casa das trevas", pois só vota
mos na escuridão.

O contribuinte brasileiro terá conhecimento de
quais Deputados votarão contra o povo brasileiro.
Precisamos nos aprofundar na discussão da matéria.
Não podemos encerrar o debate de tema de tamanha
relevância para o País sem mais nem menos. Os em
presários, os produtores, os trabalhadores, enfim, a
sociedade brasileira em geral não agüentam mais tri
butos.

Deputado Gonzaga Mota, V. Exa., que tem co
nhecimento sobre tributação, sabe que no mundo in
teiro o tributo se concentra na renda e no lucro; no
nosso País, porém, ele se concentra na produção e
no consumo.

Queremos uma reforma tributária que promova
justiça e crescimento do País. Não quereremos uma
reforma que emperre o consumo e aumente o número
de desempregados. E já são 873 mil desempregados
no Governo Lula. Imaginem quanta esperança frus
trada, Sras. e Srs. Deputados!

Sr. Presidente, como eu gostaria de ver realiza
dos os discursos que o Presidente Lula fazia na Praça
da Bandeira, em Aracaju, Sergipe, nos quais S. Exa.
criticava as altas taxas de juros! (Apupos.)

Eu quero olhar bem nos olhos dos Deputados
do PT que agora me vaiam, dos Deputados que no
ano passado votaram contra a CPMF, mas agora, di
ante do tacão de José Dirceu, são obrigados a amor
daçar suas consciências. V.Exas. têm de votar assim
mesmo, porque, se não votarem, José Dirceu os põe
para fora do PT.

Não podemos ter medo de falar com a Nação.
V.Exas. estão com a consciência anestesiada, por-
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que passam por longe daquilo que a vida toda prega
ram nas praças públicas.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Esta Presidência informa ao Plenário que o Regimen
to Interno garante um encaminhamento a favor e um
contra, para possibilitar o contraditório. Evidentemen
te, o Presidente não tem como, depois de um Deputa
do encaminhar sua posição, saber como será expres
sa a opinião do Parlamentar que vai à tribuna em se
guida.

Entretanto, à medida que se torna recorrente
esse comportamento, a Presidência tem o dever, de
forma soberana, para garantir o contraditório, de in
deferir a inscrição, não por causa da matéria, ou de
simples desejo desta Presidência ou de qualquer Lí
der, mas porque é bom para o funcionamento da inst~

tuição.
Então, que tomemos o cuidado necessário.
Vejam. Com relação a essa matéria, o Deputa

do João Fontes se inscreveu e tomou uma posição. O
Deputado Moroni Torgan terá a mesma posição que o
Deputado João Fontes. Portanto, o Plenário ficará
sem o contraditório.

O SR. JOÃO FONTES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO FONTES (PT-SE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, toda a vida
o PT fez isso.

Sr. Presidente, V.Exa. tem a obrigação de cum
prir o Regimento da Casa e garantir as inscrições,
quando oportunas.

O SR. NELSON MARQUEZELLI - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, a orientação de bancada não é feita pelo tempo de
1 minuto, que V.Exa. tem dado a todos os Líderes?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Não
se trata de orientação de bancada.

O SR. NELSON MARQUEZELLI - Ainda na
discuSsão?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Exatamente, na fase de discussão.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar, concedo a palavra ao Deputado
Moroni Torgan, que falará a favor da matéria.

O SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, em primeiro lugar, é coerente a posição do Presi
dente, porque, em seguida, será votado requerimento
de interesse da base do Governo e eu espero que
haja o contraditório.

Inscrevi-me para falar porque sou favorável à
votação nominal antes do prazo de uma hora. Tra
ta-se de possibilidade prevista no Regimento e temos
de consultar o Plenário acerca da questão. Para mui
tos, talvez isso não seja interessante, mas é para nós
que sofreremos no Ceará com essa reforma tributá
ria. Não tenho dúvida disso.

Pensam V.Exas., por acaso, que no Ceará não
queremos o mesmo desenvolvimento industrial que
tem São Paulo? Pensam que nosso povo não quer a
dignidade do emprego? Será que o cearense quer
sempre receber cesta básica como esmola? Pois é o
que essa reforma tributária está dando para o nosso
povo. E não somente o do Ceará, mas o de vários
Estados do Nordeste.

Acham V.Exas. que no Sudeste eno Sul os cida
dãos têm direito a emprego e no Nordeste, a esmola?

Temos de parar e pensar. Não estamos aqui fa
zendo um jogo de cena. Estamos falando sobre a ne
cessidade de o povo nordestino ter emprego, de dig
namente sustentar sua família. Querem fazer uma re
forma tributária? Sim, ela é necessária, mas reforma
que distribua justiça social, que gere empregos, e não
para concentrar ainda mais renda e emprego nos
Estados ricos.

Se é o caso de guerra, queremos travar essa
guerra. Que se faça a guerra fiscal! Se necessário, en
frentaremos essa guerra para defender emprego para o
povo do sertão do Ceará. Se não tivermos coragem de
enfrentar essa guerra para defender o emprego do povo
da nossa região, ele não terá dignidade.

Não sou político que vive da seca! Não sou poU.
tico que vive de favores pessoais! Não sou político
que arregimenta o povo como se fosse rebanho. Não
sou desse tipo de político! Sou político que procura
bem representar os 224 mil cearenses eleitores que
me trouxeram para esta Casa, 224 mil cearenses que
têm o direito de ser cidadãos brasileiros, como o são
os do Sudeste e do Sul do País, onde há emprego e
melhores condições de vida.

Esta é a hora da verdade. Este não é um jogo
entre Oposição e Situação. Por isso queremos o voto
nominal, queremos saber quem quer encerrar a dis
cussão, porque esse, com certeza, já foi beneficiado

I'
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pela reforma. Não é o nosso caso, porque não fomos
nem lembrados por ela.

E o meu dever, como representante do povo do
meu Estado, é não aceitar essa injustiça de braços
cruzados. Minha obrigação é dizer a todos, olho no
olho, que o Ceará e o Nordeste merecem respeito,
merecem emprego, merecem desenvolvimento. Não
será o carro-pipa, não será cesta básica, não será o
Fome Zero, nem qualquer desses chequezinhos da
dos pelo Governo para tentar amainar a fome do nos
so povo que resolverão o problema da nossa região;.

O nosso povo quer o respeito deste Plenário,
exige o respeito do Governo! Tenho certeza de que o
nosso povo não está aí para ser esmoleiro. O nosso
povo está aí para exigir os mesmos direitos de outros
cidadãos deste País.

Obrigado.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA ~ Sr. Presi

dente, peço a palavra para uma reclamação.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V. Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Re

clamação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
reiteradamente, o operador tem diminuído o som
quando alguém está falando deste microfone. A cons
tatação não é só minha.

Peço providências a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De

putado José Carlos Aleluia, pedi o testemunho do De
putado Aloysio Nunes Ferreira, que é insuspeito.
S.Exa. foi o último de 3 Deputados que vieram à Mesa
dizer que o som estava muito alto e pedir que fosse
abaixado um pouco. Foi o que fiz, para ver se conse
guia conciliar a audição dos Srs. Deputados com o
volume do som.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - O som do
microfone de V.Exa. e do meu estão ótimos.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Estão ótimos porque nós 2 falamos com certo contro
le. Mas, quando estamos na tribuna e ficamos mais
emocionados, às vezes falamos alto e incomodamos
um pouco o Plenário.

Foi esse o meu propósito; não houve nenhum
outro objetivo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

REJEITADO.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento de encerramento da discus
são.

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre
Deputado Babá, que falará contra a matéria.

O SR. BABÁ (PT-PA. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, o debate é importante. Estamos
aprofundando a discussão sobre a reforma tributária,
por isso cada companheiro tem de manifestar sua
opinião. Quem se opor ao que estamos aqui dizendo
que venha à tribuna e se posicione.

Por que a pressa, Sr. Presidente? Por que a
pressa em votar a CPMF com alíquota de 0,38%, que
nós do PT sempre condenamos? Aliás, o Deputado
Eduardo Jorge foi suspenso do PT - é bom que se
ressalte - porque foi contra decisão da bancada rela
tivamente à CPMF. Agora, a bancada do Partido dos
Trabalhadores está defendendo a mesma CPMF que
sempre condenou.

Por outro lado, também sempre fomos contra a
Desvinculação de Receitas da União. Por quê? Por
que retira recursos da Educação, da Saúde, da refor
ma agrária. Hoje, está em todos os jornais: o Ministro
Palocci, não satisfeito em ter contingenciado as ver
bas de investimento na reforma agrária, cortou mais
410 milhões dos Transportes. Aumentou um pouco
para a Saúde, mas retirou de vários setores funda
mentais, como os Ministérios de Integração Nacional
e das Cidades. Quase 200 milhões desses 3 Ministé
rios foram retirados justamente por força da DRU, que
autoriza a desvinculação de 20% das receitas da
União, para fazer face ao pagamentos dos banquei
ros internacionais.

Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, de
vemos lembrar-nos que anteriormente defendíamos
a cobrança dos banqueiros que não pagam impostos
neste País. Em 1994, os 10 maiores bancos do País
pagaram 2,6 bilhões de reais de impostos. Em 2001,
esse montante caiu pela metade. Eram esses ban
queiros e aqueles que têm altas rendas que deveriam
estar sendo apenados e não o trabalhador, em última
instância quem vai pagar o preço dessa reforma.

Por isso os nobres Deputados têm de escutar,
porque precisamos, sim, esclarecer à sociedade bra
sileira que essa reforma não traz o imposto progressi
vo, como um companheiro do PT disse hoje nesta
Casa.

O Imposto sobre as Grandes Fortunas, que se
ria progressivo, foi derrotado pelos próprios aliados
da bancada do PT nesta Casa. Sabem por quê? Por-
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que são burgueses, são ricos e a eles não interessa
votar contra os próprios interesses.

Esta é a discussão que precisávamos travar.
Neste momento recorro ao ex-Ministro Celso

Furtado, que considera inevitável o Governo Lula par
tir para a moratória. Por isso mesmo, Sr. Presidente,
apresentei projeto para que o ano de 2004seja cons~

derado o Ano da Moratória, ano em que precisare
mos, nesta Casa, debater claramente o assunto com
a sociedade, porque não mais podemos pagar os ab
surdos juros das dívidas interna e externa.

Em última instância, a reforma visa acumular di
nheiro. Companheiros, apenas neste ano foram dest~

nados 93 bilhões do Orçamento para o pagamento de
juros. Pela política do Ministro Palocci, serão neces
sários mais de 93 bilhões só para pagar os juros.

No Orçamento de 2004, já. remetido ao Con
gresso Nacional pelo Governo Lula, a parcela de ju
ros subiu para 117 bilhões, ou seja, 20bilhões a mais,
enquanto a verba para investimento é de 7,8 bilhões.

Como o Governo doPresidente Luiz Inácio Lula
da Silva poderá gerar empregos neste País, se o di
nheiro vai parar no bolso do banqueiros?

Precisarnos aprofundar o debate sobre a refor
ma tributária. Por isso voto contra, para que não se
encerre a discussão.

O SR. PRE;SIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar; concedo a palavra ao nobre Depu
tado Luiz Sêrgio, que falará a favor da matéria.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, queremos votar. Por isso,
somos pelo encerrámento da discussão.

O SR. PHESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento de encerramento da discus
são.

O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem a palavra V.E:xa.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a votação
do requerimento para encerrar a discussão, com cer
teza, não atende aos interesses dos contribuintes que
estão sendo fortemente taxados com a reforma do
Partido dos Trabalhadores.

O PFL vai encaminhar o voto contrário a esse
requerimento, porque queremos continuar a discus
são e provar a tocJos os Parlamentares desta Casa
que, de fato, a reforma aumenta a carga tributária e
prejudica a população, o que existe de mais importan
te no País.

Por isso, o PFL encaminha contrariamente ao
requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) ..., Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço

verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE; (João Paulo Cunha) - Ve

rificação concedida.
O SR. RODAIGO MAIA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem a palavra V.Exa.
O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero de
clarar que a partir deste momento o PFL está em obs
trução.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Como votam os Srs. Líderes?

Como vota o PV? (Pausa.)
Como vota o PRONA?
O SR. ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO

(PRONA-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente; o PRONA vota favorável.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
PRONA vota "sim".

O SR. PASTOR AMARILDO (PSC-TO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vo
tamos conscientemente com o Governo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
PSC vota "sim", pelo encerramento.

Como vota o PCdoB? (Pausa.)
Como vota o PDT?
O SR. DR.HÉLIO (PDT-SP. Pela ordem. Sem

revisão do orador.)..., Sr. Presidente, votamos "sim".
O SR. EDUARDO CAMPOS (PSB-PE. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vota
mos "sim".

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vota
mos "sim".

O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votamos
"sim".

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL-MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, votamos "sim" e ponvocamos a bancada a vir ao
plenário.



50096 Quinta-feira 25 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

O SR. NILTON BAIANO (PP-ES. Pela ordem. No Rio Grande do Sul, o Governador Germano
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, os progres- Rigotto, ao enviar o Orçamento de 2004 à Assem-
sistas votam "sim". bléia Legislativa, reconheceu - vejam bem - que o

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Estado terá ganho de aproximadamente 1 bilhão de
Como vota o PSDB? reais. Trata-se de dinheiro novo que será transferido

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO ao Estado em decorrência da aprovação da reforma
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O tributária.
PSDB vota "não", Sr. Presidente. No entanto, há Parlamentares contrários à re-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - forma e a favor da penúria do Rio Grande do Sul e do
Como vota o PTB? conjunto dos Estados brasileiros. Há Parlamentares

O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB-PA. Pela or- que choram o fim da guerra fiscal, da cobrança dos
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB impostos sobre exportações, da cobrança de impos-
vota "sim". tos sobre a importação de bens de capital.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O Sras. e Srs. Deputados, temos apresentado mu-
PFL está em obstrução. itas críticas à política econômica do Governo Lula.

Como vota o PMDB, Deputado Osmar Serra- Temos dito, de forma insistente, que o País precisa
glio? voltar a crescer. Temos alertado para o crescimento

O SR. OSMAR SERRAGLlO (PMDB-PR. Pela do desemprego em nosso País.
ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, o Minha cidade, Novo Hamburgo, acaba de reali-
PMDB vota "sim", pelo encerramento. zar talvez a mais fraca das feiras de calçados da sua

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ história. A 4r edição da Feira Nacional de Calçados
Como vota o PT? foi profundamente marcada pela retração econômica

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem que estamos vivendo.
A reforma tributária em curso será importante

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim". instrumento para a retomada do desenvolvimento do
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - País e da competitividade da nossa produção. Que o

Como vota a Liderança do Governo? Rio Grande do Sul, Estado campeão na produção de
O SR. PROFESSOR lUIZINHO (PT-SP. Pela calçados, tenha melhores condições de competir com

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a L~ o calçado chinês e mais acesso ao mercado internaci-
derança do Governo vota "sim". onal de calçados.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A Portanto, Sr. Presidente, saúdo a votação des-
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem sa reforma, que poderá ser e será aperfeiçoada no
os seus lugares a fim de dar início à votação pelo sis- Senado Federal, mas já representa, nos termos em
tema eletrônico. que hoje está sendo votada, importantíssimo avanço,

Está iniciada a votação. importantíssima ferramenta para a redistribuição da
Queiram seguir a orientação do visar de cada renda e o desenvolvimento do nosso País.

posto. Quero saudar o Estado do Rio Grande do Sul,
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So- que, por conta dessa reforma tributária do Governo

licito a todos os Parlamentares que venham ao plená- Lula, contra a qual se posicionam alguns Parlamenta-
rio, pois estamos em processo de votação. res do PFL e do PSDB, terá mais 1 bilhão de reais em

O SR. TARCíSIO ZIMMERMANN - Sr. Presi- 2004 e melhores condições para garantir saúde, edu-
dente, peço a palavra pela ordem. cação e políticas públicas em todas as áreas.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem Muito obrigado.
V.Exa. a palavra. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou

O SR. TARCISIO ZIMMERMANN (PT-RS. Pela encerrar a votação.
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Co-
Sras. e Srs. Parlamentares, quero saudar a Casa por munico à Casa que as Deputadas Selma Schons, Iara
estar votando esta reforma tributária. Bernardi, Laura Carneiro, Jandira Feghali, Janete Ca-

Lamento a posição de Deputados do meu Esta- piberibe, Rose de Freitas, Lúcia Braga e Sandra Ro-
do, Rio Grande do Sul, que se manifestaram contra a sado solicitaram da Mesa moção de repúdio em rela-
proposta de reforma tributária ora em votação. ção à aplicação da Sharia à Sra. Amina Lawal, que foi
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condenada à morte por apedrejamento por sentença
proferida por Corte da Nigéria.

A Presidência encaminhará essa moção ao Mi
nistro Celso Amorim para que manifeste a posição de
repúdio do Parlamento brasileiro a essa prática.

Esperamos que, com isso, o processo seja in
terrompido.

A SRA. SELMA SCHONS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. SELMA SCHONS (PT-PRo Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, junto com
a bancada feminina desta Casa, agradecemos ao
Parlamento brasileiro o acolhimento da moção apre
sentada em favor da nigeriana Amina, que amanhã
terá sua apelação julgada. Ela só não foi apedrejada
porque está amamentando uma criança de apenas 2
anos.

Mantivemos contato com o Itamaraty, que nos
assegurou que o Governo Lula está disposto a aco
lher Amina Lawal em nosso País. Não podemos mais
concordar com esses procedimentos. As mulheres
brasileiras certamente expressam seu agradecimen
to ao Parlamento brasileiro encaminhando essa mo
ção de repúdio, visto que atitudes como essa não po
derão mais vingar no mundo, muito menos em um
país Civilizado, como a Nigéria, que também subscre
veu na ONU ser contra esses tratamentos dados às
mulheres.

Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Está encerrada a votação.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou

proclamar o resultado:

Votaram:

Sim: 252
Não: 41
Abstenção: 00
Total: 293
É APROVADO O REQUERIMENTO DE
ENCERRAMENTO DA DISCUSSÃO, EM 2°
TURNO, DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 41, DE 2003.
ESTÁ ENCERRADA A DISCUSSÃO.
LISTAGEM DE VOTAÇÃO
Proposição: PEC N° 41/2003 - REQUERIMENTO
DE ENCERRAMENTO DA DISCUSSÃO
Início Votação: 24-9/2003 19:26
Fim Votação: 24/09/2003 19:33

Presidiram a Votação:
João Paulo Cunha - 17:54

Resultado da Votação

Sim: 252
Não: 41
Total da Votação: 293
Art. 171
Total Quorum: 294
Obstrução: 27

Orientação

PT -Sim
PMDB-Sim
PFL - Obstrução
PTB-Sim
PSDB- Não
PP-Sim
PUPSL-Sim
PPS-Sim
PSB-Sim
PDT -Sim
PSC-Sim
PRONA-Sim
PV-Sim
GOV.-Sim

Partido Bloco Voto

RORAIMA

Almir Sá PL PUPSL Sim
Luciano Castro PL PUPSL Sim
Pastor Frankembergen PTB Sim
Total Roraima: 3

AMAPÁ

Coronel Alves PL PUPSL Sim
Davi Alcolumbre PDT Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Janete Capiberibe PSB Sim
Valdenor Guedes PSC Sim
Total Amapá: 5

PARÁ

José Priante PMDB Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Nilson Pinto PSDB Não
Wladimir Costa PMDB Sim
Zé Geraldo PT Sim
Zé Lima PP Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Não
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Zequinha Marinho PSC Sim
Total Pará : 8

AMAZONAS

Carlos Souza PL PUPSL Sim
Lupércio Ramos PPS Sim
Pauderney Avelino PFL Obstrução
Silas Câmara PTB Sim
Total Amazonas: 4

RONDÔNIA

Casara PSDB Não
Confúcio Moura PMDB Sim
Eduardo Valverde PT Sim
Marinha Raupp PMDB Não
Total Rondônia: 4

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Arnon Bezerra PTB Sim
Bismarck Maia PSDB Não
Gonzaga Mota PSDB Não
João Alfredo PT Sim
José Pimentel PT Sim
Leônidas Cristino PPS Sim
ManoelSalviano PSDB Não
Mauro Benevides PMDB Sim
Moroni Torgan PFL Obstrução
Pastor Pedro Ribeiro PMDB Sim
Roberto Pessoa PL PUPSL Sim
Vicente Arruda PSDB Sim
Zé Gerardo PMDB Sim
Total Ceará: 16

PIAuí

Setembro de 2003

ACRE

João Correia PMDB Sim
João Tota PP Sim
Júnior Betão PPS Sim
Nilson Mourão PT Sim
Ronivon Santiago PP Sim
Zico Bronzeado PT Sim
Total Acre : 6

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB Não
Homero Barreto PTB Sim
Kátia Abreu PFL Obstrução
Maurício Rabelo PL PUPSL Sim
Pastor Amarildo PSC Sim
Ronaldo Dimas PSDB Não
Total Tocantins: 6

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Sim
César Bandeira PFL Sim
Clóvis Fecury PFL Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
Neiva Moreira PDT Sim
Nice Lobão PFL Obstrução
Pedro Fernandes PTB Sim
Pedro Novais PMDB Sim
Wagner Lago PP Sim
Total Maranhão: 9

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB Sim
Antonio Cambraia PSDB Não
Ariosto Holanda PSDB Sim

Átila Lira PSDB Não
B. Sá PPS Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Marcelo Castro PMDB Sim
Paes Landim PFL Sim
Simplício Mário PT Sim
Total Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT Não
Lavoisier Maia PSB Sim
Múcio Sá PTB Sim
Sandra Rosado PMDB Sim
Total Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA

Adauto Pereira PFL Sim
Benjamin Maranhão PMDB Sim
Inaldo Leitão PL PUPSL Sim
Lúcia Braga PMN Sim
Luiz Couto PT Sim
Marcondes Gadelha PTB Sim
Philemon Rodrigues PTB Sim
Ricardo Rique PL PUPSL Sim
Wellington Roberto PL PUPSL Sim
Wilson Santiago PMDB Sim
Total Paraíba : 10

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Obstrução
Eduardo Campos PSB Sim
Fernando Ferro PT Sim
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Gonzaga Patriota PSB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Obstrução
José Mendonça Bezerra PFL Sim
José Múcio Monteiro PTB Sim
Luiz Piauhylino PTB Sim
Miguel Arraes PSB Sim
Osvaldo Coelho PFL Sim
Paulo Rubem Santiago PT Sim
Roberto Freire PPS Sim
Severino Cavalcanti PP Sim
Total Pernambuco: 13

ALAGOAS

Benedito de Lira PP Sim
Givaldo Carimbão PSB Sim
João Caldas PL PUPSL Sim
Maurício Quintella Lessa PSB Sim
Total Alagoas: 4

SERGIPE

Heleno Silva PL PUPSL Sim
Jackson Barreto PTB Sim
João Fontes PT Não
Jorge Alberto PMDB Sim
Total Sergipe: 4

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL Obstrução
Claudio Cajado PFL Obstrução

Colbert Martins PPS Sim
Coriolano Sales PFL Obstrução
Daniel Almeida PCdoB Sim
Edson Duarte PV Sim
Félix Mendonça PTB Não
Fernando de Fabinho PFL Obstrução
Guilherme Menezes PT Sim
Jairo Carneiro PFL Obstrução
João Almeida PSDB Não
João Leão PL PUPSL Sim
Jonival Lucas Junior PTB Sim
José Rocha PFL Obstrução
Josias Gomes PT Sim
Jutahy Junior PSDB Não
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Carreira PFL Obstrução
Marcelo Guimarães Filho PFL Obstrução
Mário Negromonte PP Sim
Milton Barbosa PFL Obstrução
Nelson Pellegrino PT Sim

Paulo Magalhães PFL Obstrução
Pedro Irujo PFL Sim
Severiano Alves PDT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Zelinda Novaes PFL Obstrução
Total Báhia :27

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Sim
Cabo Júlio PSC Sim
Carlos Willian PSC Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDBNão
Eliseu Resende PFL Obstrução
Fernando Diniz PMDB Sim
Gilmar Machado PT Sim
Ibrahim Abi-Ackel PP Sim
Jaime Martins PL PUPSL Sim
João Magalhães PTB Sim
João Magno PT Sim
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL Sim
José Militão PTB Sim
Júlio Delgado PPS Sim
Lael Varella PFL Sim
Leonardo Mattos PV Sim
Leonardo Monteiro PT Sim
Lincoln Portela PL PUPSL Sim
Marcello Siqueira PMDB Sim
Márcio Reinaldo Moreira PP Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário Assad Júnior PL PUPSL Sim
Mário HeringerPDT Sim
Odair PT Sim
Osmânio Pereira PTB Sim
Patrus Ananias PT Sim
Paulo Delgado PT Sim
Rafael Guerra PSDB Não
Reginaldo Lopes PT Sim
Roberto Brant PFL Obstrução
Romel Anizio PP Sim
Romeu Queiroz PTB Sim
Sérgio Miranda PCdeB Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Vittorio Medioli PSDB Não
Total Minas Gerais: 36

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Sim
lriny Lopes PT Sim
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José Carlos Elias PTB Sim
Manato PDT Sim
Marcelino Fraga PMDB Sim
Neucimar Fraga PL PUPSL Sim
Nilton Baiano PP Sim
Renato Casagrande PSB Sim
Rose de Freitas PSDB Não
Total Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

Almerinda de Carvalho PMDB Sim
Almir Moura PL PUPSL Sim
André Luiz PMDB Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Bernardo Ariston PMDB Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Carlos Nader PFL Obstrução
Carlos Santana PT Sim
Chico Alencar PT Sim
Dr. Heleno PP Sim
Edson Ezequiel PMDB Sim
Eduardo Paes PSDB Não
Elaine Costa PTB Sim
Fernando Gabeira PT Sim

Fernando Gonçalves PTB Sim
Francisco Dornelles PP Sim
Jair Bolsonaro PTB Não
Jandira Feghali PCdoB Sim
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Sim
Jorge Bittar PT Sim
Juíza Denise Frossard PSDB Não
Julio Lopes PP Sim
Laura Carneiro PFL Obstrução
Luiz Sérgio PT Sim
Maria Lucia PMDB Sim
Moreira Franco PMDB Sim
Nelson Bornier PMDB Sim
Reinaldo Betão PL PUPSL Sim
Renato Cozzolino PSC Sim
Rodrigo Maia PFL Não
Simão Sessim PP Sim
Vieira Reis PMDB Sim
Total Rio de Janeiro: 32

SÃO PAULO

Aloysio Nunes Ferreira PSDB Não
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Não
Arlindo Chinaglia PT Sim

Arnaldo Faria de Sá PTB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Celso Russomanno PP Sim
Cláudio Magrão PPS Sim
Corauci Sobrinho PFL Não
Devanir Ribeiro PT Sim
Dimas Ramalho PPS Sim
Dr. Evilásio PSB Sim
Dr. Hélio PDT Sim
Durval Orlato PT Sim
Edna Macedo PTB Sim
Gilberto Nascimento PMDB Sim
Iara Bernardi PT Sim
IIdeu Araujo PRONA Sim
Jefferson Campos PMDB Sim
João Batista PFL Obstrução
João Paulo Cunha PT Art. 17
José Eduardo Cardozo PT Sim
Jovino Cândido PV Não

Julio Semeghini PSDB Não
Lobbe Neto PSDB Não
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Luiza Erundina PSB Sim
Marcelo Ortiz PV Sim
Mariângela Duarte PT Sim
Milton Monti PL PUPSL Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim

Neuton Lima PTB Sim

Paulo Kobayashi PSDB Não

Paulo Lima PMDB Sim
Professor Irapuan Teixeira PRONA Sim

Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Izar PTB Sim
Roberto Gouveia PT Sim

Salvador Zimbaldi PTB Sim

Vadão Gomes PP Sim
Vicente Cascione PTB Sim
Vicentinho PT Sim
Walter Feldman PSDB Não
Zulaiê Cobra PSDB Não
Total São Paulo : 45

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL Obstrução
Rogério Silva PPS Sim
Thelma de Oliveira PSDB Não
Total Mato Grosso: 3



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 50101

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB Sim
Maninha PT Sim
Sigmaringa Seixas PT Sim
Tatico PTB Sim
Wasny de Roure PT Sim
Total Distrito Federal: 5

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB Não
Enio Tatico PTB Sim
Jovair Arantes PTB Sim
Leandro Vilela PMDB Sim
Neyde Aparecida PT Sim
Pedro Chaves PMDB Sim
Professora Raquel Teixeira PSDB Não
Rubens Otoni PT Sim
Sandes Júnior PP Sim
Sandro Mabel PL PUPSL Sim
Vilmar Rocha PFL Obstrução
Total Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Sim
Antonio Cruz PTB Sim
Geraldo Resende PPS Sim
João Grandão PT Sim
Total Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Obstrução
Affonso Camargo PSDB Não
André lacharow PDT Sim
Assis Miguel do Couto PT Sim
Cezar Silvestri PPS Sim
Dilceu Sperafico PP Sim
Dra. Clair PT Sim
Eduardo Sciarra PFL Obstrução
Giacobo PL PUPSL Sim
Gustavo Fruet PMDB Sim
Iris Simões PTB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
Luiz Carlos Hauly PSDB Não

Moacir Micheletto PMDB Sim
Nelson Meurer PP Sim
Osmar Serraglio PMDB Sim
Paulo Bernarqo PT Sim
Ricardo Barros PP Sim

11

Selma Schons PT Sim
Takayama PMDB Sim
Total Paraná : 20

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB Sim
Edison Andrino PMDB Sim

Ivan Ranzolin PP Sim
João Matos PMDB Sim
Jorge Boeira PT Sim
Paulo Afonso PMOB Sim

Serafim Venzon PSDB Não
lonta PP Sim
Total Santa Catarina: 8

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Sim
Alceu Collares PDT Não
Ary Vanazzi PT Sim
Beto Albuquerque PSB Sim
Enio Bacci PDT Sim
Francisco Appio PP Não
Francisco Turra PP Sim
Henrique Fontana PT Sim
José Ivo Sartori PMDB Sim
Kelly Moraes PTS Sim
Luis Carlos Heinze PP Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim
Milton Cardias PTB Sim
Nelson Proença PPS Sim
Onyx Lorenzoni PFL Obstrução
Osvaldo Biolchi PMDB Sim
Pastor ReinaldO PTB Sim
Pompeo de Mattos PDT Sim
Tarcisio limmermann PT Sim
Total Rio Grande do Sul: 19

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
requerimento sobre a mesa.

Senhor Presidente, requeiro a V.Exa., nos ter
mos do art. 193 do RICD, o adiamento da votação da
PEC 41-C, de 2003, por 5 sessões.

Sala das Sessões, 24 de setembro de 2003.
Assina: Onyx Lorenzoni, Vice-Líder do PFL.
O PFL, por intermédio de seu Líder, solicita que

o Plenário autorize a supressão do interstício.
O SR. ORLANDO FANTAZZINI- Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
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o SR. ORLANDO FANTAZZINI (PT-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vo
tei "sim", mas por problemas no equipamento o voto
não foi registrado. Deve estar havendo algum proble
ma com o equipamento. Por 5 vezes fizemos a vota
ção e o voto não foi registrado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Fica
registrado o voto de V.Exa. E assim que V.Exa. votar
- na próxima votação nominal -, automaticamente
estará justificada a falta nesta votação.

O SR. AUGUSTO NARDES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. AUGUSTO NARDES (PP-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o De
putado Augusto Nardes votou "sim".

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
apenas que conste dos Anais que o PPS endossa a
moção de repúdio à sentença de execução da cidadã
nigeriana. Gostaria que esta Casa aprovasse essa
moção por unanimidade, porque isso é uma ignom~

nia em pleno século XXI.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Com certeza, a Casa participa dessa solidariedade e
dessa manifestação no sentido de interromper o pro
cesso de apedrejamento de Amina Lawal. Todos nós
estamos empenhados nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re
querimento sobre a mesa que solicita a supressão do
interstício para votação nominal, nos seguintes termos:

Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelên
cia, nos termos do art. 185, § 4° do RICD, verificação
de votação do Requerimento do PFL que solicita o
adiamento da votação da PEC 41/03, por 5 sessões.

Sala das Sessões, 24 de setembro de 2003.
Assina: José Carlos Aleluia, Líder do PFL.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Para encaminhar contra, com a palavra o Deputado
Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ(PTB-SP. Sem
revisão do orador.} - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, na verdade, somos contra o encaminha
mento desse requerimento pelo fato de entendermos
que há necessidade de...

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi
dente, já está exagerando o nosso operador. Tem de
começar a contar o tempo de novo. Tudo que S.Exa.
disse não se ouviu. Vamos contar o tempo de novo,
Sr. Presidente.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, encaminho contrariamen
te a esse requerimento de insterstício por entender
que há necessidade de votar definitivamente a refor
ma tributária em segundo turno e que ela vá para o
Senado. Até porque entendemos que, chegando no
Senado da República, a reforma tributária poderá tra
zer politicamente um efeito positivo na votação da re
forma da Previdência, já que, no Senado, poderemos
ter oportunidade de conjugar a votação das 2 refor
mas, e obter algumas conquistas que não foram pos
síveis quando da votação daquela reforma nesta
Casa.

O Relator designado para esta reforma naquela
Casa, de plano, já rejeitou todas as emendas que fo
ram apresentadas à Comissão, dizendo que somente
em plenário poderia promover alguns avanços no que
se refere ao subteto e à contribuição dos inativos. Por
isso, entendemos que essa reforma deverá ser vota
da o mais rapidamente possível. E sendo votada da
maneira mais rápida possível, chegando àquela
Casa, virá desmascarar aqueles que dizem existir a
intenção objetiva de uma grande reforma tributária.

Ao chegar àquela Casa, ficará demonstrado
que apenas 2 pontos interessam ao Governo: a pror
rogação da cobrança da CPMF e a continuidade da
DRU, a Desvinculação das Receitas da União, que no
próximo ano será de mais de 80 bilhões de reais. Qu
ase todo esse dinheiro da DRU, 80 bilhões de reais,
acabará sendo utilizado para o pagamento de juros
da dívida, deixando de atender necessidades básicas
da população, como saúde, educação, segurança.

O pior de tudo é que a ausência desses recursos,
drenados para a manutenção do status quo da dívida,
não permitirá a retomada do desenvolvimento e do
crescimento necessários à geração de empregos, o
que produz intranqüilidade social em todo o País. Não
adiantam apenas programas assistenciais ou sociais,
precisamos, sim, de programas estruturais.

E o grande programa estrutural é a geração de
emprego. A partir do momento em que se der oportu
nidade de trabalho, o cidadão não precisará das be
nesses nem dos favores dos Governos Federal, Esta
dual ou Municipal. Ele não precisará de uma cesta bá
sica, de um litro de leite ou de uma ajuda suplemen
tar, porque poderá, a partir do momento em que esti
ver empregado, lutar por sua própria subsistência.
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Entendemos, Sr. Presidente, portanto, que é
necessário desmascarar a verdadeira face da propa
lada reforma tributária.

Não tenho dúvida de que, ao chegar ao Senado
Federal, isso ficará demonstrado pelo fatiamento do
projeto evotação apenas das 2 matérias nele embut~

das que realmente interessam: a CPMF e a DRU.
Isso ficará claro não neste momento, mas quando
chegar à outra Casa do Congresso, o Senado Fede
ral. Lá teremos essa oportunidade.

Por isso, Sr. Presidente, encaminho no sentido
de que possamos votar, o mais rápido possível, o se
gundo turno da reforma tributária para colocar a ver
dade a nu.

aSA. RUBINELLI - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pelaordem.

a SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SA. RUBINELLI (PT-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro que, na
votação anterior, votei com o Partido dos Trabalhado
res.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para Emcaminhar, concedo a palavra ao nobre Depu
tado Antônio Carlos Magalhães Neto, que falará a fa
vor da matéria.

O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO
(PFL-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, é possível que, neste momen
to, a sociedade brasileira se pergunte por que o Partido
da Frente Liperal insiste na estratégia de obstruir as vo
tações. Esclareço, aos que prestaram atenção aos de
bates trav~~os na tarde e noite de hoje, que o PFL insis
te em obstruir porque entende que é preciso ganharmos
tempo na diScussão da matéria.

A cada dia que passa, o PFL e seus Deputados
descobrem novos malefícios provocados pela refor
ma tributária encaminhada pelo Governo a esta
Casa. Não foram suficientes os meses de debate
para que a sociedade estivesse consideravelmente
esclarecida ,dos prejuízos, especialmente os causa
dos ao contribuinte, ,da reforma que está para ser
aprovada em segundo turno pelo Plenário da Câmara
dos Depl..ltados.

Por isso, °PFL insiste na estratégia de apresen
tar requerimentos, de exigir votações nominais, de
pedir o adiamento da discussão e da votação.

Os próprios ,Líderes da base do Governo e os
membros do Roder Executivo reconhecem publica
menteque,est~ propo~ta será totalmente modificada
pelo Senado da República. Então, faço aqui um ques-

llf

tionamento: se reconhecem que o Senado vai
mudá-Ia e se estão falando a verdade, por que, então,
não fazêclo na Câmara? Se reconhecem que essa
proposta precisa ser alterada, por que não alterá-Ia
nesta Casa? Seráque podemos suprimiro poder mai
or da Câmara dos Deputados de legislar sobre maté
ria de tamanha importância? Nã,O. Não podemos abrir
mão do poder que têm os Deputados Federais.

Pode ser que o Governo não esteja falando a
verdade. Pode ser que estejaprometendo mudanças
no .senado apenas, para acalmar a insatisfação de
muitos. O PFLem nenhum momento aceitou as pro
messas do futuro; o PFL em nenhum momento acei
tou fechar acordos porque no Senado a reforma tribu
tária poderia ser alterada.

Infelizmente, nãoternos corno confiar nas pala
vras das Lideranças do Governo no que se refere às
mudanças da reforma tributária. É por isso que preci
samos continuar ,debatendo "a matéria. E é por isso
que o PFL insiste em obstruir; e é por isso que o PFL
marca sua posição contra ° aumento de impostos.
Estão aí os dados dolBGE. Acabaram deser divulga
dos, emdia muito.oportuoo. Os dados do IBGE reve
lam que o de~ernprego 00" País só, faz, aumentar.
Como é que aqmentand() a carga tributária nós sere
mos capazes de gerar um número maior de empre
gos? Não há como. ,É preci~o, de uma vez por todas,
que o Presidente ,da República e sua equipe de,Go
vemo resgatem seus compromissQS de campanha,
compromissos que foram empenhadosdiante de toda
a Nação brasileira.

Sras. e .srs. Deputados, apelo paraV. Exas. que
votem favorav~lmente a esse r~querimento do PFL.
Estamos apen~s pleiteando ,que a votação seguinte
se dê pelo processo.nominalpara que os cidadãos e
cidadãs (jo nosso País pos~am ver quem são os De
putados que ,querem encerrar com rapidez a reforma
tributária, a qu€d terá comoconseqüência o contribu
inte pagando rT1ais impostos, e quem são os Deputa
dos que estão preocupados em preservar a dignidade
do ser hqmangem nosSQ País.

aSA. RONALDO DIMAS - Sr. Presidente,
peço a palavra~ela ordem.

O SA. ~FlESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a Rt=Ilavrq:

o SR. RONALDO DIMAS (PSDB-TO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.), - Sr., Presidente, eu
quero fazer uma reclamação. Nem tão alto, nem tão
baixo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Sr.
Deputado, o técnico faz o seguinte: ele deixa o som
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num tom médio. Quando o Deputado fala alto, o som
sai alto; quando o Deputado fala baixo, o som sai
mais baixo, assim como o tom do Deputado José Car
los Aleluia nos compensou, pois não fala nem alto
bem baixo.

É claro que se alguém pede para aumentar o
som, fica insuportável, porque a acústica do plenário
é ruim. O melhor é deixar num tom intermediário e, de
acordo com o orador, é que se ouvirá mais alto ou
mais baixo. O Deputado Antônio Carlos Magalhães
Neto é mais ostensivo, mais eloqüente, tem uma ora
tória mais robusta. Então, o som fica mais alto. O De
putado Arnaldo Faria de Sá já fala mais baixo.

O SR. RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, não
é melhor ter mais argumento?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
melhor é deixar em um volume intermediário. Toda
vez que um Deputado pedir para aumentar e outro
para abaixar, vamos ter esse problema.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento de verificação de votação do
requerimento de adiamento da votação por 5 se&
sões, com dispensa de interstício.

O SR. LÉO ALCÂNTARA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. LÉO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
com orientação do meu partido.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem, para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, desejamos apenas que os votos sejam registra
dos. Queremos que esta seja a noite do registro. É im
portante que todos saibam o que cada um decidiu fa
zer, porque já vimos aqui que os Deputados do PFL
pensam de uma forma, e há Deputados do PP, do PT,
de todos os partidos que desejam registrar seu voto
para que, por intermédio da Internet, da imprensa, da
TV Câmara, as pessoas possam saber quem votou
com pressa para aumentar imposto, quem quis au
mentar o imposto de energia, quem quis criar imposto
para varrição de rua, para plantação de jardim. O
povo precisa saber quem está contra o imposto e a fa
vor do cidadão.

Portanto, queremos orientar o voto "sim". Neste
caso não vamos obstruir. Vamos votar "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em

votação o requerimento de adiamento da votação por
5 sessões.

O SR. JOSUÉ BENGTSON - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSUÉ BENGTSON(PTB-PA. Questão
de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
há poucos minutos votamos nominalmente pelo en
cerramento da discussão. Como aceitar agora um re
querimento pedindo adiamento de algo que já rejeita
mos, inclusive a continuação da discussão?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - É adi
amento da votação, Deputado, e não da discussão.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre Depu
tado Arnaldo Faria de Sá, que falará contra a matéria.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ(PTB-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par
lamentares, entendo que devemos concluir a votação
da reforma tributária o mais rapidamente possível
porque estamos votando o segundo turno. Nessa
fase, não poderemos apresentar emendas aditivas
ou fazer alterações. O Regimento Interno é claro: no
segundo turno só cabem emendas supressivas, e
com elas não poderemos alterar o núcleo daquilo que
já foi votado em primeiro turno. Quem poderá fazê-lo,
sem dúvida alguma, será a outra Casa do Congresso,
o Senado Federal.

Entendo que no Senado Federal haverá, sim,
oportunidade de se promover várias alterações na re
forma tributária, porque sua composição é diferente.

No Senado, a representação é paritária: todos
os Estados têm 3 Senadores. O conjunto deles sabe
rá lutar pelos interesses de suas regiões, com mais
determinação do que a vontade partidária que acaba
prevalecendo na Câmara dos Deputados. O Senado
da República tem representação pura dos Estados, e
talvez nessa representação poder-se-ão corrigir algu
mas distorções como aquelas de Estados que estão
reclamando prejuízo na partilha do butim.

Outra coisa que precisa ser reformulada, e que
aqui na Casa, na votação em segundo turno, é impos
sível fazer, é a transferência da data base para o fim
da chamada guerra fiscal. Ela beneficia irmãos de um
Estado em detrimento de outros e vice-versa. Os que
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ganham são aqueles que, tendo grandes orientado- O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Sem revisão
res tributários, acabam aprendendo sobre a chamada do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Pariamenta-
elisão fiscal- essa épior ainda do que a sonegação ~ res, vamos entender o que está ocorrendo em rela-
, uma espécie de sonegação oficializada, carimbada, ção à reforma tributária. Com a proximidade da possí-
que não pode ser questionada, quer pela fiscalização, vel aprovação dessa reforma, a Governadora do Rio
quer pela Justiça. Ela está garantida. de Janeiro apresentou projeto de incentivos fiscais,

Estamos vendo a farra que está ocorrendo nos pela brecha existente na redação da reforma tributá-
últimos dias. Por exemplo, nos jornais de hoje, pode- ria. E, por incrível que pareça, tais incentivos fiscais
mos ler que o Governo do Distrito Federal enviou à vão gerarempregos no exterior.
Câmara Distrital uma série de projetos para que se É isso que estaremos votando hoje: uma refor-
aprovem, ainda no mês de setembro, propostas que ma tributária aprovada de madrugada, cuja redação é
permitam a continuidade da guerra fiscal. ruim, que aumentará a tributação do País e atingirá o

contribuinte - é o que o PT está fazendo -, o que gera
No Rio de Janeiro, temos conhecimento de pro- essa loucura no País. Todos agora querem aprovar

postas encaminhadas à Assembléia para concessão incentivos fiscais, que, no meu Estado, de forma ina-
de vários outros benefícios. São Paulo, que já foi alta- creditável, vão gerar empregos no exterior.. É isso que
mente prejudicado pela guerra fiscal, poderá continu- vamos aprovar hoje aqui. E devido à má redação des-
amente, até o final do mês de setembro, ser prejudi- se artigo, vamos gerar emprego fora do País.
cado por ela. Outra notícia importante: o IBGE divulgou hoje

Outros Estados que sempre aplicam a chamada índice recorde de desemprego no Brasil e, por incrível
guerra fiscal obtêm o chamado ganho ilusório, que na que pareça, no Governo do Partido dos Trabalhado-
verdade não representa conquista alguma, porque res, que tanto falou em gerar empregos, prometendo
sabemos que a cada novo mês aumenta o número de 10 milhõesdeles na campanha. Vou repetir, vai termi-
pessoasdesempregadas. É o desempregado de São nar o ano tendo que gerar os 10 milhões de empre-
Paulo, o desempregado do Rio, o desempregado do gos, dos últimos 3 anos, e mais 1 milhão que vai ficar
Paraná, o desempregado da Bahia, o desempregado devendo à população brasileira. É muito grave!
do Norte e do Nordeste, de forma geral. Não estamos E o crescimento econômico do País? Não vai
resolvendo a questãofulcral da situação básica da crescer nem 0,5% este ano; O índice de desemprego
sociedade brasileira, que é a geração de empregos. indica que o Brasil ainda não começou sua recupera-

Entendo que no Senado haverá, sim, oportun~ ção, porque a equipe econômica exagerou na dose.
dade para que, nesta reforma, haja mudança funda- Avisamos que a taxa de juros<está muito alta. Estão
mental. Na Câmara, não há mais o que fazer, na ten- batendo nas agências, os investimentos estrangeiros
tativa de modificação através de emendas aditivas ou estão diminuindo e não passarão de 8 bilhões de dó-
de emendas de alteração; repito, apenas emendas de lares, sendo que a projeção ao final do ano passado
supressão. era de 13 bilhões dedólares.• Agora,.apresentaram

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamen- anteprojeto de lei acabando com o poder das agênci-
tares, entendo que o local, o sítio para qualquer alte- as reguladoras; não vai entrar mais 1 real no Brasil
ração profunda deve ser o Senado da República, com para que ele cresça.
ganho adicional para aqueles que, como eu, lutaram É isso o que representa a votação desta noite, e

. é por isso que queremos adiá-la por 5 sessões, por-
muito durante a chamada reforma da Previdência. Ao que entendemos, Sr. Presidente _ e tenho certeza de
tramitarem concomitantemente as 2 reformas, a da

que V.Exa. sabedisso-, que esta reforma não aten-
Previdência e a tributária,poder-se-á obter alguns ga- de à população brasileira, que mais uma vez vai pa-
nhos para a reforma da Previdência. Essa é a grande
conquista que esperamos ter: politicamente, o enca- gar a conta, •porque. a tributação vai aumentar de

acordo com os interesses do FMI, que oPTtanto criti-
minhamento conjunto dessas 2 reformas. cou. "Não podemos fazer acordo com o FMI', essas

Por isso, Sr. Presidente, sou contra esse reque- eram as palavra$ dos Deputados do PT até 2002.
rimento, pela necessidade de que a reforma tributária Agora, estão sendo mais realistas que o rei. Quatro
chegue o mais rápido possível ao Senado. ponto vinte e cinco por cento de superávit fiscal, para

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Para quê? Para garantir o pagamento dos juros aos ban-
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Ro- queirosinternacionais, que foram sempre criticados
drigoMaia, que falará a favor do requerimento. pelo PT.
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Então, Sr. Presidente, adiemos esta votação.
Vamos discutir a reforma tributária, para que a popu
lação não pague mais aumentos de carga tributária,
para que maluquices e loucuras como as que ocor
rem no Estado do Rio de Janeiro não sejam aprova
das. Éo caso dos incentivos fiscais para gerar empre
go no exterior. É isso que está acontecendo no meu
Estado, por incrível que pareça. Queremos aprovar
reforma tributária que traga desenvolvimento ao Bra
sil e gere emprego para a população, mas o PT está
aumentando a carga tributária e o desemprego, e a
Governadora do meu Estado, do PMDB, quer gerar
empregos no exterior. É inacreditável, Sr. Presidente!

Devemos ter atenção na noite de hoje e adiar a
votação.

Precisamos terminar a votação de forma rápida
e inacreditável? Vamos mandar a reforma ao Sena
do? E nós somos o quê? Nada? Defendemos a vonta
de dos Senadores ou a vontade da população que re
presentamos aqui? O Senado representa os Estados.
Nós deveríamos representar os interesses da popula
ção, que, como disse, mais uma vez vai pagar a conta
e, por incrível que pareça, no Governo do Partido dos
Trabalhadores, que prometeu gerar empregos. Hoje,
o IBGE anunciou, e vou repetir, recorde na taxa de
desemprego, que atingiu 13%. Recessão e, infeliz
mente, mais desemprego para o Brasil.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem, para orientar.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, en
tendo a impaciência e a ansiedade da base do Gover
no para votar.

Sr. Presidente, V.Exa., que é um homem paciente
e atento aos problemas nacionais, certamente deve ter
lido nos inúmeros artigos publicados nos grandes jorna
is de circulação nacional a opinião dos comentaristas da
área econômica, dos tributaristas, dos empresários. Há
unanimidade contra esse projeto.

A Câmara, com tantos talentos, não poderia en
tregar à Nação um projeto com tantos defeitos.

É por isso que o PFL, de maneira muito serena,
gostaria de ver adiada a votação do texto, para que
pudéssemos, através do entendimento, promover a~
guns aperfeiçoamentos.

Sabemos que o texto é muito difícil de ser me
lhorado, que o Senado vai remontá-lo, mas temos o
dever de permanecer aqui como sacerdotes da dou-

trina contra o imposto, a escorcha, a extração da ri
queza para enriquecer o Tesouro federal.

Portanto, o PFL vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os

Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Informo que o PRONA retirou o seguinte requerimen
to de adiamento da votação por 3 sessões:

Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelên
cia, nos termos do art. 193 do RICO, o adiamento da
votação da PEC 41-C, de 2003, por 3 sessões.

Sala das sessões, 24 de setembro de 2003.
Assina: Amauri Robledo Gasques, Vice-Líder

do PRONA; e José Carlos Aleluia, Líder do PFL.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Passa-se à votação da matéria.
Para encaminhar a votação contra a matéria,

com a palavra o Deputado Luiz Carlos Hauly.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par
lamentares, na mesma linha do Líder do PFL, Depu
tado José Carlos Aleluia, quero dizer que o Senado
da República poderá fazer as mudanças que a Câma
ra dos Deputados não fez.

Tenho lido na imprensa nacional, visto pela tele
visão e ouvido pelas emissoras de rádio que o Líder
do Governo no Senado Federal, Senador Aloizio Mer
cadante, tem dito que vai fazer a reforma tributária na
quela Casa.

Evidentemente, nós, desta Casa, cuja cultura
de debates e discussões é extensa há muitos e mui
tos anos, e que temos todo o acervo da questão tribu
tária nacional, ficaríamos realmente numa situação
bastante ruim perante a sociedade brasileira. A Câ
mara dos Deputados poderia ter feito e não fez.

Sou jogador de basquete, mas penso que numa
partida, que não é de futebol, de 2 tempos, mas de 4
quatro tempos, onde o primeiro e o segundo tempos es
tamos encerrando hoje, e o terceiro e quarto tempos do
Senado da República, poderão efetuar aquilo que real
mente todos desejam, promulgando a parte que inte
ressa ao Governo objetivamente para o Orçamento do
ano que vem, que é a prorrogação de alguns tributos,
como a DRU, a CPMF e as demais matérias concer
nentes ao pacto federativo, que poderiam ser discutidas
e retornar à Câmara dos Deputados.

Já temos precedentes a esse respeito de fatia
mento e de promulgação porpedaço do Texto Consti
tucional. Acredito que, dessa maneira, poderíamos



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 50107

estabelecer um grande entendimento, um pacto pelo O SR. LUIZ CARLOS HAULY - É a favor da
emprego, a favor dos pobres, dos trabalhadores, do transição?! Eu sou a. favor de um sistema de...
Brasil. É assim que interpreto. É esse o meu senti- O SR. ROBERTO FREIRE- Não, V.Exa. é contra.
mento neste momento. O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Esse é um

O Destaque n° 3, do PFL, trata da transição do merodetalhe, porque se verificarmos o texto, Deputa-
sistema de ICMS, que, se fosse votado e tivesse ace~ do Roberto Freire, poderíamos detectar e mostrar
tação, poderia corrigir um pouco o texto. Nós, do onde estão oS pontos falhos.
Estado do Paraná, ficaríamos satisfeitos com essa O prejuízo pode ser grande para muita gente.
derrubada, porque lá há um impedimento de tributa- Temos de minimizá-los.
ção de ICMS sobre energia elétrica, o que interessa O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
diretamente ao Estado. Concedo a palavra ao Deputado Paulo Rubem Santi-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, temos ago, para encaminhar a matéria.
um grande desafio pela frente: o crescimento da eco- O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PT-PE.
nomia brasileira e a geração de empregos e renda. O Sem revisão do oraOor.)- Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Govern~ em si,. hoje, não resolve o problema do País. Deputados, considerando que hoje é dia 24 de se-
As políticas compensatórias não resolvem os proble- tembro - estamos a 96 dias do fim deste exercício -, e
mas do nosso povo, que tem fome, que precisa de levando também em consideração a extrema relevân-
empregos, de melhor saúde e melhor educação. O cia da aprovação desta matéria, entendemos que o
que melhora a vida de uma nação é o crescimento da debate foi veMido.
economia e não a taxa de reposição do crescimento A sociedade brasileira está madura e exige de
da população...,. até 2% ao ano é meramente derepo- todos nós uma posição clara e objetiva.
sição. O voto é "sim", pela aprovação. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Está prorrogada a sessão por mais 1 hora, portanto, Concedo a palavra, para encaminhar contra a maté-
até as 21 h06min. ria, ao nobre Deputado Antônio Carlos Magalhães

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Repito, o que Neto.
melhora a vida de uma nação é o crescimento da eco- O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES
nomia. Imaginem se o Brasil crescer ano que vem, NETO (PFL-BA. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi-
como diz o Governo, 5%. O que vai acontecer com a dente, Sras. e Srs. Deputados, neste momento, eu
riqueza, estando em vigor o atual sistema tributário? me pergunto por que os Deputados da base do Go-
Toda riqueza produzida irápara os ricos e poderosos vemo, que costumam apresentar discursos eloqüen-
e não para os pobres, porque o sistema drena dos po- tes, argumentos e justificativas para tudo, têm falado
bres para os mais ricos. É por isso que acentuo a po- tão pouco. Os encaminhamentos têm sido, essencial-

mente, telegráficos - 2 ou 3 palavras e ponto final.
sição de que temos de fazer esse grande ajuste nac~ .
onal tributário para o desenvolvimento e o bem do Para mim está claro, a resposta está estampada
País. no rosto de cada Parlamentar que compõe a base do

Governo: simplesmente, nâ.o há mais como sustentar
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste

momento, encaminhamos contrariamente à matéria. o discurso apresentado no início do processo de tra-
A nossa expectativa era de que começássemos mitação desta. reforma triqutária. A reforma prometia

um jogo novo, num novo tempo para o Congresso Na- simplificar o sistema. nacional; estim~lar a produção;
cional e para a vida do Pa.ís. reduzir a cargatributária; realizara justiçafiscal; com

bater as desigualdades regionais; e repensar o pacto
De qualquer maneira, entendemos que o Go- federativo, pelo menOs, a ponto de garantir a neutrali-

vemo tem a sua maioria, mas esperamos que o Sena- dade entre os Estados que compõem a nossa Fede-
do Federal faça as devidas correções. ração e os Municípios.

Quero alertar a bancada do Paraná, pois o Des. Pois muito hem..Ao longo da discussão da refor-
taque n° 3,do PFL, é de nosso interesse. Poderíamos ma, vimos que o Governo tinha apenas 3 reais inte-
melhorar o texto, porque para nós, paranaenses, é resses: a prorrogação da GPMFe da DRU e a institui-
muito sofrido perder tanto quanto temos perdido. ção da contribuição sobre as importações.

O SR. ROBERTO FREIRE -o Nordeste é a fa- Estamos falando, no caso da CPMF, de uma re-
vor da transição. ceita de 20 bilhões,· toda ela concentrada nos cofres
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da União; no caso das contribuições sobre as impor
tações, de uma receita adicional estimada de 4,4 b~

Ihões, toda ela também concentrada nos cofres da
União; e da DRU, que permite a desvinculação de
20% do Orçamento Geral da União.

Muito bem. Mas como ficam os Estados, os Mu
nicípios e os contribuintes? A resposta também é cla
ra: esquecidos, abandonados, sem nenhum acalento,
desguardados de qualquer proteção que o Governo
poderia conceder.

Estamos diante de uma reforma tributária que
vai promover o desequilíbrio entre os Estados brasile
iros, piorando a condição de pobreza dos já mais po
bres e retirando a autonomia dos Governadores, uma
reforma que terá como conseqüência direta a depen
dência dos Governadores de Estado dos benefícios
que possam receber do Governo Federal.

No início, falou-se num Fundo de Desenvolv~

mento Regional, que seria criado para alcançar as re
giões mais pobres, mais necessitadas. Mas esse fun
do estendeu-se para outras regiões e sequer poderá
ser utilizado diretamente pelos Estados.

Vamos em frente. Como ficam os Prefeitos, que
tanto reivindicaram um mínimo de atenção? A repart~

ção dos recursos da CIDE não é o que os Prefeitos
esperavam da reforma tributária. A possibilidade de
arrecadar o ITR também não é o que queriam os Pre
feitos. Eles reivindicavam, isto sim, uma repartição
justa das contribuições criadas nos últimos anos pe
los Governos Federais. O que conseguiram? Absolu
tamente nada.

E o contribuinte brasileiro, o que esperava?
Esperava pagar menos imposto, acreditava que a re
forma diminuísse a carga tributária, que já é absurda,
especialmente quando comparada com a eficiência
do serviço público prestado. Pois muito bem. O que o
contribuinte vai ganhar com a aprovação desta refor
ma? Mais pagamento de impostos.

Sr. Presidente, nesta reta final, faço um encam~

nhamento contrário ao texto que estamos votando
com toda a convicção de que a reforma proposta é
ruim para o Brasil. É melhor não fazer a reforma, se a
opção é esta que está aí. Não temos outro caminho
senão votar contra.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao
nobre Deputado Arlindo Chinaglia, que falará a favor
da matéria.

O SR. ARLINDO CHINAGLlA (PT-SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, não é por acaso que quando alguém fala con-

tra esta proposta de reforma tributária dá como exem
plo que vai haver tributação de jatinhos e de lanchas.
Só mesmo a concepção liberal imagina que a socie
dade pode sobreviver sem impostos. O que é preciso
ser dito é que, com esta proposta, diminui-se a taxa
ção para os pobres, porque isentam-se gêneros de
primeira necessidade e medicamentos. O que esta
mos fazendo hoje é uma transição, depois de déca
das de péssima distribuição de renda e de tributos.
Exigir o ótimo agora é perder o bom.

Sr. Presidente, encaminhamos o voto favorável.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So

bre a mesa o seguinte requerimento subscrito pelo
nobre Líder do PFL:

Senhor Presidente, requeiro a V.Exa., nos ter
mos do art. 117, XIII, do RICD, a votação artigo por ar
tigo da PEC 41-C, de 2003.

Sala das Sessões, 24 de setembro de 2003. 
Assina: Onyx lorenzoni, Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado João Fontes,
para encaminhar contrariamente à matéria.

O SR. JOÃO FONTES (PT-SE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
acho que esta Casa já conheceu o bojo da proposta
de reforma tributária na votação em primeiro turno.

O contribuinte brasileiro já sabe que vai pagar a
taxa do lixo e a contribuição de iluminação pública.
Srs. Deputados, V. Exas. não vão acreditar, mas na
administração passada do meu Estado, na condição
de advogado do PT, lutava contra a cobrança dessas
mesmas taxas que agora constitucionalizamos. Do
Ministério Público ao Tribunal de Justiça do meu
Estado, por uma distância de menos de 200 metros,
perambulava, advogando contra a Prefeitura passa
da de Aracaju pelo não-pagamento dessas taxas.

Parece que, muito mais do que varrer as ruas de
Aracaju, agora vamos ter de varrer nossas consciên
cias para aprovar medida que há bem pouco tempo
dizíamos ser bitributação.

O povo brasileiro já sabe que agora o nosso par
tido quer a CPMF. Queria que ela fosse permanente,
mas conseguiu aprovarem primeiro turno apenas a
prorrogação por mais 4 anos: 24 bilhões a mais, rece
ita que não estava prevista porque no ano passado fi
zemos um acordo com o Governo Fernando Henrique
Cardoso para cobrar a CPMF pelo último ano. Em
2004 passaria a existir o imposto carrapato, aquele
cobrado no contracheque, e a CPMF passaria a ser
imposto fiscalizador. Tudo mudou.
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No Estado de Sergipe, o Relator da reforma tr~

butária, Deputado Virgílio Guimarães, anunciou a
toda a imprensa, na presença de seu amigo, o Prefe~

to de Aracaju, Marcelo Déda, que tributaria o petróleo
e a energia em dois terços no destino e em um terço
na origem. O povo de Aracaju diz hoje a Marcelo
Déda que quem tem um amigo desses não precisa de
inimigos. O texto foi todo modificado. Até apresentei
cartazes com o texto genérico e o texto autêntico.

Sr. Presidente, depois dos transgênicos e da
Medida Provisória n° 126, a que estipula seguro para
atos terroristas e eventos correlatos como greve e
distúrbio trabalhista, a bagatela de 1 bilhão de reais
que tiramos dos inativos na reforma da Previdência e
agora do contribuinte para ajudar os ricos, como os
donos de empresas aéreas - agora entendo porque
viaja pelos ares do mundo inteiro comitiva de 14 M~

nistros deste Governo; transformou-se na frota do
Presidente Luiz Inácio "Viajando" da Silva - , o povo
brasileiro já percebeu que a proposta do nosso Go
verno tem fúria arrecadatória. Quer arrecadar mais,
mais e mais.

Mas esta matéria já está ficando cansativa. Pre
cisamosencerrar esta votação. O Congresso Nacio
nal está enquadrado, "stalinisado": ou vota com o Go
verno, ou é expulso dos partidos da base aliada. Mu~
tos Deputados me disseram que queriam votar contra
a medida provisória dos aviões, contra o "PROEL",
esse pacote de Papai Noel antecipado para as em
presas aéreas.

O SR. MARCELO ORTIZ - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Questão de
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, m~
nha questão de ordem tem fundamento na alínea "e"
do inciso I.do art. 17 e no inciso VII do art. 73 do Reg~

mento Interno.
Diz o art. 17:

"Art. 17. São atribuições do Presiden
te, além das que estão expressas neste re
gimento ou decorram da natureza de suas
funções e prerrogativas:

1- .
e) convidar o orador a declarar, quan

do for o caso, se irá falar a favor da proposi
ção ou contra ela;"

O que ocorre no plenário é uma declaração do
Deputado à Mesa, e não tenho ouvido de V.Exa., até
porque não tem indagado, que o orador vai falar a fa-

vor ou contra a matéria. À Mesa ele diz que vai falar a
favor, mas da tribuna fala contra.

Diante desse fato, leio o inciso VII do art. 73:

"Art. 73 .
VII - se o Deputado pretender falar ou

permanecer na tribuna anti-regimentalmente, o
Presidente adverti-Io~á; se, apesar dessa ad
vertência, o Deputado insistir em falar, o Presi
dente dará o seu discurso por terminado;"

Sr. Presidente, acho que a Oposição tem o dire~

to de fazer oposição, mas não somos obrigados a fi
car aqui ouvindo algo que, com todo o respeito, fere
até o Código de Ética.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - No
bre Deputado Marcelo Ortiz, no encaminhamento ante
rior, o Deputado João Fontes estava inscrito para falar a
favor. Como S.Exa. já tinha feito pronunciamento con
trário, perguntei-lhe como ia encaminhar. S.Exa. disse
que encaminharia contrariamente, abriu mão e não en
caminhou. Neste caso, S.Exa. declarou que encami
nhava contrariamente. Contrariamente a quê? À vota
ção de artigo por artigo, e fez o discurso dele.

Portanto, depois daquela observação da Mesa,
até agora não houve pronunciamento contrário à inscri
ção. Mas recebo a questão de ordem de V.Exa. e asse
guro que vou passar a observar esse tipo de conduta.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Moroni Torgan,
para encaminhar a favor.

O SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Sem rev~

são do orador.) - Sr. Presidente, cumprindo o que
V.Exa. acabou de determinar, vou falar a favor da vo
tação de artigo por artigo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em pr~

meiro lugar, preocupa-me o fato de esta votação ser
realizada na correria. Votamos - e o Brasil sabe - au
mento de impostos para o povo. Essa frase tem de
ser repetida várias vezes.

Será que aum~ntar impostos é ser a favor do
Brasil? Essa é a grandepergunta que faço. Ou seria a
favor do Brasil atitude parecida com a do Presidente
da Argentina, denâ.o aumentar tarifas públicas de jei
to nenhum? S.Exa. declarou que o FMI poderia fazer
o que quisesse, mas não haveria reajuste das tarifas
públicas na Argentina.

Esperava qlleo nosso Governo tivesse cora
gem para dizer ao FMlque, fizesse o que quisesse,
não seriam reajustados os impostos brasileiros. E
não cumprir o que lhe determina ou ir além: prometer
superávit primário de 4,25%. Mas como os senhores
vão conseguir esse belo superávit primario para os
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banqueiros internacionais? É simples: arrocham o sa
lário do povo e aumentam os impostos.

V.Exas. sabem que falo a verdade. Podem até
votar a favor disso porque têm de fazê-lo. Deputados
já vieram à tribuna dizer que, se não votarem com o
Governo, serão expulsos do partido. Tenho pena des
ses Deputados, porque tive liberdade no meu partido
para votar sempre de acordo com a minha consciên
cia. Espero que os partidos respeitem a nossa cons
ciência.

Sr. Presidente, não resta dúvida para ninguém:
esta reforma tributária serve apenas para reformar a
mão grande que entra no bolso do brasileiro, para fa
zer ela ficar maior ainda e rasgar o bolso do brasileiro.
Não há como negar isso. Gostaria que alguém viesse
aqui e dissesse que o índice da CPMF vai cair; que a
DRU não vai acabar com aquelas despesas da saúde
e da educação que têm o carimbo constitucional; que
não estamos constitucionalizando a taxa de lixo.
Quem paga a taxa de lixo? O povo brasileiro.

Gostaria de ouvir a Liderança do Governo dizer
que não se está aumentando impostos, que não esta
mos nos ajoelhando diante do FMI. V.Exas. acham
que a DRU, a retirada dos carimbos constitucionais, é
exigência de quem?

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Pres~

dente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V. Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Qu

estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pres~

dente, recebo a informação de que há corrente na
Mesa que interpreta o Regimento Interno de maneira
diferente. O Regimento diz que os destaques podem
ser apresentados até ser anunciada a votação. Não
estamos em processo de votação, ela não foi anunc~
ada.

V. Exa. há de entender que devemos garantir um
clima saudável de convivência. A primeira interpreta
ção já foi restritiva no sentido de impedir que fizésse
mos destaque supressivo, porque uma Assessoria
convocada, não da Mesa, interpretou o Regimento de
forma distinta. Para evitar esse confronto, substitu~

mos o destaque antes do anúncio da votação.
Portanto, gostaria que V.Exa. deferisse o nosso

pedido de substituição de destaque, para que tivésse
mós o direito, ampliando o destaque, de confirmar ou
não a alteração.

O segundo turno, Sr. Presidente, existe exata
mente para confirmar ou não o primeiro. A Mesa pode

estar seguindo o caminho do conflito com as Oposi
ções, o que é extremamente perigoso.

O SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT-SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o Regimento Interno é claro quando estabelece
que as emendas supressivas podem ser propostas
até o anúncio da votação. Se o nobre Deputado José
Carlos Aleluia conferir, verificará que V.Exa. chegou a
dizer: "Em votação". Portanto, houve o anúncio da vo
tação, razão pela qual as emendas não podem ser
apresentadas nesta fase, sob pena de colisão ex
pressa com o Regimento Interno.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, peço a V.Exa. que profira sua decisão sobre a
questão de ordem, porque o art. 162 diz que o reque
rimento deve ser formulado até ser anunciada a vota
ção da proposição. V.Exa. não anunciou a votação.
Portanto, de acordo com o Regimento, temos o direito
de encaminhar a substituição do destaque.

O Governo tem maioria, que pode se manifestar
ou não, mas gostaria que fosse respeitado o direito
das Oposições.

Portanto, aguardo a decisão de V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Estamos em processo de votação de seu requeri
mento, que solicita a votação de artigo por artigo.

Mas há agravantes e atenuantes na questão de
ordem levantada por V.Exa. e no procedimento da
Mesa. Assim, acolho sua questão de ordem, para res
pondê-Ia assim que terminarmos esta votação, bem
como a contradita do Deputado José Eduardo Cardozo.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Depois do
requerimento?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Na
hora oportuna, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi
dente, peço a palavra como Líder.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado José Carlos
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Aleluia, para uma Comunicação de Liderança, pelo
PFL. S.Exa. disporá de 7 minutos.

O SR. JOSE CARLOS ALELUIA (PFL- BA.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Preside~
te, Srs. Deputados, o Governo eleito, por intermédio
de clássico processo nesta frágil democracia, conse
guiu atrair para seu bloco maioria representativa que
tem aprovado muitas matérias.

Na votação do primeiro turno da proposta de re
forma tributária, as Oposições conseguiram uma vitória:
impedir que a viúva ouoviúvo da classe média brasile~

ra tenham de vender imóvel de 100 mil reais herdado do
cônjuge, para pagar 15 mil reais ao Governo Federal.
No segundo turno, a Maioria confirma absolutamente
tudo o que aprovou no primeiro ou não.

Preocupa a Oposição a interpretação que a
Mesa tem dado aoHegimento, de forma a restringir
os destaques. Pretendíamosfazer uma espécie de in
tervenção cirúrgica na apreciação desse destaque
supressivo, para promover transição semelhante à
que fez o PresidenteLula em relação aos Governado
res que vieram a estaCasa, de modo a não prejudicar
a grande maioria dos Estados. Tínhamos apoio e ía
mos aprovar o destaque. Fomos surpreendidos pela
presença de um técnico da Assessoria - portanto,
não lotado naMe~a - , certamente convocado porque
tem coloração partidária, para dar interpretação res
tritiva aos destaques,absurda e, é daro, inaceitável
para todos os democratas desta Câmara.

Não podemos tornar menor esta Casa, que é
tão grande. Aqui. é normal que a Maioria vença, e a
Minoríaperca. Mas há 2.livros que orientam a nossa
conduta: Constituição Federal.e Begirnento Interno. E
não temos. salvação: não. haverá. funcionamento or
deiro do Plenário senão os rjspeitarmos.

Sabendo de antemão que há armadilha para re
jeitar nosso destaque, estamos.alterando-o para ev~

tar prejuízos expressivos aos Estaqos do Amazonas,
Pará,Ceará1M~ranhã01 P~rnambuco, Bahia, .• Goiás,
SãoPaulp, Paraná, Rio Grande do Sul, enfim, à irne~

sa maiorié:l dos Estadqs.Port~mto,peço a atenção dos
DeputadQs. Entjndetr)0squeexiste amparo regime~

tal nesta argumenta9ãp..A Mesa, por várias vezes, já
entende~ queencaminhatr)ef)to de votação é algo i~

teiramente. distintpdeanúncipda votação.
Sr. Pr~siqeme,elTl)10m~da Liderança do PFL,

peçoa v.e:x:~.que, ~m~irtudeda sua grandeza de ca
ráter e dp cargoque exerCe, faça interpretação fria,
descomprprnetid~ do Re\1imento e da Constituição.
Não podempsfazerm~~ançaconstitucional com um
turno. Éoquese pretenclecom essa interpretação
imposta à Mesa por um cidadão que não é da Mesa,

que foi convocado porque certamente tem engaja
mento político-partidário e compromisso com o Go
verno.

Vençam no voto, porque somos contrários a
esse projeto que cria impostos a cada esquina, que
vai onerar os transportes marítimos e aéreos de car
gas e. de passageiros. Ainda há pouco o Deputado
Pauderney Avelino me alertava para a possibilidade
de cobrança de ICMS sobre transação imobiliária.
Deputado Félix Mendonça, .V,Exa. que entende da
matéria, este projeto é cavernosoporque a cada mo
mento apresenta uma faceta e, com isso, dilapidar a
riqueza nacional.

O objetivo desse projeto não é outro, Deputadas
e Deputados, a não ser aumentar a riqueza do Tesou
ro Nacional e empobrecer Estados, Municípios e em
presas, além de gerar desemprego. Hoje, o IBGE di
vulga pesquisa sobre o novo recorde da taxa de de
semprego deste ano: 13%. É claro que esse fato, no
interior, tem caráter muito mais perverso do que em
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Ale
gre ou Salvador. Vivemos um período perigoso.

Senhores constitucionalistas, que são muitos, não
podemos aceitarque aGasa comece a aprovar reforma
constitucional em umúnico turno. Aidéia do Constituin
te original é de quehaja reflexão,. intervalo de 5 sessões
ordinárias para avaliar, .contirtr)ar ou não o desejo •do
Parlamento e ouvir a soci.~dad~ ... E ela se expressou.
Assisti a importantes programa~ de entrevista veicula
dos por váriasemissoras,cornoGlobo, SBT, Record,
TVs a cabo, nos quais tributariSías, economistas, em
presários e trabl.'lIhadores conscientes - repito .isso com
freqüência - entendem que esse projeto é ruim, que
não serve ao interesse nacional.

Portanto, façoum apelo {il V.Exa., Sr. Presiden
te, para que façamos uma sessão tranqüila: se o Go
verno tiver maioria, que confirme os 3 destaques su
pressivos. Caso contrário.s~rá uma vitória menor,
envergonhada, como foi a solenidade em que se assi
nou a medida provisória que trata dos transgênicos 
a vergonha de ser Governo. O Vice·Presidente da
República estava constrangido, envergonhado, dimi
nuído, oprimido, obrigado .f'.assinar algo que diverge
das propostas· apresentadas durante a campanha
eleitoral.

Faço apelo à grandeza da Presidência da Câ
mara dos Deputados e deseu Presidente.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V. Exa. a palavra.
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o SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, V.Exa. é testemunha de que o PSDB não
está obstruindo, embora seja contra a reforma, nos
termos em que foi aprovada no primeiro turno.

Entretanto, tenho de me associar ao Líder do
PFL, Deputado José Carlos Aleluia, nas ponderações
que faz em relação ao direito de apresentação de
destaque supressivo. No caso em tela, a Assessoria
da Mesa deu interpretação que limita a abrangência
do destaque supressivo.

Peço a V.Exa. que esclareça o assunto, porque
nos preocupa muito o precedente, uma vez que no fu
turo discutiremos outros temas, e a situação pode se
inverter.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
responder, Sr. Deputado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Com a palavra o Deputado José Carlos Aleluia, para
orientar a bancada.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
queremos ter a oportunidade de votar o destaque,
mas fazendo-o com clareza. Mais uma vez afirmo: se
o Governo tem maioria e não consegue convencer
por métodos... (Manifestação do Plenário.)

Sr. Presidente, não posso continuar a falar des
sa forma. Exigimos respeito da base do Governo, as
sim como a respeitamos. Precisamos ser respeitados
nesta Casa. Peço aos Deputados do Governo que se
comportem civilizadamente, assim como nos com
portamos.

O PFL vota "sim" ao requerimento. E vota parce
ladamente.

Queremos respeito ao Regimento Interno e à
Casa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi

dente, peço verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Ve

rificação concedida.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-

te, quando V.Exa. vai decidir minha questão de or
dem?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Imediatamente, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Como votam os Srs. Líderes?

Como vota o PV? (Pausa.)
Como vota o PRONA? (Pausa.)
Como vota o PSC? (Pausa.) Vota "não".
Como vota o PCdoB?
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB-AM.

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, o PCdoB vota "não".

O SR. DR. HÉLIO (PDT-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o voto é "não".

O SR. ISAíAS SILVESTRE (PSB-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o voto
é "não".

O SR. MIGUEL DE SOUZA (Bloco/PL - RO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o voto é "não".

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS
vota "não".

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PP vota "não" e convoca os seus Deputados a com
parecerem ao plenário.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, o PSDB não tem nenhuma pressa em
votar esta matéria, não quer fazê-lo de afogadilho ou
escondido da população brasileira. Queremos votar
artigo por artigo. Portanto, o voto é "sim".

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o PTB vota "não".

O SR. OSMAR SERRAGLlO (PMDB-PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota "não".

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PT vota "não".

O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota
"não".

~-~-- - ----- ------
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o SR. ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO
(PRONA-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, somos pela obstrução.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
PRONA e o PFL estão em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência solicita a todos os Srs. Deputados que to
mem seus lugares a fim de ter início a votação pelo
sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A

Presidência convoca as Sras. e os Srs. Deputados a
se dirigirem ao plenário, pois estamos em processo
de votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado
Orlando Desconsi.

O SR.. ORLANDO DESCONSI (PT-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Parlamentares, a proposta de reforma tributária
que votamos busca unificar as alíquotas de ICMS, ou
seja, busca simplificar o sistema tributário nacional, o
que todos defendemos há muito tempo. Ela foi cons
truída por Governadores e partidos políticos, com a
participação de empresários e trabalhadores. Sem
dúvida alguma, a medida combate a sonegação.

A busca pela redução da guerra fiscal, num pro
cesso de transição que muito incomoda o PFL, é cor
reta. Onze anos é muito tempo, mas a mediação feita
para que a atual legislação fique em vigor por esse
período permite que alguns Estados empenhem-se
pela aprovação de incentivos fiscais.

Os discursos proferidos pela Oposição são em
favor do contribuinte e dos Municípios, mas os incen
tivos fiscais, em sua maioria, destinam-se às grandes
empresas multinacionais que deles não precisam. É o
que vemos ocorrer em alguns Estados, e lamentamos
profundamente.

O Estado do Rio Grande do Sul perde 35% da
sua receita na guerra fiscal. Alguns Prefeitos reivind~

cam recursos, mas boa parte deles sai de sua mão
durante a votação, na Assembléia Legislativa, da
guerra fiscal. Muitos Deputados defendem a autono
mia dos Estados para autorizar a guerra fiscal porque
representam os interesses dos grandes empresários,
mas o discurso que fazem é em favor do contribuinte,
do cidadão, dos Municípios.

Não temos dúvida de que a população que nos
assiste conseguirá compreender este discurso.

O Sr. João Paulo Cunha, Presidente, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Inocên
cio Oliveira, 10 Vice-Presidente.

A SRA. MARIÂNGELA DUARTE - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

A SRA. MARIÂNGELA DUARTE (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, não
consegui votar. Peço a V. Exa. que registre que votei de
acordo com a minha bancada. Votei "não".

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE(lnocêncioOliveira)- Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
peço aos Srs. Deputados que permaneçam em Ple
nário, porque vamos ter que marcar presença para a
próxima sessão. Não saiam do Plenário, por favor,
para que tenhamos quorum rapidamente.

O SR. ALMIR MOURA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)- Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ALMIR MOURA (Bloco/PL-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
com o PL.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Está
encerrada a votação. Anuncio o resultado:

Votaram

Sim: 38
Não:253
Abstenção: 00
Total: 291
É REJEITADO O REQUERIMENTO QUE SOLICITA
VOTAÇÃO DA MATÉRIA ARTIGO POR ARTIGO.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC N° 41/2003 - VOTAÇÃO ARTIGO
POR ARTIGO
Início Votação: 24-9-200320:43
Fim Votação: 24-9-200320:47
Presidiram a Votação:
João Paulo Cunha - 17:54

Resultado da Votação

Sim 38
Não 253
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Total da Votação 291
Art. 17 1
Total Quorum 292
Obstrução 30

Orientação

PT - Não
PMOB-Não
PFL - Obstrução
PTB -Não
PSOB-Sim
PP- Não
PUPSL-Não
PPS - Não
PSB- Não
POT - Não
PCdoB-Não
PSC- Não
PRONA - Obstrução
PV- Não
GOV.-Não

Partido Bloco Voto

RORAIMA

Francisco Rodrigues PFL Não
Luciano Castro PL PUPSL Não
Maria Helena PPS Não
Pastor Frankembergen PTB Não
Total Roraima: 4

AMAPÁ

Davi Alcolumbre POT Não
Eduardo Seabra PTB Não
Hélio Esteves PT Não
Janete Capiberibe PSB Não
Total Amapá: 4

PARÁ

Ann Pontes PMOB Não
Babá PTSim
José Priante PMOB Não
Josué Bengtson PTB Não
Nilson Pinto PSOB Sim
Paulo Rocha PT Não
Raimundo Santos PL PUPSL Não
Wladimir Costa PMOB Não
Zé Lima PP Não
Total Pará : 9

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

AMAZONAS

Francisco Garcia PP Não
Lupércio Ramos PPS Não
Pauderney Avelino PFL Obstrução
Silas Câmara PTB Não

Vanessa Grazziotin PCdoB Não
Total Amazonas: 5

RONDÔNIA

Anselmo PT Não
Casara PSOB Sim
Confúcio Moura PMOB Não
Eduardo Valverde PT Não
Marinha Raupp PMOB Não
Miguel de Souza PL PLlPSL Não
Total Rondônia : 6

ACRE

João Correia PMOB Não
João Tota PP Não
Júnior Betão PPS Não
Nilson Mourão PT Não
Perpétua Almeida PCdoB Não
Ronivon Santiago PP Não
Total Acre: 6

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSOB Sim
Kátía Abreu PFL Obstrução
Osvaldo Reis PMOB Não
Pastor Amarildo PSC Não
Ronaldo Oimas PSDB Sim
Total Tocantins: 5

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Não
Costa Ferreira PSC Não
Eliseu Moura PP Não
Neíva Moreira POT Não
Nice Lobão PFL Obstrução
Pedro Fernandes PTB Não
Pedro Novais PMOB Não
Terezinha Fernandes PT Não
Wagner Lago PP Não
Washington Luiz PT Não
Total Maranhão: 10

CEARÁ

Aníbal Gomes PMOB Não
Antonio Cambraia PSOB Sim

Setembro de 2003



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 50115

Ariosto Holanda PSDB Não
Bismarck Maia PSDB Não
Gonzaga Mota PSOB Sim
João Alfredo PT Não
José Pimentel PT Não

Léo Alcântara PSOB Não
Leônidas Cristino PPS Não
Manoel Salviano PSDB Sim
Mauro Benevides PMDB Não
Moroni Torgan PFL Obstrução
Pastor Pedro Ribeiro PMDB Não
Rommel Feijó PTB Não
Vicente ArrUda PSDS Não
Zé Gerardo PMDB Não
Total Ceará: 16

PIAuí

Átila Lira PSOB Sim
B. Sá PPS Não
Ciro Nogueira PFL Não
Marcelo Castro PMDB Não
Moraes Souza PMDB Não
Mussa Demes PFL Obstrução
Paes Landim PFL Não
Simplício Mário PT Não
Total Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT Não
Lavoisier Maia PSB Não
Nélio Dias PP Não
Sandra Rosado PMDB Não
Total Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA

Adauto Pereira PFL Não
Benjamin Maranhão PMDB Não
Carlos Dunga PTB Não
Enivaldo Ribeiro PP Não
Inaldo Leitão PL PUPSL Não
Lúcia Braga PMN Não
Luiz Couto PT Não
Philemon Rodrigues PTB Não
Ricardo Rique PL PUPSL Não
Wellington Roberto PL PUPSL Não
Total Paraíba: 10

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB Não
Fernando Ferro PT Não

Inocêncio Oliveira PFL Obstrução
Joaquim Francisco PTB Não
José Chaves PTB Não
José Mendonça Bezerra PFL Não
Luiz Piauhylino PIB Não
Marcos de Jesus PL PUPSL Não
PaulO Rubem Santiago PT Não
Renildo Calheiros pedoB Não
Roberto Freire PPS Não
Roberto Magalhães PIB Não
Total Pernambuco : 12

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB Não
Helenildo Ribeiro PSDB Sim
Maurício Ouintella Lessa PSB Não
Total Alagoas : 3

SERGIPE

Bosco Costa PSDB Não
Heleno Silva PL PUPSL Não
Jackson Barreto PIB Não
João Fontes PI Sim
Jorge Alberto PMDB Não
Total Sergipe: 5

BAHIA

Antônio Carlos Magalhães Neto PFL Obstrução
Aroldo Cedraz PFL Obstrução
Claudio Cajado PFL Obstrução
Colbert Martins PPS Não
Coriolano Sales PFL Obstrução
Daniel Almeida PCdoB Não
Edson Duarte PV Não
Félix Mendonça PIB Não
Fernando de Fabinho PFL Obstrução
Gerson Gabrielli PFL Obstrução
Guilherme Menezes PI Não
Jairo Carneiro PFL Obstrução
João Almeida PSDB Sim
João Leão PL PUPSL Não
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Carlos Araújo PFL Obstrução
Josias Gomes PI Não
Jutahy Junior PSDB Sim
Luiz Alberto PI Não
Luiz Bassuma PI Não
Luiz Carreira PFL Obstrução
Marcelo Guimarães Filho PFL Obstrução
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Mário Negromonte PP Não
Nelson Pellegrino PT Não
Paulo Magalhães PFL Obstrução
Pedro Irujo PFL Não
Robério Nunes PFL Obstrução
Walter Pinheiro PT Não
Zelinda Novaes PFL Obstrução
Zezéu Ribeiro PT Não
Total Bahia : 30

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB Sim
Cabo Júlio PSC Não
Carlos Mota PL PUPSL Não
César Medeiros PT Não
Cleuber Carneiro PFL Não
Custódio Mattos PSDB Sim
Edmar Moreira PL PUPSL Não
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Fernando Diniz PMDB Não
Gilmar Machado PT Não
Ibrahim Abi-Ackel PP Sim
Isaías Silvestre PSB Não
Jaime Martins PL PUPSL Não
João Magno PT Não
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL Não
José Militão PTB Não
Júlio Delgado PPS Não
Lael Varella PFL Não
Leonardo Mattos PV Não
Leonardo Monteiro PT Não
Márcio Reinaldo Moreira PP Não
Maria do Carmo Lara PT Não
Mário Assad Júnior PL PUPSL Não
Mário Heringer PDT Não
Mauro Lopes PMDB Não
Osmânio Pereira PTB Não
Patrus Ananias PT Não
Rafael Guerra PSDB Sim
Reginaldo Lopes PT Não
Romel Anizio PP Não
Romeu Queiroz PTB Não
Sérgio Miranda PCdoB Não
Silas Brasileiro PMDB Não
Virgílio Guimarães PT Não
Total Minas Gerais: 34

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Não
Manato PDT Não

Renato Casagrande PSB Não
Rose de Freitas PSDB Não
Total Espírito Santo: 4

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB Não
Alexandre Santos PP Não
André Luiz PMDB Não
Antonio Carlos Biscaia PT Não
Bernardo Ariston PMDB Não
Carlos Nader PFL Obstrução
Chico Alencar PT Não
Dr. Heleno PP Não
Edson Ezequiel PMDB Não
Eduardo Cunha PMDB Não
Elaine Costa PTB Não
Fernando Gabeira PT Não
Fernando Gonçalves PTB Não
Fernando Lopes PMDB Não
Francisco Dornelles PP Não
Itamar Serpa PSDB Sim
Jair Bolsonaro PTB Sim
Jandira Feghali PCdoB Não
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Não
Jorge Bittar PT Não
José Divino PMDB Não
Laura Carneiro PFL Obstrução
Lindberg Farias PT Não
Luiz Sérgio PT Não
Maria Lucia PMDB Não
Moreira Franco PMDB Não
Paulo Baltazar PSB Não
Paulo Feijó PSDB Sim
Renato Cozzolino PSC Não
Rodrigo Maia PFL Obstrução
Simão Sessim PP Não
Vieira Reis PMDB Não
Total Rio de Janeiro : 32

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB Não
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Sim
Amauri Robledo Gasques PRONA Obstrução

Angela Guadagnin PT Não
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim
Arlindo Chinaglia PT Não
Arnaldo Faria de Sá PTB Não
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Carlos Sampaio PSOB Sim
Cláudio Magrão PPS Não
Oevanir Ribeiro PT Não
Oimas Ramalho PPS Não
Or. Evilásio PSB Não
Or. Hélio POT Não
Or. Pinotti PMOB Não
Ourval Orlato PT Não
Edna Macedo PTB Não
Elimar Máximo Damasceno PRONA Obstrução
Enéas PRONA Obstrução
Gilberto Kassab PFL Obstrução
Iara Bernardi PT Não
Jamil Murad PCdoB Não
Jefferson Campos PMOB Não
João Batista PFL Obstrução
João Paulo Cunha PT Art. 17
José Eduardo Cardozo PT Não
José Mentor PT Não
Julio Semeghini PSOB Sim
Lobbe Neto PSOB Sim
Luiz Carlos Santos PFL Obstrução
Luiza Erundina PSB Não
Marcelo Ortiz PV Não
Nelson Marquezelli PTB Não
Neuton· Lima PTB Não
Orlando Fantazzini PT Não
Paulo Kobayashi PSOB Sim
Professorlrapuan Teixeira PRONA Obstrução
Professor Luizinho PT Não
Ricardo IzarPTB Não
Roberto Gouveia PT Não
Rubinellí PT Não
Salvador Zimbaldi PTB Não
Teima de Souza PT Não
Vadão Gomes PP Não
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Não
Vicentinho PT Não
Walter· Feldman· PSOB Não
Total São Paulo : 47

MATO GROSSO

Pedro Henry PP Não
Ricarte de Freitas PTB Não
Rogério Silva PPS Não
Thelma de Oliveira PSOB Sim
Total Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMOB Não
Jorge Pinheiro PL PLlPSL Não
Sigmaringa Seixas PT Não
Tadeu Filippelli PMOB Não
Tatico PTB Não
Wasny de Roure PT Não
Total Distrito Federal : 6

GOIÁS

Barbosa Neto PMOB Não
Carlos Alberto Leréia PSOB Sim
João Campos PSOB Sim
Leandro Vilela PMOB Não
Luiz Bittencourt PMOB Não
Neyde Aparecida PT Não
Pedro Chaves PMOB Não
Sandes Júnior PP Não
Total Goiás: 8
MATO GROSSO DO SUL
Antônio Carlos Biffi PT Não
Antonio Cruz PTB Não
Geraldo Resende PPS Não
João Grandão PT Não
Vander Loubet PT Não
Total Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Affonso Camargo PSOB Sim
André Zacharow POT Não
Assis Miguel do Couto PT Não
Cezar Silvestri PPS Não
Dra. Clair PT Não
Eduardo Sciarra PFL Obstrução
Giacobo PL PUPSL Não
Hermes Parcianello PMOB Não
Iris Simões PTB Não
Moacir Micheletto PMOB Não
Nelson Meurer PP Não
Odílio Balbinotti PMOB Não
Osmar Serraglio PMDB Não
Paulo Bernardo PT Não
Takayama PMOB Não
Total Paraná: 15

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMOB Não
Carlito Merss PT Não
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Edison Andrino PMDB Não
Ivan Ranzolin PP Não
João Matos PMDS Não
João Pizzolatti PP Não
Jorge Boeira PT Não
Leodegar Tiscoski PP Não
Paulo Afonso PMDS Não
Serafim Venzon PSDB Sim
Zonta PP Não
Total Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Não
Ary Vanazzi PT Não
Augusto Nardes PP Sim
Beto Albuquerque PSS Não
Cezar Schirmer PMDB Não
Francisco Appio PP Sim
Francisco Turra PP Não
Henrique Fontana PT Não
José Ivo Sartori PMDB Não
Júlio Redecker PSDB Sim
Kelly Moraes PTS Não
Luis Carlos Heinze PP Sim
Maria do Rosário PT Não
Milton Cardias PTS Não
Nelson Proença PPS Não
Osvaldo Siolchi PMDS Não
Pastor Reinaldo PTS Não
Paulo Gouvêa PLPUPSL Não
Tarcisio Zimmermann PT Não
Total Rio Grande do Sul: 19

O SR. VEDA CRUSIUS - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V. Exa. a palavra.
A SRA. VEDA CRUSIUS (PSDB-RS. Pela or

dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, já
tentei registrar meu voto em 4 bancadas e não enten
do qual o problema que está acontecendo, pois mi
nha digital não está sendo reconhecida. Gostaria de
saber por quê.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
V.Exa., na próxima votação, pode anunciar seu voto,
antes de abrir o painel.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidência informa que nenhum Parlamentar prec~
sa justificar sua ausência. A votação seguinte, que

ocorrerá daqui a pouco, da matéria principal, justifica
rá todas as votações anteriores.

A SRA. LUCIANA GENRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)- Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. LUCIANA GENRO (PT-RS. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei "sim".

O SR. PAULO DELGADO (PT-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
com o Partido dos Trabalhadores.

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, va
mos iniciar o processo de votação.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 1° Vice-Presidente, de
ixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
João Paulo Cunha, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Antes de iniciar a votação, vou responder à questão
de ordem do Deputado José Carlos Aleluia, secunda
do pelo Deputado Antonio Carlos Pannunzio.

Em primeiro lugar, é bom que o Plenário saiba
que se trata de questão de ordem no mesmo parâme
tro adotado pelo PDT, quando da votação da reforma
da Previdência, e tem a mesma base de questão de
cidia pelo Deputado Luis Eduardo Magalhães, quan
do presidia esta Casa. S.Exa. tratou a questão da se
guinte maneira: toda matéria que altera a Constitui
ção em nosso País precisa de votação em 2 turnos,
com quorum de três quintos. Se é aprovado destaque
de votação em separado, no segundo turno,alteran
do a regra, gerando uma nova regra, esta regra nova
gerada com o destaque terá, então, somente uma vo
tação, será apreciada somente em um turno. Isso evi
dentemente esbarra na Constituição. A decisão de
não dar amparo e, portanto, indeferir o destaque de
votação em separado do PFL foi exatamente por con
ta disso. É a mesma decisão em relação ao PDT e é a
mesma decisão que o Deputado Luis Eduardo Maga
lhães tomou na ocasião, em 1996, contra um desta
que também.

Quanto à segunda parte, Deputado José Carlos
Aleluia, vou tomar como espeque exatamente a deci
são dada ao PDT. Quando o PDT levantou a questão
de ordem, estávamos na fase de votação - estou aqui
com as notas taquigráficas. O PDT perdeu o direito de
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destaque e não teve o direito de substituí-lo, exata
mente porque estávamos em fase de votação. Em
que esse caso difere - e sei que muita gente deve es
tar perguntando isto - da ocasião em que esta mes
ma Presidência indeferiu o pedido de questão de or
dem do PT, que dizia que, encerrado o prazo da ses
são, a matéria estava em fase de votação e deveria,
portanto, continuar. Eu disse que não, e o fiz ampara
do no Regimento. O Regimento diz, no § 1° do art.
181, que:

"Art. 181 ..
§ 1° Quando esgotado o período da

sessão, ficará esta automaticamente prorro
gada pelo tempo necessário à conclusão da
votação (...)".

E votação aqui não compreende o processo de
votação, mas, sim, o exercício da votação. Evidente
mente, estando o Plenário em exercício da votação,
não seria lógico interromper esse processo, encer
rando a sessão no tempo que o Regimento prevê.
Portanto, esse processo de exercício de votação te
ria que ser continuado, diferentemente da apresen
tação do destaque.

Deputado José Carlos Aleluia, o art. 162, I,
quando trata dos destaques, diz o seguinte:

"Art. 162 .
I - o requerimento deve ser formulado até

ser anunciada a votação da proposição (...);"

Trata-se da votação compreendida exatamen
te como o processo de votação, que é o que nós ini
ciamos. Se V.Exa. reparar, o encaminhamento que
V.Exa. utilizou - e outros Deputados também - foi o
encaminhamento para a votação. Então, nós está
vamos, amparados no Regimento, garantindo a pa
lavra para encaminhar. Mas nesta fase não há mais
condições de receber o destaque.

Por que eu disse que havia essa atenuante?
Porque eu queria avaliar a possibilidade de ter sido
num determinado momento anunciado que esse DVS
estaria indeferido. Talvez tivesse uma atenuante para
ser recebido pela Mesa. Mas como não foi o compor
tamento da Mesa durante o processo do PDT, tam
bém não será garantido ao PFL a apresentação do
destaque fora da hora.

Portanto, indefiro a questão de V.Exa. e espero ter
respondido ao Deputado Antonio Carlos Pannunzio.

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, va
mos iniciar o processo de votação, senão vamos in
correr exatamente no que eles querem.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS. ALELUIA (PFL - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, quero recorrer da decisão de V.Exa.

O SR. ROBERTO FREIRE - Vá para a Comis
são de Constituiçãe> e Justiça e de Redação.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Um minutinho.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Pois não, Deputado José Carlos Aleluia.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Quero recor

rer da decisão de V.Exa. com efeito suspensivo, recor
rendo ao Plenário. Portanto,coffibase no art. 95, § 9°.

O SR.·ROBERTO FREIRE - .Isso não existe!
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Para

ter o efeito suspensivo V.Exa.precisa ter o apoiamento
de um terço dospresentes.V.Exa.tem o apoiamento?

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi
dente, eu gostaria de ter uma forma justa de apurar
um terço.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
forma justa será a observação da Mesa, Deputado.

Eu gostaria d~ ver nO plenário o apoiamento de
um terço para o efeito suspensivo.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA- Peço a apoi
amento do PSDB e de todos os que queiram a demo
cracia neste País.

O SR. PRE$IDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado José Carlos Aleluia, visivelmente V.Exa. não
obtém urn terço. (Palmas.)

O recursO seráremetido à Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação a Pr0pc>stade Emenda à Const~uição nO 41, de
2003, em segundo turno, ressalvados os destaques:

As Mesa~ da Câmara dos Deputados e do
Senado Feder~.I, .~os terrn?s. do § 3° do Art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda
ao texto constitucional:

Art. 1° Os~rti~os.da Constituição. a seguir enume
rados passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 34 .

V ~ .
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c) retiver parcela do produto da arreca
dação do imposto previsto no art. 155, 11,
devida a outra unidade da Federação;

"Art. 36 .
V - no caso do art. 34, V, c, de solicita

ção do Poder Executivo de qualquer Estado
ou do Distrito Federal.

"Art. 37 .
XXII- as administrações tributárias da

União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, atividades essenciais ao
funcionamento do Estado, exercidas por
servidores de carreiras específicas, terão re
cursos prioritários para a realização de suas
atividades e atuarão de forma integrada, in
clusive com o compartilhamento de cadas
tros e de informações fiscais, na forma da
lei ou convênio.

"Art. 52 .
XV - avaliar periodicamente a funcio

nalidade do Sistema Tributário Nacional, em
sua estrutura e seus componentes, e o de
sempenho das administrações tributárias da
União, dos Estados e do Distrito Federal e
dos Municípios.

"Art. 61 .
§ 3° Lei complementar que disciplinar

o imposto previsto no art. 155, 11, poderá,
ainda, ser proposta por um terço dos Gover
nadores de Estado e Distrito Federal ou por
mais da metade das Assembléias Legislati
vas das unidades da Federação, manifes
tando - se, cada uma delas, pela maioria re
lativa de seus membros."

"Art.105 .
111- ..
d) contrariar a regulamentação de que

trata o art. 155, § 2°, VIII, ou lhe der inter
pretação divergente da que lhe tenha atribu
ído outro tribunal.

"Art.146 ..
111- ..
d) definição de tratamento diferenciado

e favorecido para as microempresas e para
as empresas de pequeno porte, inclusive re
gimes especiais ou simplificados no caso do
imposto previsto no art. 155, 11, das contribu
ições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e
da contribuição a que se refere o art. 239.

Parágrafo UnlCO. A lei complementar
de que trata o inciso 111, d, também poderá
instituir um regime único de arrecadação
dos impostos e contribuições da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípi
os, observado que:

1- será opcional para o contribuinte;
11 - poderão ser estabelecidas condi

ções de enquadramento diferenciadas por
Estado;

111 - o recolhimento será unificado e
centralizado e a distribuição da parcela de
recursos pertencentes aos respectivos en
tes federados será imediata, vedada qual
quer retenção ou condicionamento;

IV - a arrecadação, a fiscalização e a
cobrança poderão ser compartilhadas pelos
entes federados, adotado cadastro nacional
único de contribuintes."

"Art. 146 - A. Lei complementar pode
rá estabelecer critérios especiais de tributa
ção, com o objetivo de prevenir desequilíbri
os da concorrência, sem prejuízo da compe
tência de a União, por lei, estabelecer nor
mas de igual objetivo."

"Art. 148 .
I - para atender a despesas extraordi

nárias, decorrentes de calamidade pública,
de desastre ambiental, de guerra externa ou
sua iminência;

"Art. 149 ..
§ 2° .
11 - incidirão também sobre a importa

ção de produtos estrangeiros ou serviços;
"Art. 149 - A .
Parágrafo único. A contribuição a que

se refere o caput terá por base o consumo
de energia elétrica e poderá ser cobrada na
fatura respectiva, não se aplicando o art.
146,111, a.

"Art. 149 - B. Os Municípios e o Distrito
Federal poderão instituir contribuição, na forma
das respectivas leis, para o custeio do serviço
de limpeza de vias, logradouros, praças e par
ques localizados no território do município, ob
servado o disposto 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."
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"Art. 150. I - será progressivo e terá suas alíquo-
tas fixadas de forma a desestimular a manu-

~~ ~~~~~'d~'d~~;;;id;~'~;~~~~'~"di~'~'d~ tenção de propriedades improdutivas;
data em que haja sido publicada a lei que os 11 - não incidirá sobre pequenas gle-
instituiu ou aumentou, observado o disposto bas rurais, definidas em lei, quando as ex-
na alínea b; piore, o proprietário que não possua outro

V - estabelecer limitações ao tráfego imóvel;
de pessoas ou bens, por meio de tributos in- 111 - será fiscalizado e cobrado pelos
terestaduais ou intermunicipais, admitida a Municípios que assim optarem, na forma da
cobrança de pedágio; lei, desde que não implique redução do im

posto ou qualquer outra forma de renúncia§ 1° Avedação do inciso 111, b não se fiscal.
aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I,
153, I, 11, IV e V; e 154, 11; e a vedação do "Art. 155 .
inciso 111, c não se aplica aos tributos previs- 111- propriedade de veículos automoto-
tos nos arts. 148, I, 153, I, 11, 1II e V, e 154, res terrestres, aéreos e aquáticos;
11, nem à fixação da base de cálculo dos im- § 20 ..
postos previstos nos arts. 155, 111, e 156, 1.... 11_ a isenção e a não - incidência, sal-

§ 6° Qualquer subsídio ou isenção, re- vo determinação em contrário da lei comple-
duçãode base de cálculo, concessão de mentar:
crédito presumido, anistia ou remissão rela- c} não acarretará anulação do crédito
tivos a impostos, taxas ou contribuições só relativo a insumos, nas operações anterio-
poderá ser concedido mediante lei específi- res à saída da indústria, de papel destinado
ca, federal, estadual ou municipal, que regu- à impressão de jornais;
le exclusivamente as matérias acima enu- IV _ resolução do Senado Federal, de
meradasou o correspondente tributo ou iniciativa do Presidente da República, de um
contribuição. terço dos senadores ou de um terço dos go-

............................................................. . vernadores, aprovada por três quintos de
§ 8° Qualquer associação ou sindicato, seus membros, estabelecerá:

nos termos da lei, poderá soldar informações a} as alíquotas aplicáveis às operações e
relativas a benefícios fiscais concedidos, na for- prestações,. não podendo estabelecer alíquota

d § ° . 'd'ma o 6, a pessoas Jun IcaS........................ superior a vinte e cinco por cento; .
"Art. 152 - A. É vedado aos Estados e b} relativamente às operações e pres-

ao Distrito Federal, no exercício da compe- tações interestaduais, as alíquotas de refe-
tência prevista no art. 155, 11, e § 2°, XI, dis- rência, para efeito específico de determina-
por sobre matéria não relacionada na lei ção da parcela do imposto devida ao Estado
complementar de que trata o inciso XII ou de origem, nos termos do inciso VI, b;
da resolução de que trata o inciso IV, ambos V _ terá alíquotas uniformes em todo o
do art. 155, § 2°, ou, ainda que relaciona- território nacional, por mercadoria, bem ou
das, possuam conteúdo ou forma diferentes serviço, em número máximo de cinco, ob-
daqueles nelas constantes." servado o seguinte:

"Art. 153. a} o órgão colegiado de que trata o in-
I - importação de produtos estrange~ ciso XII, g, definirá a quais mercadorias,

ros e de serviços; bens e serviços serão aplicadas, devendo
11 - exportação, para o exterior, de pro- tal definição ser ratificada por decreto legis-

dutos nacionais ou nacionalizados e de ser- lativo dos Estados e do Distrito Federal, ve-
viços; dada alteração das definições, implicando

§ 3°........................................................ ratificação tácita a ausência de pronuncia-
IV - terá reduzido seu impacto sobre a menta, nos. termos de lei complementar;

aquisição de bens de capital pelo contribuin- b} a menor alíquota será aplicada aos
te do imposto, na forma da lei. gêneros alimentícios de primeira necessida-

§ 4° O imposto previsto no inciso VI: de e aos medicamentos de uso humano, se-
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gundo condições e listas definidas em lei
complementar, e a mercadorias, bens e ser
viços definidos pelo órgão colegiado de que
trata o inciso XII, g;

c} à exceção da alíquota prevista na
alínea b, as demais não poderão ser inferio
res à maior alíquota de referência de que
trata o inciso IV, b;

VI - relativamente a operações e pres
tações interestaduais, será observado o se
guinte:

a} o imposto será calculado pela apli
cação da alíquota da mercadoria, bem ou
serviço sobre a respectiva base de cálculo;

b} a parcela devida ao Estado de ori
gem será obtida pela aplicação da alíquota
de referência prevista no inciso IV, b, sobre
a base de cálculo, que, para efeito de apu
ração dessa parcela, não compreenderá o
montante do imposto sobre produtos indus
trializados, quando a operação ou prestação
configure fato gerador dos dois impostos;

c} a parcela devida ao Estado de localiza
ção do destinatário, inclusive nas aquisições fei
tas por consumidor final na venda ou fatura
mento direto, será a diferença entre os montan-
tes obtidos na forma das alíneas a e b; .

d} quando for aplicada a alíquota a
que se refere o inciso V, b, o imposto cabe
rá integralmente ao Estado de origem;

e} a parcela do imposto a que se refe
re a alínea c não será objeto de compensa
ção, pelo remetente, com o montante cobra
do nas operações e prestações anteriores;

f} o imposto poderá ser cobrado no Esta
do de origem, nos termos de lei complementar; .

g} lei complementar definirá a forma
como o imposto devido a que se refere a alí
nea c será atribuído ao respectivo Estado
ou Distrito Federal de localização do desti
natário, podendo condicionar ao seu efetivo
pagamento o aproveitamento do crédito fis
cal a ele concernente para compensação
com o montante devido nas operações e
prestações seguintes;

h} somente será considerada interes
tadual a operação em que houver a efetiva
saída de mercadoria ou bem do Estado
onde se encontrem para o Estado de locali
zação do destinatário, assim considerado

aquele onde ocorrer a entrega da mercado
ria ou bem;

i} relativamente à prestação do serviço de
transporte aéreo, terrestre, aquático ou por
qualquer outra via, somente será interestadual
aquela vinculada a mercadorias, bens, valores,
semoventes e pessoas, passageiros ou não,
cuja contratação preveja como destino físico
unidade da Federação diferente daquela onde
se iniciou a prestação; .

j} nas operações com gás natural e
seus derivados, o imposto será devido na
forma das alíneas a a c;

VII - não será objeto de isenção, redu
ção de base de cálculo, crédito presumido
ou qualquer outro incentivo ou benefício, fis
calou financeiro, vinculado ao imposto, ex
ceto:

a} para atendimento ao disposto nos
art. 146, 111, d, hipótese na qual poderão ser
aplicadas as restrições previstas nas alíne
as a e b do inciso 11;

b} a isenção para operações com gê
neros alimentícios de primeira necessidade
e com medicamentos de uso humano, se
gundo condições e listas definidas em lei
complementar;

VIII - terá regulamentação única, sen
do vedada a adoção de norma autônoma
estadual;

IX- ..
a} sobre a entrada de bem ou merca

doria importados do exterior, a qualquer títu
lo, por pessoa física ou jurídica, ainda que
não seja contribuinte habitual do imposto,
qualquer que seja a sua finalidade, assim
como sobre o serviço prestado no exterior,
cabendo o imposto ao Estado onde estiver
situado o domicílio ou o estabelecimento do
destinatário da mercadoria, bem ou serviço;

c) sobre as transferências interestadu
ais de mercadorias e bens entre estabeleci
mentos do mesmo titular;

X - .
a} sobre operações que destinem mer

cadorias para o exterior, nem sobre serviços
prestados a destinatários no exterior, asse
gurada a manutenção e o aproveitamento
do montante do imposto cobrado nas opera
ções e prestações anteriores;
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d) nas prestações de serviço de comu
nicação nas modalidades de radiodifusão
sonora e de sons e imagens de recepção li"
vre e gratuita;

XI - a instituição por lei estadual limitar
- se - á a estabelecer a exigência do im
posto na forma disciplinada pela lei comple.
mentar de que trata o inciso XII;

XII- .
a) definir fatos geradores e contribuin

tes do imposto;
b) dispor sobre substituição tributária,

inclusive, se for o caso, as hipóteses de
transferência de responsabilidade pelo pa
gamento da parcela do imposto a que se re
fere o inciso VI, c;

f) assegurar o aproveitamento do cré
dito relativo à remessa para outro Estado,
com a observância do disposto no inciso VI,
a, de serviços e de mercadorias, ao montan
te cobrado nas operações anteriores decor
rentes de aquisições destinadas ao ativo
permanente, segundo critérios que estabe
lecer;

g) dispor sobre a competência e o fun
cionamento do órgão colegiado integrado
por representante de cada Estado e do Dis
trito Federal;

h) disciplinar o processo administrativo
-fiscal;

i) definir as bases de cálculo, de modo
que o montante do imposto as integre, inclu
sive nas hipóteses do inciso IX;

j) dispor sobre regimes especiais ou
simplificados de tributação, inclusive para
atendimento ao disposto no art. 146, 111, d;

I) prever sanções, inclusive retenção
dos recursos oriundos das transferências
constitucionais, aplicáveis aos Estados e ao
Distrito Federal e seus agentes, por des
cumprimento da legislação do imposto, es
pecialmentedo disposto no inciso VII;

rn) dispor sobre o processo administra
tivo de apuração das infrações da legislação
do imposto praticadas pelos Estados e Dis
trito Federal e seus agentes, bem como de
finir órgão que deverá processar e efetuar o
julgamento administrativo;

n)definir a forma como o Estado de lo
calização do destinatário exercerá a sujei
ção ativa na hipótese do inciso VI, c;

o) prever a obrigatoriedade da presta
ção, por meio eletrônico, das informações
relativas a realização de cada operação e
prestação, no momento de sua realização, a
sistema integrado de informações, disponí
vel às administrações tributárias;

XIII - compete ao órgão colegiado de
que trata o inciso XII, g, mediante aprova
ção pelo número de votos definido em lei
complementar, observado o mínimo de qua
tro quintos de seus membros:

a) editar a regulamentação de que tra
ta o inciso VIII;

b). autorizar a transação e a concessão
de anistia, remissão e moratória, observado
o disposto no art. 150, § 6°;

c) estabelecer critérios para a conces
são de parcelamento de débitos fiscais;

d) fixar as formas e os prazos de reco
lhimento do imposto;

e) estabelecer critérios e procedimen
tos de controle e fiscalização na hipótese do
inciso VI, c;

§ 6° A incidência do imposto sobre
energia elétrica e petróleo, inclusive lubrifi
cantes, cornbustiveislfquidos e gasosos
dele derivados:

I - ocorre emtodas as etapas da circu
lação,. desde a saída do estabelecimento
produtor ou a importação até a sua destina
ção final;

11- em relação à energia elétrica ocor
re também nas etapas de produção, de
transmisSão, de distribuição, de conexão e
de conversão, até a sua destinação final.

§ 7° O imposto previsto no inciso 1lI:
1- teráalfquotas mínimas fixadas pelo

Senado Federal;
II - poderá ter alíquotas diferenciadas

em função do tipo e utilização.
"Art. 156 .
§ 2° .
111 -poderá ser progressivo em razão

do valor do imóvel;
IV - poderá ter alíquotas diferenciadas

de acordo com a localização e o uso do
imóvel.

"Art. 158 .
11- cinqüenta por cento do produto da

arrecadação do imposto da União sobre a
propriedade territorial rural, relativamente
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aos imóveis neles situados, cabendo a tota
lidade na hipótese da opção a que se refere
o art. 153, § 4°, 111;

111- cinqüenta por cento do produto da ar
recadação do imposto do Estado sobre a pro
priedade de veículos automotores licenciados
ou registrados em seus territórios; .

Parágrafo único. As parcelas de receita
pertencentes aos Municípios, mencionadas no
inciso IV, serão creditadas conforme critérios
definidos em lei complementar."(NR) .

"Art. 159 ..
I - do produto da arrecadação dos im

postos sobre renda e proventos de qualquer
natureza e sobre produtos industrializados,
quarenta e nove por cento na seguinte for
ma:

c) dois por cento, destinado a financia
mento de programas de desenvolvimento no
Estado do Espírito Santo, no Noroeste do
Estado do Rio de Janeiro e nas Regiões
Norte, Centro - Oeste e Nordeste, nesta
compreendida a área do Estado de Minas
Gerais alcançada pela legislação que disci
plina a alínea c, por intermédio dos respecti
vos Estados e do Distrito Federal, nos ter
mos de lei complementar;

111 - vinte e cinco por cento do produto
da arrecadação da contribuição de interven
ção no domínio econômico prevista no art.
177, § 4°, para os Estados e o Distrito Fede
ral, distribuídos na forma da lei, observada a
destinação a que refere o inciso 11, c, do re
ferido parágrafo.

§ 3° Os Estados entregarão aos res
pectivos Municípios vinte e cinco por cento
dos recursos que receberem nos termos do
inciso 11, observados os critérios estabeleci
dos na lei complementar a que se refere o
art. 158, parágrafo único.

§ 4° Do montante de recursos de que
trata o inciso 111 que cabe a cada Estado,
vinte e cinco por cento serão destinados aos
seus Municípios, na forma da lei a que se
refere o mencionado inciso."(NR)

"Art. 167 .
IV - a vinculação de receita de impos

tos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas
a repartição do produto da arrecadação dos
impostos a que se referem os arts. 158 e
159, a destinação de recursos para as

ações e serviços públicos de saúde, para
manutenção e desenvolvimento do ensino e
para realização de atividades da administra
ção tributária, como determinado, respecti
vamente, pelos arts. 37, XXII, 198, § 2°, e
212, e a prestação de garantias às opera
ções de crédito por antecipação de receita,
previstas no art. 165, § 8°, bem como o dis
posto no § 4° deste artigo;

"Art.170 ..
VI - defesa do meio ambiente, inclusi

ve mediante tratamento diferenciado confor
me o impacto ambiental dos produtos e ser
viços e de seus processos de elaboração e
prestação;

"Art. 195 .
IV - do importador de bens ou serviços

do exterior, ou de quem a lei a ele equipa
rar.

§ 12. A lei definirá os setores de ativi
dade econômica para os quais as contribui
ções incidentes na forma dos incisos I, b, e
IV do caput, serão não - cumulativas.

§ 13. Aplica - se o disposto no §12 in
clusive na hipótese de substituição gradual,
total ou parcial, da contribuição incidente na
forma do inciso I, a, pela incidente sobre a
receita ou o faturamento.

§ 14. Na hipótese do § 9°, a alíquota
da contribuição de que trata o inciso I, c,
deste artigo, aplicável ao lucro das institui
ções financeiras, não poderá ser inferior à
maior das alíquotas previstas para as enti
dades a elas equiparadas e para as demais
empresas.

"Art. 203 ..
Parágrafo único. A União instituirá pro

grama de renda mínima destinado a asse
gurar a subsistência das pessoas e das fa
mílias, priorizando - se inicialmente as de
baixa renda, podendo ser financiado e reali
zado por meio de convênio com os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios, na forma
da lei complementar.

"Art. 204 ..
Parágrafo único. É facultado aos Esta

dos e ao Distrito Federal vincular a progra
ma de apoio à inclusão e promoção social
até cinco décimos por cento de sua receita
tributária líquida, vedada a aplicação desses
recursos no pagamento de:



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 50125

I - despesas com pessoal e encargos
sociais;

11- serviço da dívida;
111 - qualquer outra despesa corrente

não vinculada diretamente aos investimen
tos ou ações apoiados.

"Art.216 .
§ 6° É facultado aos Estados e ao Dis

trito Federal vincular a fundo estadual de fo
mento à cultura até cinco décimos por cento
de sua receita tributária líquida, para o fi
nanciamento de programas e projetos cultu
rais, vedada a aplicação desses recursos no
pagamento de:

I - despesas com pessoal e encargos
sociais;

11 - serviço da dívida;

III - qualquer outra despesa corrente não
vinculada diretamente aos investimentos ou
ações apoiados ..

Art. 2' Os artigos do Ato das Disposições
Constaucionais Transftórias a seguir enumerados
passam a vigorar com as seguintes alterações: ....

"Art. 76. É desvinculado de órgão, fun
do ou despesa, no período de 2003 a 2007,
vinte por cento da arrecadação da União de
impostos, contribuições sociais e de inter
venção no domínio econômico, já instituídos
ou que vierem a ser criados no referido pe
ríodo, seus adicionais e respectivos acrésci
mos legais.

§ 1° O disposto no caput deste artigo
não reduzirá a base de cálculo das transfe
rências a Estados, Distrito Federal e Municí
pios na forma dos arts. 153, § 5°; 157, I;
158, I e 11; e 159, I, a e b, e 11, da Constitui
ção, bem como a base de cálculo das desti
nações a que se referem o art. 159, I, c e d,
da Constituição.

"Art. 82 ..
§ 1° Para o financiamento dos Fundos

Estaduais e Distrital, poderá ser criado adi
cionai de até dois pontos percentuais na alí
quota do Imposto sobre Circulação de Mer
cadorias e Serviços - ICMS, sobre os pro
dutos e serviços supérfluos e nas condições
definidos na lei complementar de que trata o
art. 155, § 2°, XII, da Constituição, não se
aplicando, sobre este percentual, o disposto
no art. 158, IV, da Constituição.

§ 3° Os adicionais criados pelos Esta
dos e pelo Distrito Federal até a data da
promulgação desta Emenda, naquilo em
que estiverem em desacordo com o previsto
nesta Emenda, na Emenda n° 31, de 14 de
dezembro de 2000, ou na lei complementar
de que trata o § 1°, terão vigência, no máxi
mo, até o prazo previsto no art. 79 deste Ato
das Disposições Constitucionais Transitóri
as.

"Art. 83. Lei federal definirá os produ
tos e serviços supérfluos a que se referem
os arts. 80, 11, e 82, § 2°.

Art. 3° Ficam acrescentados os se
guintes artigos ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias:

"Art. 90. A transição do imposto de que
trata o art. 155, 11, da Constituição, para a
forma definida nesta Emenda, observará o
seguinte:

I - fica permitida a manutenção dos in
centivos e benefícios fiscais e financeiros,
vinculados ao imposto, autorizados por con
vênio, nos termos da Lei Complementar n°
24, de 7 de janeiro de 1975, e os autoriza
dos ou concedidos por lei ou decreto esta
dual ou distrital, destinados ao fomento in
dustrial, agropecuário e aqueles vinculados
à estrutura portuária, à cultura, ao esporte, a
programas sociais, ao investimento em infra
- estrutura rodoviária e em programa habi
tacional, concedidos, inclusive em caráter
individual, até 30 de setembro de 2003, ain
da que Sob condição e por prazo certo, ob
servado o seguinte:

a) aqueles autorizados por convênio,
nos termos da Lei Complementar n° 24, de
7 de janeiro de 1975, por prazo certo e em
função de determinadas condições, terão
seu prazo de fruição mantido conforme o
ato concessório;

b) os demais benefícios ou incentivos
autorizados por convênio, nos termos da Lei
Complementar n° 24, de 7 de janeiro de
1975, poderão ter seu prazo de fruiç:ão man
tido pelo órgão colegiado de que trata o art.
155, § 2'" XII, g, pelo prazo máximo de onze
anos, contados do primeiro ano subseqüen
te ao da promulgação desta Emenda;

c) os autorizados por meio de lei ou
decreto estadual ou distrital, destinados ao
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fomento industrial, agropecuário e aqueles
vinculados à estrutura portuária, à cultura,
ao esporte, a programas sociais, ao investi
mento em infra - estrutura rodoviária e em
programa habitacional, não poderão ser
prorrogados e terão seu prazo de fruição
mantido conforme o ato concessório, não
podendo ultrapassar o período de onze
anos, contados do primeiro ano subseqüen
te ao da promulgação desta Emenda;

d) os Estados e Distrito Federal terão
noventa dias após a promulgação desta
Emenda para publicar nos seus respectivos
Diários Oficiais todos os atos concessórios
relativos à alínea c, ou sua referência, quan
do já publicados;

e) em 60 (sessenta dias) da publica
ção prevista na alínea d, os Estados e o
Distrito Federal deverão efetuar o registro e
o depósito da documentação comprobatória
dos atos de concessão, para arquivamento
junto ao órgão colegiado previsto no art.
155, § 2°, XII, g,

f) verificada, pelo órgão colegiado pre
visto no art. 155, § 2°, XII, g, a manutenção
indevida do incentivo ou benefício, deverá
ser feita comunicação ao órgão previsto no
art. 155, § 2°, XII, m, para instauração do
respectivo processo administrativo;

g) os incentivos ou benefícios não en
quadrados nas hipóteses do caput deste in
ciso ou os não publicados no prazo de que
trata a alínea d ficam extintos após cento e
oitenta dias da promulgação desta Emenda;

11 - para efeito de aplicação do dispos
to no art. 155, § 2°, IV, b, da Constituição,
para vigência nos quatro primeiros exercíci
os da exigência do imposto na forma dada
por esta Emenda, as alíquotas de referência
deverão ser fixadas de forma a manter equi
líbrio com o sistema de partilha das alíquo
tas interestaduais vigentes na data da pro
mulgação desta Emenda, e serão reduzi
das, no decurso do prazo de sete anos a
partir do primeiro dia do quinto exercício da
exigência do imposto, na forma e graduação
previstas em lei complementar, até que se
estabeleça uma única alíquota de referência
de quatro por cento;

111 - fica vedada, a partir da promulga
ção desta Emenda, a concessão ou prorro
gação de incentivos ou benefícios fiscais ou

financeiros relativamente ao imposto de que
trata o art. 155, 11, da Constituição, exceto a
prorrogação, até a vigência da lei comple
mentar referida no inciso IV deste artigo, de
incentivos ou benefícios fiscais concedidos
para atendimento das disposições do art.
170, IX, e 179, da Constituição, e a conces
são ou prorrogação por convênio, nos ter
mos da Lei Complementar n° 24, de 7 de ja
neiro de 1975, considerando - se extintos,
na data da promulgação desta Emenda,
quaisquer outros incentivos e benefícios fis
cais 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 referido neste artigo, podendo cri
ar fundos ou outros mecanismos necessári
os à sua consecução, e, observado o que
determinam os incisos I a 111, a vigência dos
incentivos e benefícios fiscais e financeiros
e a aplicabilidade das regras em vigor à
época das respectivas concessões;

V - lei estadual poderá estabelecer
adicional de até cinco pontos percentuais
nas alíquotas definidas nos termos do art.
155, § 2°, IV e V, a, da Constituição, obser
vado o seguinte:

a) o adicional poderá ser estabelecido
para, no máximo, quatro mercadorias e ser
viços, que tenham, na data da promulgação
desta Emenda, alíquotas superiores às que
vierem a 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 adicional estabelecido poderá vi
gorar pelo prazo de três anos, contados do
início 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 completa extin
ção;

VI - para efeito do disposto no art.
155, § 2°, XIII, d, da Constituição, o órgão
colegiado de que trata o inciso XII, g, do
mesmo parágrafo, poderá estabelecer um
sistema de transição, definindo critérios
para a fixação de prazo pelos Poderes Exe
cutivos dos Estados e do Distrito Federal;



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 50127

VII - lei complementar poderá permitir
a manutenção das exigências previstas na
legislação estadual, vigentes na data da
promulgação desta Emenda, estabelecidas
como condição à aplicação do diferimento
do lançamento e pagamento do imposto.

§ 1° As normas concessivas de beneH..
cios ou incentivos fiscais ou financeiros a
que se refere este artigo não poderão con
templar novos beneficiários a partir da pro
mulgação desta Emenda.

§2° Pelo prazo de até três anos, con
tados da data de publicação desta Emenda,
os Estados e o Distrito Federal poderão, a
seu critério, destinar até cinco décimos por
cento da receita líquida do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços 
ICMS à manutençãô dos incentivos e bene
fícios concedidos a. programas e projetos
culturais e programas de inclusão social, cri
ados até essa data, respeitado o limite de
cinco por cento do ICMS a recolher pelo
contribuinte.

§ 3° Enquanto não viger a lei comple
mentarprevista no inciso 11, a partir do pri
meiro dia do quinto exercício da exigência
do imposto, as alíquotasde referência serão
reduzidas, a cada ano, de um ponto percen
tual, sendo dois no último ano, no caso da
maior alíquota de referência, e de meio pon
to percentual, no caso da menor alíquota de
referência, até que se estabeleça uma única
alíquota de referência de quatro por cento.

§ 4° Enquanto não se estabelecer uma
alíquota interestadual única de referência de
quatro por cento, a que se refere o inciso 11,
o imposto de que trata o art. 155, 11, nas
operaçÕes com energia elétrica e petróleo,
inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos
e gasosos dele derivados, caberá integral
mente ao Est~do de localização do destina
tário, aplicando - se as regras previstas no
art. 155,§ 2°, VI, e e g, XII, b e n e XIII, e,
da Constituição.

§ 5° Findo o período a que se refere o
§ 4°, caberá ao Senado Féderal definir as
alíquotas de referência dos produtos nele
mencionados, observado o limite do inciso
11."

"Art. 91. O prazo previsto no caput do
art. 84 deste Ato das Disposições Constitu-

cionais Transitórias fica prorrogado até 31
de dezembro de 2007.

§1 ° Fica prorrogada, até a data referi
da nocaput deste artigo, a vigência da Lei
n° 9.311, de 24 de outubro de 1996, e suas
alterações.

§ 2° Até a data referida no caput deste
artigo, a alíquota da contribuição de que tra
ta o art. 84 deste Ato das Disposições Cons
titucionais Transitórias será de trinta e oito
centésimos por cento. 1I

"Art. 92. Enquanto não for editada a lei
complementar de que trata o parágrafo úni
co do art. 158, .da Constituição, permane
cem aplicáveis os critérios de distribuição
dos recursos referidos no dispositivo consti
tucion~1 vigente até a data da promulgação
desta Emenda;

Parágrafo único. A transição para os
novos .critérios ocorrerá no prazo mínimo de
seis anos, de tal sort~que nenhum municí
pio sofra perdas em relação ao valor das re
ceitasaquEHazia jus anteriormente."

"Art. 93. A União entregará aos Esta
dos e ao Distrito. Féd.eral o montante defini
do em lei complemel1tar,de acordo com cri
térios, prazos e condições nela determina
dos, podendo considerar as exportações
para o exterior de produtos primários e semi
- elaborados, a r~lação entre as exporta
ções eas importações, QS créditos. decor
rentes d~. aquisiçge$destinadas ao ativo
permanepte e a ef~tiyamanutenção e apro
veitamento do crédito do imposto a que se
refere o art. 155, §2°., X, a.

§ 1° Do rnol1t~nte de recursos que
cabe a. cada Est~dd, .. setenta e cinco por
cento pertencem ao próprio Estado, e vinte
e cinco por cento, aos seüS Municípios, dis
tribuídos segundodscritérios a que se refe
re o art. 158, parágrafo único, da Constitui
ção.

§ 2° A entrega de recursos prevista
neste artigo perdurará, conforme definido
em lei complement~r, a.té que o imposto a
que se refere o art. 155, 11, tenha o produto
de sua arrecadação destinado. predominan
temente, em proporção não inferior a oitenta
por cento, ao Estado onde ocorrer o consu
mo das mercadorias, bens ou serviços.
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§ 3° Enquanto não for editada a lei
complementar de que trata o caput, em
substituição ao sistema de entrega de recur
sos nele previsto, permanecerá vigente o
sistema de entrega de recursos previsto no
art. 31 e Anexo da Lei Complementar n° 87,
de 13 de setembro de 1996, com a redação
dada pela Lei Complementar n° 115, de 26
de dezembro de 2002.

§ 4° Os Estados e o Distrito Federal
deverão apresentar à União, nos termos das
instruções baixadas pelo Ministério da Fa
zenda, as informações relativas ao imposto
de que trata o art. 155, 11, declaradas pelos
contribuintes que realizarem operações ou
prestações com destino ao exterior.

§ 5° A lei complementar estabelecerá
um sistema de ressarcimento das eventuais
reduções da arrecadação dos Estados e do
Distrito Federal do imposto de que trata o
art. 155, 11 da Constituição, definindo mon
tante e critérios de entrega de recursos, de
correntes das alterações introduzidas por
esta Emenda.

§ 6° O Poder Executivo da União en
caminhará projeto de lei complementar de
que trata o § 5° no prazo de noventa dias da
promulgação desta Emenda."

"Art. 94. A regra enunciada no art. 150,
111, c, da Constituição, não se aplica ao im
posto previsto no art. 155, 11, da Constitui
ção, nos dois primeiros anos de vigência da
lei complementar que o disciplinar."

"Art. 95. São acrescidos dez anos ao
prazo fixado no art. 40 deste Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias."

"Art. 96. A vigência do disposto no art.
159, 111, e § 4°, iniciará somente após a edi
ção da lei de que trata o referido inciso 111."

"Art. 97. Enquanto não iniciar a exigên
cia da contribuição de que trata o art. 149 
B, os Municípios e o Distrito Federal pode
rão continuar exigindo as taxas já instituí
das, que tenham como fato gerador a utili
zação efetiva ou potencial dos serviços de
limpeza pública."

"Art. 98. O Poder Executivo, em até
sessenta dias contados da data da promul
gação desta Emenda, encaminhará ao Con
gresso Nacional projeto de lei, sob o regime
de urgência constitucional, que disciplinará

os benefícios fiscais para a capacitação do
setor de tecnologia da informação, que vige
rão até 2019 nas condições que estiverem
em vigor no ato da aprovação desta Emen
da."

"Art. 99. Os regimes especiais de tribu
tação para microempresas e empresas de
pequeno porte próprios da União, dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Municípios
cessarão a partir da entrada em vigor do re
gime previsto no art. 146, 111, d, da Constitui
ção."

Art. 4° As alterações na redação dos
incisos 11, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI e XII do §
2° do art. 155 da Constituição somente pro
duzirão efeitos na data definida na lei com
plementar de que trata o inciso XII do § 2°
do mesmo artigo, mantendo - se aplicáveis,
até então, as redações vigentes até a data
da promulgação desta Emenda.

Art. 5° A redação do art. 155, X, a, na
forma desta Emenda, somente produzirá
efeitos a partir da edição da lei complemen
tar de que trata o art. 93 do Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias.

Art. 6° Ressalvado o disposto nos arts.
4° e 5°, esta Emenda entra em vigor em 1d

de janeiro do ano subseqüente ao de sua
promulgação.

Art. ]O Ficam revogados:
I - o inciso I do art. 161 da Constitui

ção e o inciso II do § 3° do art. 84 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitóri
as;

11 - a alínea b do inciso X e a alínea e
do inciso XII do § 2° e os §§ 4° e 5° do art.
155 da Constituição, a partir da produção
dos efeitos dos dispositivos a que se refere
o art. 4°.

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Vamos ouvir a orientação das lideranças.

Como vota o PV? (Pausa).
Como vota o PRONA? (Pausa).
Como vota o PSC?
O SR. SARNEY FILHO (PV - MA. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota
pela aprovação do projeto; vota "sim".

O SR. DANIEL ALMEIDA (pedoB - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PCdoS vota "sim".
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o SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "sim".

O SR. PAULO BALTAZAR (PSB - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB
vota "sim".

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS
vota "sim".

O SR. L1NCOLN PORTElA (Bloco/PL - MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o Bloco Parlamentar PUPSL vota "sim".

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PP vota "sim".

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, um momento, o tumulto está grande. Essa matéria
é produto de uma subemenda aglutinativa apresenta
da no primeiro turno, à meia - noite, ou seja, de ma
drugada. Entendemos que ela não pode ser aprovada
por esta Casa.

O PSDB vota "não".
O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB
vota "sim".

O SR. PASTOR AMARILDO (PSC - TO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PSC vota "sim".

O SR. ENÉAS (PRONA - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero dizer a
V.Exa. que aposição do PRONA é frontalmente con
trária ao projeto da PEC n° 41. Entendemos que está
sendo ferido o direito do cidadão. A reforma tributária,
do modo como foi apresentada, de maneira alguma
satisfaz aos anseios de uma população que se vê
cada vez mais desesperada, sem nenhum direito.

O SR. ROBERTO FREIRE - O PRONA vota
"não".

O SR. ENÉAS - Se V.Exa. me permitir, vou
continuar.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Pois
não, Deputado Enéas. V.Exa. está com a palavra.

O SR. ENÉAS - Eu uso raramente o microfone,
Excelência. Quero apenas deixar clara minha posição
e não preciso gritar para dizer isso. O que está sendo
feito é um acinte. Está sendo perpetrada uma injusti
ça contra a população brasileira.

Eu apresentei um destaque no primeiro turno.
Não estive presente, mas agradeço a defesa feita
pelaDeputada Juíza Denise Frossard e pelo Deputa
do Moroni Torgan. A DRU é absolutamente aquilo

que jamais poderia continuar existindo. É a permis
são para que ocorram fatos como o que ocorreu com
a Seguridade Social. Havia 160 bilhões na Segurida
de Social e 20% foram retirados.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PRONA, Deputado Enéas?

O SR. ENÉAS- Peço permissão a V.Exa. para
continuar por mais meio minuto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Pois não.

O SR. ENÉAS - Foram retirados recursos da
Seguridade Social para pagar o serviço da dívida.
Isso vai continuar. A CPMF vai continuar. O PRONA
vota contra, Excelência.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Obrigado.

Como vota o PFL, Deputado Roberto Brant?
O SR. ROBERTO BRANT (PFL - MG. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PFL, é claro, encaminha o voto "não", mas gostaria de
registrar que é penoso para nós todos, que temos res
ponsabilidade com este País, assistir a um processo
que consideramos uma verdadeira farsa.

Esse é um pacote tributário que não toca nem
de leve em nenhum dos graves problemas do sistema
tributário brasileiro. O partido que está no Governo
não teve a coragem, nem a responsabilidade, nem o
civismo necessários para enfrentar as questões do
sistema tributário brasileiro e deseja com essa refor
ma iludir os mercados e os interlocutores do País no
exterior. Mas, como todo engano, isso vai durar muito
pouco tempo.

Lamento que este Congresso tenha aprovado
essa matéria praticamente sem ler. O Governo do PT
conseguiu, em 8 meses, realizar um verdadeiro mila
gre. Está aprovando, por maioria esmagadora, um
projeto de emenda constitucional que tem a oposição
unânime da sociedade brasileira.

Sr. Presidente, o.nossovotoé "não".
O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, antes
de iniciar a votação, gostaria de falar pela Liderança
do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Mas
eu posso iniciara votação?

O SR. JUTAHY JUNIOR - Antes de iniciar a vo
tação.

I
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o SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB entende que quem ficou 8 anos no poder e não
fez a reforma do sistema tributário não pode cobrar de
quem, em 7 meses, está fazendo. Por isso o PMDB
vota "sim".

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PT vota "sim".

O SR. ALDO REBELO (PCdoB - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a L~

derança do Governo vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A

Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visar de cada pos-

to.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou

conceder a palavra ao Deputado Jutahy Junior.
O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, já

iniciamos a votação.
O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solic~

tei a V.Exa. a palavra para falar antes do processo de
votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Pois não, V.Exa. tem a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
V.Exa. já abriu o painel.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado, o Líder pode pedir a palavra pela Liderança a
qualquer tempo da sessão, inclusive agora.

O SR. ROBERTO FREIRE - Mas V.Exa. já
abriu o painel.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
S.Exa. pediu agora e tem o direito.

O SR. ROBERTO FREIRE - Claro, é isso que
estou querendo que afirme. Eu tenho o meu direito
também. Não é só ele.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Claro.

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente,
V. Exa. abriu o painel?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Não, não abri o painel.

O SR. ROBERTO FREIRE - Mas deveria ter
aberto. Encerrou - se a orientação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Não
abri o painel.

Tem a palavra o Deputado Jutahy Junior.
O SR. ROBERTO FREIRE- Mas teria de abrir.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Não

teria, Deputado.
O SR. ROBERTO FREIRE - Teria, porque foi

encerrada a orientação.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem a palavra o Deputado Jutahy Junior, como Líder
do PSDB.

O SR. ROBERTO FREIRE - É arbitrariedade da
Mesa, submetendo - se à obstrução do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Jutahy Júnior,
para uma Comunicação de Liderança, pelo PSDB.

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Como Lí
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, de forma alguma, nosso objetivo era
gerar obstrução.

O SR. PAULO ROCHA - É claro que é. É só
isso.

O SR. JUTAHY JUNI·OR- Tem alguém nervoso
aqui, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JUTAHY JUNIOR - Nosso objetivo, de
modo algum, era gerar obstrução, mas gerar a possi
bilidade de a sociedade saber por que o PSDB vota
contra essa reforma tributária. E este é o momento
oportuno de demonstrarmos ao povo brasileiro uma
discussão que a mídia tenta divulgar e que nenhum
especialista, nenhum jornalista, nenhum tributarista
duvida: esta reforma aumenta a carga tributária em
nosso País.

Procurei um exemplo muito simples para que
qualquer cidadão possa compreender o processo de
aumento de carga tributária.

A carga tributária está presente no setor de
energia elétrica. O sistema de ICMS proposto diz que
tem de ser alíquota única em relação às mercadorias.
Energia elétrica é uma mercadoria e tem de ter uma
única alíquota. Dezesseis Estados do Brasil isentam
os pequenos produtores rurais. Nas favelas das re-
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giões metropolitanas, os pequenos consumidores de
energia têm isenção.

No momento em que se adota alíquota única
num sistema de mercadoria que tem de ter a mesma
alíquota, a tendência será aumentar alíquota entre os
Estados, o que claramente atingirá os consumidores,
os produtores rurais e as pessoas muito pobres. Isso
demonstra, de forma inequívoca, aumento da carga
tributária.

Outra questão que faz o PSDB encaminhar o
voto contra é o aspecto extremamente negativo que o
Governo permitiu que acontecesse na reforma tribu.
tária e que gerou situação de conflito federativo.

Percebo a insatisfação e a angústia de diversas
regiões do País que têm situações de insegurança.
Cito isso especificamente porque sou do Estado da
Bahia e vejo a preocupação dos baianos com a refor
ma tributária. Isso é muito ruim. Cito os Estados do
Ceará, de Goiás e do Pará que têm situações muito
arriscadas em relação à reforma tributária. Não é ad
missível que o Governo estimule conflitos entre re
giões e entre Estados da Federação.

É dever do Governo praticar o conceito de naci
onalidade.. É dever do Governo integrar as comunida
des e não jogar Norte contra Sul, Centro - Oeste con
tra Nordeste, fazendo um conflito federativo, porque
descumpriu compromisso da neutralidade no aspecto
da receita tributária para seus respectivos Estados.
Por isso, o PSDB encaminha o voto "não".

Também encaminha "não" ·porque os aspectos
compensatórios que. estão tentando passar serão
inexeqüíveis e inaplicáveis no Orçamento da União.
Temos uma situação de mudança do ICMS que pos
sibilita alguns Estados ganharem e outros perderem,
sendo que foi firmado compromisso de que isso não
aconteceria na reforma tributária.

O PSDB votou "sim" apenas na emenda agluti
nativa, o que permitiu Um procedimento que deu ao
Governo agilidade na votação. Nós não tínhamos nú
mero para impedir a aprovação da reforma tributária,
então, procuramos dar alguma coisa ao contribuinte,
algo que o oontribuintepudesse levar dessa reforma
tributária, não só aumento de carga tributária, como
está nesse projeto, não uma reforma tributária que se
preocupa apenas - e a base do Goyerno sabe disso 
com a aprovação da prorrogação por 4 anos da
CPMF e da DRU. A única coisa que o contribuinte ga
nhou nessa reforma tributáriafôi com a nossa emen
da aglutinativa, o Super - SIMPLESpara o pequeno e
o microempresário. Essa é a única vitória real do con
tribuinte.

Quero dizer aos meus companheiros do Pará e
do Ceará, que estão insatisfeitos com a reforma tribu
tária, que na emenda aglutinativa reintroduzimos o
conceito de bens de capital, porque ele já existe na
Lei Kandir. Não permitiremos que um Estado como
São Paulo tenha prejuízos gigantescos em função de
algo que já está consolidado.

A inclusão de Espírito Santo e Minas Gerais no
Fundo de Desenvolvimento está contemplada tam
bém na situação da SUDENE.

Por todos esses motivos, o PSDB encaminha o
voto contrário à reforma tributária.

Como é nosso direito, achamos que devería
mos nos pronunciar na hor€l em que a sociedade está
acompanhando a discussão da matéria principal, no
desejo de que esta reforma, dentro de uma visão de
mocrática, seja compreendida pela sociedade em to
dos os aspectos.

Há aumento de carga tributária, dos conflitos fe
derativos. Não há dúvida alguma, qualquer especia
lista constata isso, o que é suficiente para votarmos
contra;Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo direito de
a Oposição se pronunciar neste plenário.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
encerrar a sessão e convocar uma extraordinária
para hoje.

VI - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
COMPARECEM MAIS OS SRS.:

RORAIMA
Almir Sá PLPUPSL
Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PLPUPSL
Tota' de Roraima: 3

AMAPÁ
Antonio Nogueira PT
Total de Amapá: 1

PARÁ

José Priante PMD8
Raimundo Santos PLPUPSL
Vic Pires Franco PFL
Zenaldo Coutinho PSD8
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará: 5
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AMAZONAS

Humberto Michiles PLPUPSL
Paudemey Avelino PFL
Total de Amazonas: 2

RONDÔNIA

Confúcio Moura PMDB
Miguel de Souza PLPUPSL
Total de Rondônia: 2

ACRE

Júnior Betão PPS
Total de Acre: 1

TOCANTINS

Pastor Amarildo PSC
Ronaldo Dimas PSDB
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

Paulo Marinho PLPUPSL
Total de Maranhão: 1

CEARÁ

Amon Bezerra PTB
Leônidas Cristino PPS
Mauro Benevides PMDB
Pastor Pedro Ribeiro PMDB
Roberto Pessoa PLPLlPSL
Rommel Feijó PTB
Zé Gerardo PMDB

Total de Ceará: 7

PIAuí

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB
Eduardo Campos PSB
Joaquim Francisco PTB
Luiz Piauhylino PTB
Miguel Arraes PSB
Osvaldo Coelho PFL
Roberto Freire PPS
Severino Cavalcanti PP
Total de Pernambuco: 8

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB
João Caldas PLPUPSL
Rogério Teófilo PPS
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Bosco Costa PSDB
João Fontes PT
Total de Sergipe: 2

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL
Gerson Gabrielli PFL
João Carlos Bacelar PFL
Jonival Lucas Junior PTB
José Carlos Aleluia PFL
José Carlos Araújo PFL
José Rocha PFL
Reginaldo Germano PFL
Walter Pinheiro PT
Total de Bahia: 9

Setembro de 2003

Ciro Nogueira PFL
Mussa Demes PFL
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAíBA

Benjamin Maranhão PMDB
Ricardo Rique PLPUPSL
Wellington Roberto PLPUPSL
Total de Paraíba: 3

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB

Edmar Moreira PLPUPSL
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL
Geraldo Thadeu PPS
Isaías Silvestre PSB
Júlio Delgado PPS
Marcello Siqueira PMDB
Mário Heringer PDT
Roberto Brant PFL
Vittorio Medioli PSDB
Total de Minas Gerais: 11
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EspíRITO SANTO
Iriny Lopes PT
Renato Casagrande PSB
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
André Luiz PMOB
Bispo Rodrigues PLPUPSL
Eduardo Cunha PMOB
Elaine Costa PTB
Fernando Gabeira PT
Jandira Feghali PCdoB
Moreira Franco PMOB
Paulo Feijó PSOB
Reinaldo Betão PLPUPSL
Renato Cozzolino PSC
Vieira Reis PMOB
Total de Rio de Janeiro: 12

SÃO PAULO

Celso Russomanno PP
Or. Pinotti PMOB
Enéas PRONA
Gilberto Kassab PFL
Jefferson Campos PMOB
Jovino Cândido PV
Julio Semeghini PSOB
Luiz Carlos Santos PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Michel Temer PMOB
Milton Monti PLPUPSL
Orlando Fantazzini PT
Paulo Lima PMOS
Teima de Souza PT
Vadão Gomes PP
Valdemar Costa Neto PLPUPSL
Total de São Paulo: 16

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Ricarte de Freitas PTB
Thelma de Oliveira PSOB
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Jorge Pinheiro PLPUPSL
Tadeu Filippelli PMOB
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

João Campos PSOB
Leonardo Vilela PP
Luiz Bittencourt PMOB
Neyde Aparecida PT
Professora Raquel Teixeira. PSOB
Ronaldo Caiado PFL
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PLPUPSL
Total de Goiás: 8

MATO GROSSO DO SUL

Waldemir Moka PMOB
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Gustavo Fruet PMOB
Hermes Parcianello PMOB
José Janene PP
Moacir Micheletto PMOB
Oliveira Filho PLPUPSL
Total de Paraná: 6

SANTA CATARINA
Edison Andrino PMOB
Leodegar Tiscoski PP
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL
Alceu Collares POT
Cezar Schirmer PMOB
Eliseu Padilha PMOB
Francisco Turra PP
José Ivo Sartori PMOB
Júlio Redecker PSOB
Luis Carlos Heinze PP

Mendes Ribeiro Filho PMOB
Milton Cardias PTB
Nelson Proença PPS
Pastor Reinaldo PTB
Paulo Gouvêa PLPUPSL
Paulo Pimenta PT
Pompeo de Mattos POT
Total de Rio Grande do Sul: 14

DEIXAM DE COMPARECER OS
SRS.:

RORAIMA

Suely Campos PP
Total de Roraima: 1
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AMAPÁ

Dr. Benedito Dias PP
Total de Amapá: 1

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB
Jader Barbalho PMDB
Total de Pará: 2

AMAZONAS

Átila Lins PPS
Total de Amazonas: 1

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Total de Rondônia: 1

ACRE

Henrique Afonso PT
Total de Acre: 1

MARANHÃO

João Castelo PSDB
Sebastião Madeira PSDB
Total de Maranhão: 2

CEARÁ

Almeida de Jesus PLPUPSL
José Linhares PP
Total de Ceará: 2

PIAuí

Promotor Afonso Gil PCdoB
Total de Piauí: 1

PERNAMBUCO

Carlos Eduardo Cadoca PMDB
Pastor Francisco Olímpio PSB
Pedro Corrêa PP
Ricardo Fiuza PP
Total de Pernambuco: 4

ALAGOAS
João Lyra PTB
Olavo Calheiros PMDB
Total de Alagoas: 2

SERGIPE
Cleonâncio Fonseca PP
Mendonça Prado PFL
Total de Sergipe: 2

BAHIA
Fábio Souto PFL
Geddel Vieira Lima PMDB
Total de Bahia: 2

MINAS GERAIS

Dr. Francisco Gonçalves PTB
Herculano Anghinetti PP
Ivo José PT
José Santana de Vasconcellos PLPUPSL
Total de Minas Gerais: 4

RIO DE JANEIRO

Deley PV
Josias Quintal PMDB
Leonardo Picciani PMDB
Sandro Matos PTB
Total de Rio de Janeiro: 4

SÃO PAULO

Delfim Netto PP
João Herrmann Neto PPS
Luciano Zica PT
Marcos Abramo PFL
Vanderlei Assis PRONA
Total de São Paulo: 5

MATO GROSSO

Welinton Fagundes PLPUPSL
Wilson Santos PSDB
Total de Mato Grosso: 2

PARANÁ
Alex Canziani PTB
Dr. Rosinha PT
Max Rosenmann PMDB
Total de Paraná: 3

SANTA CATARINA

Gervásio Silva PFL
Mauro Passos PT

Paulo Bauer PFL
Total de Santa Catarina: 3

RIO GRANDE DO SUL

Darcísio Perondi PMDB
Érico Ribeiro PP
Veda Crusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 3

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Encerro a sessão, convocando outra, Extraordinária,
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para hoje, quarta - feira, dia 24, às 21h10min, com
a seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSiÇÕES ESPECIAIS
(Art. 202 c/c Art. 191, I, do Regimento Interno)

Continuação da Votação

1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N° 41 - C, DE 2003
(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em segundo turno da
Proposta de Emenda à Constituição n° 41 - B, de
2003, que altera o Sistema Tributário Nacional e dá
outras providências.

(Encerra - se a sessão às 21 horas e
09 mínutos.)Ata da 202a Sessão, Extraord~

nária, Noturna, em 24 de setembro de 2003

Presidência dos Srs.: João Paulo Cunha, Pre
sidente Inocêncio Oliveira, 1° Vice - Presidente

ÀS 21 HORAS E 11 MINUTOS
COMPARECEM OS SRS.:

João Paulo Cunha
Inocêncio Oliveira
Luiz Piauhylino
Severino Cavalcanti
Nilton Capixaba
Ciro Nogueira
Gonzaga Patriota
Wilson Santos
Confúcio Moura
João Caldas

RORAIMA
Aleeste Almeida PMDB
Almir Sá PLPUPSL
Dr. Rodolfo Pereira PDT
Luciano Castro PLPUPSL
Maria Helena PPS
Pastor Frankembergen PTB
Total de Roraima: 6

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT
Coronel Alves PLPUPSI
Davi Alcolumbre PDT
Eduardo Seabra PTB
Hélio Esteves PT

Janete Capiberibe PSB
Valdenor Guedes PSC
Total de Amapá: 7

PARÁ

Anivaldo Vale·PSDB
Ann Pontes PMDB
Babá PT
José Priante PMDB
Josué Bengtson PTB
Nicias Ribeiro PSDB
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PLPUPSL
Vic Pires Franco PFL
Wladimir Costa PMDB
Zé Geraldo PT
Zé Lima PP
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará: 14

AMAZONAS

Átila Lins PPS
Carlos Souzapl PUPSL
Francisco Garcia PP
Humberto Michiles PLPUPSL
Lupércio Ramos PPS
Pauderney Avelino PFL
Si/as Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCDOB
Total de Amazonas: 8

RONDÔNIA

Anselmo PT
Casara PSDB
Eduardo Valverde PT
Marinha Raupp PMDB
Miguel de Souza PLPUPSL
Total de Rondônia: 5

ACRE

João Correia PMDB
João Tota PP
Júnior Betão PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB
Ronivon Santiago PP
Zico Bronzeado PT
Total de Acre: 7
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TOCANTINS

Darci Coelho PFL
Eduardo Gomes PSOB
Homero Barreto PTB
Kátia Abreu PFL
Maurício Rabelo PLPUPSL
Osvaldo Reis PMOB
Pastor Amarildo PSC
Ronaldo Oimas PSOB
Total de Tocantins: 8

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP
César Bandeira PFL
Clóvis Fecury PFL
Costa Ferreira PSC
Or. Ribamar Alves PSB
Eliseu Moura PP
Gastão Vieira PMOB
Neiva Moreira POT
Nice Lobão PFL
Paulo Marinho PLPUPSL
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMOB
Sarney Filho PV
Sebastião Madeira PSOB
Terezinha Fernandes PT
Wagner Lago PP
Washington Luiz PT
Total de Maranhão: 17

CEARÁ

Aníbal Gomes PMOB
Antonio Cambraia PSOB
Ariosto Holanda PSOB
Amon Bezerra PTB
Bismarck Maia PSOB
Eunício Oliveira PMOB
Gonzaga Mota PSOB
Inácio Arruda PCdoB
João Alfredo PT
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSOB
Leônidas Cristino PPS
Manoel Salviano PSOB
Mauro Benevides PMOB
Moron; Torgan PFL
Pastor Pedro Ribeiro PMOB

Roberto Pessoa PLPUPSL
Rommel Feijó PTB
Vicente Arruda PSOB
Zé Gerardo PMOB
Total de Ceará: 20

PIAuí

Átila Lira PSOB
B. Sá PPS
Júlio Cesar PFL
Marcelo Castro PMOB
Mussa Oemes PFL
Paes Landim PFL
Simplício Mário PT
Total de Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias POT
Fátima Bezerra PT
Henrique Eduardo Alves PMOB
Lavoisier Maia PSB
Múcio Sá PTB
Nélio Dias PP
Ney Lopes PFL
Sandra Rosado PMOB
Total de Rio Grande do Norte: 8

PARAíBA

Adauto Pereira PFL
Benjamin Maranhão PMOB
Carlos Dunga PTB
Enivaldo Ribeiro PP
Inaldo Leitão PLPUPSL
Lúcia Braga PMN
Luiz Couto PT
Marcondes Gadelha PTB
Philemon Rodrigues PTB
Ricardo Rique PLPUPSL
Wellington Roberto PLPUPSL
Wilson Santiago PMOB
Total de Paraíba: 12

PERNAMBUCO

André De Paula PFL
Armando Monteiro PTB
Carlos Eduardo Cadoca PMOB
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
Joaquim Francisco PTB
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José Chaves PTB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PTB
Marcos de Jesus PLPUPSL
Maurício Rands PT
Miguel Arraes PSB
Osvaldo Coelho PFL
Paulo Rubem Santiago PT
Raul Jungmann PPS
Renildo Calheiros PCdoB
Roberto Freire PPS
Roberto Magalhães PTB
Total de Pernambuco: 18

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
João Lyra PTB
José Thomaz Nonô PFL
Maurício Quintella Lessa PSB
Rogério Teófilo PPS
Total de Alagoas: 7

SERGIPE

Bosco costa PSDB
Heleno Silva PLPUPSL
Jackson Barreto PTB
João Fontes PT
Jorge Alberto PMDB
Machado PFL
Total de Sergipe: 6

BAHIA

Alice Portugal PCdoB
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL
Aroldo Cedraz PFL
Claudio Cajado PFL
Colbert Martins PPS
Coriolano Sales PFL
Daniel Almeida PCdoS
Edson Duarte PV
Félix Mendonça PTB
Fernando De Fabinho PFL
Gerson Gabrielli PFL
Guilherme Menezes PT
Jairo Carneiro PFL
João Almeida PSDS
João Carlos Bacelar PFL

João Leão PLPUPSL
Jonival Lucas Junior PTB
José Carlos Aleluia PFL
José Carlos Araújo PFL
José Rocha PFL
Josias Gomes PT
Jutahy Junior PSDB
Luiz Alberto PT
Luiz Sassuma PT
Luiz Carreira PFL
Marcelo Guimarães Filho PFL
Mário Negromonte PP
Milton Barbosa PFL
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo PFL
Reginaldo Germano PFL
Robério Nunes PFL
Severiano Alves PDT
Walter Pinheiro PT
Zelinda Novaes PFL
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 37

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS
Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo Júlio PSC
Carlos Melles PFL
Carlos Mota PLPUPSL
Carlos Willian PSC
César Medeiro SPT
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB
Edmar Moreira PLPUPSL
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDS
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Ibrahim Abi - Ackel PP
Isaías Silvestre PSB
Jaime Martins PLPUPSL
João Magalhães PTB
João Magno PT
João Paulo Gomes Da Silva PLPUPSL
José Militão PTS
Júlio Delgado PPS
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Lael Varella PFL
Leonardo Mattos PV
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PLPUPSL
Marcello Siqueira PMDB
Márcio Reinaldo Moreira PP
Maria do Carmo Lara PT
Mário Assad Júnior PLPUPSL
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Odair PT
Osmânio Pereira PTB
Patrus Ananias PT
Paulo Delgado PT
Rafael Guerra PSDB
Reginaldo Lopes PT
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PP
Romeu Queiroz PTB
Ronaldo Vasconcellos PTB
Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB
Total de Minas Gerais: 49

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP
Iriny Lopes PT
José Carlos Elias PTB
MANATO PDT
Marcelino Fraga PMDB
Marcus Vicente PTB
Neucimar Fraga PLPUPSL
Nilton Baiano PP
Renato Casa grande PSB
Rose De Freitas PSDB
Total de Espírito Santo: 10

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PP
Almerinda de Carvalho PMOB
Almir Moura PLPUPSL
André Luiz PMOB
Antonio Carlos Biscaia PT
Bernardo Ariston PMDB

Bispo Rodrigues PLPUPSL
Carlos Nader PFL
Carlos Santana PT
Chico Alencar PT
Dr. Heleno PP
Edson Ezequiel PMDB
Eduardo Cunha PMDB
Eduardo Paes PSDB
Elaine Costa PTB
Fernando Gabeira PT
Fernando Gonçalves PTB
Fernando Lopes PMDB
Francisco Dornelles PP
Itamar Serpa PSDB
Jair Bolsonaro PTB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes De Jesus PSLPUPSL
Jorge Bittar PT
José Divino PMOB
Juíza Denise Frossard PSDB
Julio Lopes PP
Laura Carneiro PFL
Luiz Sérgio PT
Maria Lucia PMDB
Moreira Franco PMDB
Nelson Bornier PMDB
Paulo Baltazar PSB
Paulo Feijó PSDB
Reinaldo Betão PLPUPSL
Renato Cozzolino PSC
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PFL
Sandro Matos PTB
Simão Sessim PP
Vieira Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro: 42

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Aldo Rebelo PCdoB
Aloysio Nunes Ferreira PSOB
Amauri Robledo Gasques PRONA
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Mendes Thame PSOB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Bispo Wanderval PLPUPSL



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 50139

Carlos Sampaio PSDB
Celso Russomanno PP
Cláudio Magrão PPS
Corauci Sobrinho PFL
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Dr. Evilásio PSB
Dr. Hélio PDT
Dr. Pinotti PMDB
Durva! Orlato PT
Edna Macedo PTB
Elimar Máximo Damasceno PRONA
Enéas PRONA
Gilberto Kassab PFL
Gilberto Nascimento PMDB
Iara Bernardi PT
IIdeu Araujo PRONA
Ivan Valente PT
Jamil Murad pedoB
Jefferson Campos PMDB
João Batista PFL
João Herrmann Neto PPS
José Eduardo Cardozo PT
José Mentor PT
Jovino Cândido PV
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto P$DB
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiz Carlos Santos PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina PSB
Marcelo Ortiz PV
Marcos Abramo PFL
Mariângela Duarte PT
Medeiros PLPUPSL
Michel Temer PMDB
Milton monti PLPUPSL
Nelson Marquezelll PTB
Neuton Lirna PTB
Orlando Fantazzini PT
Paulo Kobayashi PSDB
Paulo Lima PMDB
Professor Irapuan Teixeira PRONA
ProfessorLuizinho PT

Ricardo Izar PTB
Roberto Gouveia PT
Robson Tuma PFL
Rubinelli PT

Salvador Zimbaldi PTB
Teima de Souza PT
VadãoGomes PP
Valdemar Costa Neto PLPUPSL
Vicente Cascione PTB
Vicentinho PT
Walter Feldman PSDB
ZulaiêCobra PSDB
Total de São Paulo: 66

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Celcita Pinheiro PFL
Pedro Henry PP
Ricarte De Freitas PTB
Rogério Silva PPS
Thelma De Oliveira PSDB
Total de Mato Grosso: 6

DISTRITO FEOERAL

Alberto Fraga PMDB
Jorge Pinheiro PLPUPSL
José Roberto Arruda PFL
Maninha PT
Sigmaringa Seixas PT
Tadeu Rlippelll PMDB
Tatico PTB
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 8

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB
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
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PLPUPSL
Vilmar Rocha PFL
Total de Goiás: 17
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MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PTB
Geraldo Resende PPS
João Grandão PT
Murilo lauith PFL
Nelson Trad PMDB
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PSDB
Alex Canziani PTB
André lacharow PDT
Assis Miguel do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Chico Da Princesa PLPUPSL
Colombo PT
Dilceu Sperafico PP
Ora. Clair PT
Eduardo Sciarra PFL
Giacobo PLPUPSL
Gustavo Fruet PMDB
Iris Simões PTB

José Borba PMDB

José Carlos Martinez PTB

José Janene PP
Luiz Carlos Hauly PSDB

Moacir Micheletto PMDB

Nelson Meurer PP

Odílio Balbinotti PMDB

Oliveira Filho PLPUPSL

Osmar Serraglio PMDB
Paulo Bernardo PT

Ricardo Barros PP
Selma Schons PT
Takayama PMDB
Total de Paraná: 27

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB
Carlito Merss PT

Edison Andrino PMDB
Ivan Ranzolin PP
João Matos PMDB

João Pizzolatti PP

Jorge Boeira PT
Leodegar Tiscoski PP
Luci Choinacki PT
Paulo Afonso PMDB

Serafim Venzon PSDB
Vignatti PT

lonta PP

Total de Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Alceu Collares PDT
Ary Vanazzi PT
Augusto Nardes PP
Beto Albuquerque PSB
Cezar Schirmer PMDB
Darcísio Perondi PMDB
Eliseu Padilha PMDB
Enio Bacci PDT
Francisco Appio PP
Francisco Turra PP
Henrique Fontana PT

José Ivo Sartori PMDB

Júlio Redecker PSDB
Kelly Moraes PTB
Luciana Genro PT
Luis Carlos Heinze PP
Maria Do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Milton Cardias PTB
Nelson Proença PPS
Onyx Lorenzoni PFL
Orlando Desconsi PT
Osvaldo Biolchi PMDB
Pastor Reinaldo PTB
Paulo Gouvêa PLPUPSL
Paulo Pimenta PT
Pompeo de Mattos PDT
Tarcisio limmermann PT
Veda Crusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 30

I - ABERTURA DA SESSÃO

. O SR. PRESID.ENTE (João Paulo Cunha) - A
lista de presença registra na Casa o comparecimento
de 473 Senhores Deputados.

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

Fica dispensada a leitura da ata da sessão ante-
rior.

o SR. ONYX LORENZONI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ONYX LORENZONI (PFL-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL
solicita a leitura da ata.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
licito ao Deputado Reinaldo Betão que proceda à le~

tura da ata.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. REINALDO BETÃO, servindo como 2°
Secretário, procede à leitura da ata da sessão ante
cedente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

111- EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So

licito aos Srs. Deputados e às Sras. Deputadas que
registrem presença, para que possamos dar continu~
dade à votação da PEC n° 41-C.

IV - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB
Almir Sá PLPUPSL
Dr. Rodolfo Pereira PDT
Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PLPUPSL
Maria Helena PPS
Pastor Frankembergen PTB
Total de Roraima: 7

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT
Davi Alcolumbre PDT
Eduardo Seabra PTB
Hélio Esteves PT
Janete Capiberibe PSB
Total de Amapá: 5

PARÁ

Ann Pontes PMDB
Babá PT
José Priante PMDB
Josué Bengtson PTB
Nicias Ribeiro PSDB
Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PLPUPSL
Wladimir Costa PMDB
Zé Geraldo PT
Zé LimaPP
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará: 12

AMAZONAS

Carlos Souza PLPUPSL
Francisco Garcia PP
Humberto Michiles PLPUPSL
Lupércio Ramos PPS
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazonas: 6

RONDÔNIA

Anselmo PT
Casara PSDB
Confúcio Moura PMDB
Eduardo Valverde PT
Marinha Raupp PMDB
Miguel de Souza PLPUPSL
Total de Rondônia: 6

ACRE

João Correia PMDB
João Tota PP
Júnior Betão PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB
Ronivon Santiago PP
Zico Bronzeado PT
Total de Acre: 7

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
Maurício Rabelo PLPUPSL
Osvaldo Reis PMDB
Ronaldo Dimas PSDB
Total de Tocantins: 4
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MARANHÃO

César Bandeira PFL
Clóvis Fecury PFL

Costa Ferreira PSC
Eliseu Moura PP
Neiva Moreira PDT

Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB
Terezinha Fernandes PT
Wagner Lago PP
Washington Luiz PT
Total de Maranhão: 10

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB
Antonio Cambraia PSDB

Arnon Bezerra PTB
Bismarck Maia PSDB
Eunício Oliveira PMDB

Gonzaga Mota PSDB
Inácio Arruda PCdoB
João Alfredo PT
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Leônidas Cristino PPS
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL

Pastor Pedro Ribeiro PMDB
Roberto Pessoa PLPLlPSL
Rommel Feijó PTB

Vicente Arruda PSDB
Zé Gerardo PMDB
Total de Ceará: 19

PIAuí
Átila Lira PSDB
B. Sá PPS
Júlio Cesar PFL
Moraes Souza PMDB
Paes Landim PFL
Simpl ício Mário PT
Total de Piauí: 6

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

MúcioSá PTB
Sandra Rosado PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA

Benjamin Maranhão PMDB
Carlos Dunga PTB
Enivaldo Ribeiro PP
Inaldo Leitão PLPUPSL
Lúcia Braga PMN
Luiz Couto PT
Philemon Rodrigues PTB
Wellington Roberto PLPUPSL
Wilson Santiago PMDB
Total de Paraíba: 9

PERNAMBUCO

Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB
Inocêncio Oliveira PFL
Joaquim Francisco PTB
José Chaves PTB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PTB
Luiz Piauhylino PTB
Paulo Rubem Santiago PT
Renildo Calheiros PCdoB
Roberto Freire PPS
Roberto Magalhães PTB
Total de Pernambuco: 13

ALAGOAS

Helenildo Ribeiro PSDB
José Thomaz Nonô PFL
Maurício Quintella Lessa PSB
Rogério Teófilo PPS
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

Bosco Costa PSDB
Heleno Silva PLPUPSL
Jackson Barreto PTB
João Fontes PT
Jorge Alberto PMDB
Total de Sergipe: 5

Setembro de 2003

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT
Lavoisier Maia PSB

Claudio Cajado PFL
Colbert Martins PPS

BAHIA
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Daniel Almeida PCdoB
Edson Duarte PV
Félix Mendonça PTB
Fernando de Fabinho PFL
Gerson Gabrielli PFL
Guilherme Menezes PT
Jairo Carneiro PFL
João Carlos Bacelar PFL
João Leão PLPUPSL
Jonival Lucas Junior PTB
Josias Gomes PT
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PT
Luiz CarreitaPFL
Marcelo Guimarães Filho PFL
Mário Negromonte PP
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães PFL
Robério Nunes PFL
Severia,no Alves PDT
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 23

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS
Cabo Júlio PSC
Carlos Mota PLPUPSL
César Medeiros PT
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB
Edmar Moreira PLPUPSL
Eduardo Ba,rbosa PSDB
Fernando Diniz PMDB
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Ibrahim Abi-Ackel PP
Ja,ime Martins PLPUPSL
João Magno PT
João Paulo Gomes da Silva PLPUPSL
José Militão PTB
Leonardo Mattos PV
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PLPUPSL
Marcello Siqueira PMDB
Márcio Reinaldo Moreira PP
Maria do Carmo Lara PT
Mário Assad Júnior PLPUPSL
Mário Heringer POT

Odair PT
Paulo Delgado PT
Rafael Guerra PSDB
Reginaldo Lopes PT
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PP
Romeu Queiroz PTB
Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB
Total de Minas Gerais: 35

EspíRITO SANTO

Iriny Lopes PT
José Carlos Elias PTB
Manato PDT
Marcelino Fraga PMDB
Marcus Vicente PTB
Neucimar Fraga PLPUPSL
Nilton Baiano PP
Renato Casagrande PSB
Total de Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Almir Moura PLPUPSL
André Luiz PMDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Bernardo Ariston PMDB
Chico Alencar PT
Dr. Heleno PP
Edson Ezequiel PMDB
Eduardo Cunha PMDB
Elaine Costa PTB
Fernando Gonçalves PTB
Fernando Lopes PMDB
Itamar Serpa PSDB
Jair Bolsonaro PTB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes de Jesus PSLPUPSL
Jorge Bittar PT
José Divino PMDB
Juíza Denise Frossard PSDB
Julio Lopes PP
Lindberg Farias PT
Luiz Sérgio PT
Maria Lucia PMDB
Moreira Franco PMDB
Nelson Bornier PMDB

T
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Paulo Baltazar PSB
Paulo Feijó PSDB
Reinaldo Betão PLPUPSL
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PFL
Simão Sessim PP
Vieira Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro: 31

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Aldo Rebelo PCdoB
Amauri Robledo Gasques PRONA
Angela Guadagnin PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Bispo Wanderval PLPUPSL
Celso Russomanno PP
Cláudio Magrão PPS
Corauci Sobrinho PFL
Devanir Ribeiro PT
Dr. Evilásio PSB
Dr. Hélio PDT
Dr. Pinotti PMDB
Durval Orlato PT
Edna Macedo PTB
Elimar Máximo Damasceno PRONA
Enéas PRONA
Gilberto Kassab PFL
Gilberto Nascimento PMDB
IIdeu Araujo PRONA
Jamil Murad PCdoB
João Batista PFL
João Paulo Cunha PT
José Eduardo Cardozo PT
Jovino Cândido PV
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiz Carlos Santos PFL
Marcelo Ortiz PV
Mariângela Duarte PT
Michel Temer PMDB
Milton Monti PLPUPSL
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PTB
Orlando Fantazzini PT
Paulo Kobayashi PSDB

Paulo Lima PMDB
Professor Irapuan Teixeira PRONA
Professor Luizinho PT
Ricardo Izar PTB
Roberto Gouveia PT
Robson Tuma PFL
Rubinelli PT
Salvador Zimbaldi PTB
Vicente Cascione PTB
Vicentinho PT
Zulaiê Cobra PSDB
Total de São Paulo: 49

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Pedro Henry PP
Ricarte de Freitas PTB
Rogério Silva PPS
Thelma de Oliveira PSDB
Total de Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB
Jorge Pinheiro PLPUPSL
Sigmaringa Seixas PT
Tadeu Filippelli PMDB
Tatico PTB
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 6

GOIÁS

Enio Tatico PTB
João Campos PSDB
Leandro Vilela PMDB
Leonardo Vilela PP
Luiz Bittencourt PMOB
Neyde Aparecida PT
Pedro Chaves PMDB
Professora Raquel Teixeira PSDB
Roberto Balestra PP
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Total de Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PTB
Geraldo Resende PPS
João Grandão PT
Vander Loubet PT
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Waldemir Moka PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB
Alex Canziani PTB
André Zacharow PDT
Assis Miguel do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PLPUPSL
Colombo PT
Dilceu Sperafico PP
Dra. Clair PT
Giacobo PLPUPSL
Gustavo Fruet PMDB
Iris Simões PTB
José Carlos Martinez PTB
José Janene PP
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB
Osmar Serraglio PMDB
Paulo Bernardo PT
Ricardo Barros PP
Selma Schons PT
Total· de Paraná: 21

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB
Carlito Merss PT
Edison Andrino PMDB
João Matos PMDB
João Pizzolatti PP
Jorge Boeira PT
Leodegar Tiscoski PP
Luci Choinacki PT
Paulo Afonso PMDB
Vignatti PT
Zonta PP
Total de Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Alceu Colfares PDT
Ary Vanazzi PT
Augusto Nardes PP
Beto Albuquerque PSB
Cezar Schirmer PMDB
Enio Bacci PDT

Francisco Turra PP
José Ivo Sartori PMOB
Júlio Redecker PSDB
Kelly Moraes PTB
Luciana Genro PT
Luis Carlos Heinze PP
Ma.ria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Milton Cardias PTB
Onyx Lorenzoni PFL
Orlando Desconsi PT
Osvaldo Biolchi PMDB
Pastor Reinaldo PTB
Paulo Gouvêa PLPUPSL
Paulo Pimenta PT
Tarcisio Zimmermann PT
Yeda Crusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 24

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
lista de presença registra o comparecimento de 347
Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Passa-se à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante na Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Item

1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N° 41-C, DE 2003
( Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em segun
do turno, da Proposta de Emenda à
Constituição, n° 41-8, de 2003, que altera
o Sistema Tributário Nacional e dá outras
providências.

O SR. ONYX LORENZONI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ONYX LORENZONI (PFL-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, segun
do o art. 162, 11, "antes de iniciar a votação da matéria
principal, a Presidência dará conhecimento do Plená
rio dos requerimentos de destaque apresentados à
Mesa". Desse modo, o PFL solicita a leitura dos re
querimentos de destaque que estão sobre a mesa.
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DESTAQUE DE BANCADA (PFL)

Senhor Presidente, requeremos a V. Ex8
., nos

termos do art. 161, Ve § 2°, do Regimento Interno,
destaque para votação em separado do art. 155, § 2°
e art. 90, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.

Sala das Sessões, 24 de setembro de 2003. 
José Carlos Aleluia, Líder do PFL

A SRA. VEDA CRUSIUS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. VEDA CRUSIUS (PSDB - RS. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, es-

DESTAQUE DE BANCADA (PFL)

Senhor Presidente, requeremos a V. Ex8
., nos

termos do art. 161, Ve § 2°, do Regimento Interno,
destaque para votação em separado do art. 90, /I, do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
constante da Redação do Vencido da PEC 41-C, de
2003, visando a sua supressão.

Sala das Sessões, 24 de setembro de 2003. 
Antonio Carlos Magalhães Neto, Vice-Líder do PFL.

Foi indeferido destaque que tentava a subst~uição.

DESTAQUE DE BANCADA (PRONA)

Senhor Presidente, requeremos a V. Ex8
., nos

termos do art. 161, Ve § 2°, do Regimento Interno,
destaque para votação em separado do art. 90, I, "c",
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
constante da Redação do Vencido da PEC 41-C, d~
2003, visando a sua supressão.

Sala das Sessões, de setembro de 2003. 
Amauri Robledo Gasques, Vice-Líder do PRONA.

Foi indeferido destaque da bancada do PFL
subscrito pelo Deputado Antônio Carlos Magalhães
Neto:

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Te- DESTAQUE SIMPLES (PFL)
mos o destaque da bancada do PFL, do Deputado
Rodrigo Maia, que incide sobre o art. 155, 111; Senhor Presidente, requeremos a V. Ex

a
., nos

termos do art. 161, V, do Regimento Interno, desta-
que para votação do art. 195, IV, constante da Reda
ção do Vencído da PEC 41-C, de 2003, visando a sua
supressão.

Sala das Sessões, 24 de setembro de 2003. 
Antonio Carlos Magalhães Neto, Vice-Líder do PFL

Foi retirado o destaque do Vice-Líder do
PRONA;

DESTAQUE DE BANCADA (PFL)

Senhor Presidente, requeremos a V. Exa., nos
termos do art. 161, Ve § 2°, do Regimento Interno,
destaque para votação em separado do art. 155, 111,
constante da Redação do Vencido da PEC 41-C de
2003, visando a sua supressão. '

Sala das Sessões, 24 de setembro de 2003. 
Rodrigo Maia, Vice-Líder do PFL.

O destaque de bancada do PFL que incide so
bre o art. 91 :

DESTAQUE DE BANCADA (PFL)

Senhor Presidente, requeremos a V. Ex8
., nos

termos do art. 161, Ve § 2°, do Regimento Interno,
destaque para votação em separado do art. 91, do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
constante da Redação do Vencído da PEC 41-C d~
2003, visando a sua supressão. '

Sala das Sessões, 24 de setembro de 2003. 
Antonio Carlos Magalhães Neto, Vice-Líder do
PFL.

O destaque simples do Deputado Antônio Car
los Magalhães Neto que incide sobre o art. 156, § 2°;

DESTAQUE SIMPLES (PFL)

Senhor Presidente, requeremos a V. Ex8
., nos

termos do art. 161, V, do Regimento Interno, desta
que para· votação do art. 156, § 2°, constante da Re
dação do Vencido da PEC 41-C, de 2003, visando a
sua supressão.

Sala das Sessões, 24 de setembro de 2003. 
Antonio Carlos Magalhães Neto, Vice-Líder do
PFL.

O destaque simples do Deputado Antônio
Carlos Magalhães Neto, que incide sobre o art.
149, § 2°,11;

DESTAQUE SIMPLES (PFL)

Senhor Presidente, requeremos a V EXS., nos
termos do art. 161, V, do Regimento Interno, desta
que para votação do art. 149, § 2°, /I, constante da
Redação do Vencido da PEC 41-C, de 2003, visando
a sua supressão.

Sala das Sessões, 24 de setembro de 2003. 
Antonio Carlos Magalhães Neto, Vice-Líderdo PFL

O destaque simples do Deputado Antônio Car
los Magalhães Neto, que incide sobre o art. 195, IV:
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tou encontrando problema para votar eletronicamen
te. Eu quero declarar o meu voto...

O SR. ROBERTO FREIRE - Não tem voto ain
da, não. É só presença.

A SRA. VEDA CRUSIUS - Mas eu quero decla.
rar o meu. voto nas sessões anteriores, enquanto o
técnico me ajuda a votar, de acordo com o meu parti
do.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Está registrado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a mesa requerimento no seguinte teor:

Sr. Presidente, requeiro a V. Exa., nos termos do
art. 117, VI do Regimento Interno, a retirada da
Ordem do Dia da PEC 41-C, de 2003.

Sala das Sessões, 24 de setembro de 2003. 
José Carlos Aleluia Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar contra, concedo a palavra ao Sr.
Deputado Fernando Ferro.

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Sem revi
são do orador.) - Não, Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL-AL. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores, acompanhei o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Está registrado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre Depu
tado Rodrigq Maia, que falará a favor da matéria.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, aproveito a oportunidade
para dizer que eu não gostaria de criticá-lo pela deci
são de indeferir destaque importante da bancada do
Partido da Frente Liberal, mas é importante ficar re
gistradoque infelizmente, neste momento, o direito
regimental do PFL foi prejudicado.

Vamos ao requerimento de retirada de pauta.
Sr. Presidente, está ficando bem claro o que estamos
votando nesta noite. Estamos votando, infelizmente,
uma reforma tributária que vai manter a política reces.
siva e de aumento do desemprego do Partido dos
Trabalhadores.

Hoje, o Partido dos Trabalhadores, através do
IBGE, foi apresentado à realidade que o Partido da
Frente Liberal vem denunciando desde o início do

ano: a política econômica do PT iria gerar e está ge
rando a maior recessão e batendo recordes. Infeliz
mente, não são recordes positivos para o Brasil. São
recordes de aumento de desemprego.

Disse anteriormente e vou repetir. O PT, que
prometeu 10 milhões de empregos, vai terminar o ano
devendo os 10 milhões mais 1 milhão de empregos à
população brasileira.

Não sei como este Governo, que tem maioria
para aprovar nesta noite a reforma, pretende honrar
seus compromissos com o eleitor. Esta reforma,
aprovada de madrugada, com negociações, como
V.Exa. falou na sua sala, com inclusão de uma reda
ção aqui, outra ali, um pedido de um e de outro Gover
nador, para se fazer maioria, é um texto que está se
comprovando no dia-a-diaser muito ruim.

No meu Estado, o Rio de Janeiro, a Governado
ra, aproveitando a falha do texto, apresentou propos
ta de incentivos fiscais.

Sr. Presidente, essa proposta vai gerar empre
gos, mas, infelizmente, Deputado Almir Moura, no ex
terior. Por quê? Porque a reforma está mal escrita, a
reforma foi aprovada de qualquer jeito. Por quê? Com
a desculpa de que o Senado Federal iria discuti-Ia.

Mas esta não é a Ca.sa do povo? Não é nesta
Casa que o povo está representado? Infelizmente, pa
rece-me que não. Aprova-se qualquer reforma, aumen
ta-se a carga tributária do contribuinte e cumpre-se a
meta do Governode superávit fiscal de 4,25%para ga
rantir o pagamento ao FMI e aosbancos internacionais.
Esse superávit fiscal levará e já está levando o Brasil à
recessão maior de sua história.

Como disse, hoje o IBGE apresentou um dado
que comprova recessão, 13%. de desemprego num
momento em que a história do Brasil mostra que o de
semprego deveria estar caiMo.

Sr. Presidente, por isso, deveríamos discutir e
debater mais, para que pudéssemos ter uma reforma
que atendesse ao contribuinte, com as promessas do
PT de gerar emprego, desenvolvimento e crescimen
to econômico.

Infelizmente, falta muita experiência a este Go
verno, que está jogando a economia no chão e o bra
sileiro no desemprego.

Sr. Presidente, por isso, encaminhamos favora
velmente ao requerimento e esperamos ter oportuni
dade de continuar discutindo uma reforma tributária
que seja favorável ao contribuinte, porque infelizmen
te ainda não é esta.



O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota a Liderança do Governo?

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PT vota "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, já ini-

to.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os

Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,

peço verificação.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Ve

rificação concedida.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A

Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visar de cada

posto.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como votam os Srs. Líderes?
O SR. MARCELO ORTIZ (PV - SP. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV
vota "não".

O SR. ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO
(PRONA-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, o PRONA vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
PSC vota "sim".
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Pela or-
votação o requerimento de retirada da proposta da demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Ordem do Dia. PCdoB vota "não".

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente, O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem. Sem
peço a palavra pela ordem. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - "não".
Tem V.Exa. a palavra. O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB - ES.

O SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Pela or- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta- te, o PSB vota "não".
mos pedindo mais tempo para esse projeto. Já fala- O SR. LEÔNIDAS CRISTINO (PPS - CE. Pela
mos isso muitas vezes. Não se trata de um projeto ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
qualquer, mas de emenda constitucional em que está PPS vota "não".
inserido um aumento substancial de imposto para o O SR. ALMIR MOURA (Bloco/PL - RJ. Pela or-
nosso povo. Gostaria que o Plenário refletisse sobre demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo-
isso. co Parlamentar PUPSL vota "não".

Estamos agora, mediante a condução oportuna O SR. SANDESJÚNIOR (PP - GO. Pela or-
e coerente de V.Exa., no processo de votação do tex- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PP
to da emenda. E estamos pedindo a sua retirada para vota "não".
que tenhamos tempo de debatê-Ia com mais preste- O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
za, especialmente nos Estados do Nordeste, que es- (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
tão sendo prejudicados por essa reforma. Presidente, o PSDB vota "sim".

Precisamos ter um tempo, repito, para ajustar- O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA. Pela or-
mos minimamente a reforma, a fim de que não prop~ demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB.
cie que as diferenças regionais sejam tão grandes. vota "não".

Encaminhamos o voto favorável ao requerimen- O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL
vota pela obstrução.

O SR. OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PRo Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota "não".

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota
"não".
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ciou. Não precisava, poderia ter feito em outra oportu
nidade.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado, questão de ordem?

O SR. ROBERTO FREIRE - Estou reclamando.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - É

reclamação ou questão de ordem?
O SR. ROBERTO FREIRE - Pouco importa.

Estou querendo dizer que V.Exa. já.. (O microfone é
desligado.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Pouco importa, não, Deputado.

Vou chamar os inscritos. V.Exa. tem que, pelo
menos, saber o que quer.

O SR. ROBERTO FREIRE - V.Exa., além de
tudo, é arbitrário, corta. Estou fazendo uma reclama
ção.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
V.Exa. quer fazer uma reclamação? Tem de propor
uma reclamação.

O SR. ROBERTO FREIRE - Faço e pedi. Claro.
A reclamação é que V.Exa., antes de terminar a orien
tação, já havia aberto o painel. Por que não o fez na
outra? Por que não o fez na outra? A pergunta é essa.
Estou reclamando por que não o fez na outra.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re
colho a reclamação de V.Exa. e responderei oportu
namente.

O SR. ROBERTO FREIRE - Pois recolha e sai
ba que foi uma arbitrariedade cometida por V. Exa., in
clusive cortando a minha palavra.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
licito aos Srs. Deputados que venham ao plenário,
pois estamos em processo de votação.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, per
guntei pessoalmente ao Deputado Jutahy Junior se
poderia fazer uso dapalavra posteriormente. S.Exa. a
havia solicitado anteriormente. Entendo que, naquele
momento, infelizmente, não havia outro caminho se
não o adotado por V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Obrigado, Deputado Professor Luizinho.

O SR. NILSON MOURÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

"lm[0

O SR. NILSON MOURÃO (PT - AC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a revista Veja desta semana publ~

cou matéria, de autoria do jornalista Leonardo Couti
nho, acusando o Governo do Acre de aumentar o
desmatamento no Estado nos últimos 2 anos.

A reportagem do jornalista carece de fundamen
to, não tem sustentabilidade e não resiste aos núme
ros divulgados pelo próprio INPE.

O Coordenador do Programa de Monitoramento
Ambiental da Amazônia, Dalton Valeriano, esclarece
a questão em carta enviada ao Governo do Acre:

"Deixei claro para o Sr. Coutinho que
não é possível estimar uma taxa para um
Estado a partir da informação referente às
50 imagens de 2002, pois é preciso saber ta
priori' o quanto da área da imagem pertence
a um determinado Estado e o quanto que o
desmatamento observado nesta área repre
senta historicamente do total desmatado no
Estado",

Sr. Presidente, afirmo mais uma vez que a ma
téria do jornalista Leonardo Coutinho não se funda
menta e foi desmentida pelo próprio INPE.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou

encerrar a votação. (Pausa.)
Está encerrada a votação.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Anuncio o resultado:

VOTARAM:
SIM 41
NÃO 266
ABSTENÇÃO 00
TOTAL3ü?
É REJEITADO O REQUERIMENTO DE RETIRADA
DE PAUTA DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 41, DE 2003.
LISTAGEM DE VOTAÇÃO
Proposição :
PEC N° 41/2003 REQUERIMENTO DE
RETIRADA DE PAUTA
Início Votação: 24/09/200321 :25
Fim Votação: 24/09/2003 21 :30

Presidiram a Votação:
João Paulo Cunha - 21 :11
Resultado da Votação
Sim 41
Não 266

I
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Total da Votação 307
Art. 17 1
Total Quorum 308
Obstrução 24
Orientação
PT - Não
PMDB-Não
PFL - Obstrução
PTB-Não
PSDB-Sim
PP-Não
PUPSL- Não
PPS- Não
PSB- Não
PDT - Não
PCdoB-Não
PRONA-Sim
PV- Não
GOV. - Não
Partido Bloco Voto

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB Não
Almir Sá PL PUPSL Não
Dr. Rodolfo Pereira PDT Não
Francisco Rodrigues PFL Não
Pastor Frankembergen PTB Não
Total Roraima: 5

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT Não
Eduardo Seabra PTB Não
Hélio Esteves PT Não
Janete Capiberibe PSB Não
Total Amapá: 4

PARÁ

Ann Pontes PMDB Não
Babá PTSim
Josué Bengtson PTB Não
Nicias Ribeiro PSDB Não
Nilson Pinto PSDB Sim
Paulo Rocha PT Não
lé Geraldo PT Não
lé Lima PP Não
lenaldo Coutinho PSDB Sim
Tota' Pará : 9

AMAZONAS

Carlos Souza PL PUPSL Não
Francisco Garcia PP Não
Lupércio Ramos PPS Não
PauderneyAvelino PFL Obstrução
Silas Câmara PTB Não
Vanessa Grazziotin PCdoB Não
Total Amazonas: 6

RONDÔNIA

Anselmo PT Não
Casara PSDB Sim
Confúcio Moura PMDB Não
Eduardo Valverde PT Não
Marinha Raupp PMDB Não
Miguel de Souza PL PUPSL Não
Total Rondônia: 6

ACRE

João Correia PMDB Não
Júnior Betão PPS Não
Perpétua Almeida PCdoB Não
Ronivon Santiago PP Não
lico Bronzeado PT Não
Total Acre: 5

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB Sim
Homero Barreto PTB Não
Kátia Abreu PFL Obstrução
Maurício Rabelo PL PUPSL Não
Osvaldo Reis PMDB Não
Ronaldo Dimas PSDB Sim
Total Tocantins: 6

MARANHÃO

César Bandeira PFL Não
Eliseu Moura PP Não
Neiva Moreira PDT Não
Pedro FernandesPTB Não
Pedro Novais PMDB Não
Terezinha Fernandes PT Não
Wagner Lago PP Não
Washington Luiz PT Não
Total Maranhão: 8

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB Não
Antonio Cambraia PSDB Sim
Arnon Bezerra PTB Não
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Bismarck Maia PSDB Não
Gonzaga Mota PSDB Sim
Inácio Arruda PCdoS Não
João Alfredo PT Não
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSDB Não
Leônidas Cristino PPS Não
Manoel Salviano PSDB Não
Mauro Benevides PMDB Não
MoroniTorgan PFL Obstrução
Rommel Feijó PTB Não
Vicente Arruda PSDB Não
Zé Gerardo PMDB Não
Total Ceará : 16

PIAuí

Átila Lira PSDB Sim
B. Sá PPS Não
Moraes Souza PMDB Não
Simplício Mário PT Não
Total Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT Não
Lavoisier Maia PSB Não
Múcio Sá PTB Não
Sandra Rosado PMDS Não
Total Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA

Carlos Dunga PTS Não

Enivaldo Ribeiro PP Não
Inaldo Leitão PL PUPSL Não
Lúcia Braga PMN Não

Luiz Couto PT Não

Marcondes Gadelha PTB Não
Philemon Rodrigues PTB Não

Ricardo Rique PL PUPSL Não
Wellington Roberto PL PUPSL Não
Total Paraíba : 9

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB Não
Eduardo Campos PSB Não
Fernando Ferro PT Não
Inocêncio Oliveira PFL Obstrução
José Chaves PTB Não
José Mendonça Bezerra PFL Não

José Múcio Monteiro PTB Não
Luiz Piauhylíno PTS Não
Maurício Rands PT Não
Paulo Rubem Santiago PT Não
Renildo Calheiros PCdoB Não
Roberto Freire PPS Não
Roberto Magalhães PTB Não
Total Pernambuco: 13

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB Não
José Thomaz Nonô PFL Sim
Maurício Quintella Lessa PSB Não
Rogério Teófilo PPS Não
Total Alagoas: 4

SERGIPE

Bosco Costa PSDB Não
Heleno Silva PL PUPSL Não
Jackson Barreto PTB Não
João Fontes PT Sim
Jorge Alberto PMDB Não
Machado PFL Obstrução
Total Sergipe: 6

BAHIA

Antônio Carlos Magalhães Neto PFL Obstrução
Aroldo Cedraz PFL Obstrução
Claudio Cajado PFL Obstrução
Colbert Martins PPS Não
Daniel Almeida PCdoB Não
Edson Duarte PV Não
Guilherme Menezes PT Não
João Almeida PSDB Sim
João Carlos Bacelar PFL Obstrução
João Leão PL PUPSL Não
José Carlos Araújo PFL Obstrução
Luiz Alberto PT Não
Luiz Carreira PFL Obstrução
Marcelo Guimarães Filho PFL Sim
Paulo Magalhães PFL Obstrução
Pedro Irujo PFL Não
Reginaldo Germano PFL Obstrução
Robério Nunes PFL Obstrução
Severiano Alves PDT Não
Walter Pinheiro PT Não
Zelinda Novaes PFL Obstrução
Total Bahia: 21
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MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Não
Bonifácio de Andrada PSDB Sim
Carlos Mota PL PLlPSL Não
César Medeiros PT Não
Cleuber Carneiro PFL Não
Custódio Mattos PSDB Sim
Eliseu Resende PFL Obstrução
Fernando Diniz PMDB Não
Geraldo Thadeu PPS Não
Gilmar Machado PT Não
Jaime Martins PL PLlPSL Não
João Magalhães PTB Não
João Magno PT Não
José Militão PTB Não
Leonardo Mattos PV Não
Lincoln Portela PL PLlPSL Não
Marcello Siqueira PMDB Não
Márcio Reinaldo Moreira PP Não

Maria do Carmo Lara PT Não
Mário Heringer PDT Não
Mauro Lopes PMDB Não
Odair PT Não
Osmânio Pereira PTB Não
Paulo Delgado PT Não
Roberto Brant PFL Obstrução
Romel Anizio PP Não
Romeu Queiroz PTB Não

Saraiva Felipe PMDB Não
Sérgio Miranda PCdoB Não
Silas Brasileiro PMDB Não
Virgílio Guimarães PT Não
Vittorio Medioli PSDB Sim
Total Minas Gerais: 32

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Não
Iriny Lopes PT Não
José Carlos Elias PTB Não
Manato PDT Não
Marcelino Fraga PMDB Não
Marcus Vicente PTB Não
Neucimar Fraga PL PUPSL Não
Nilton Baiano PP Não
Renato Casagrande PSB Não

Rose de Freitas PSDB Não
Total Espírito Santo: 10

RIO DE JANEIRO

Almerinda de Carvalho PMDB Não
Almir Moura PL PUPSL Não
André Luiz PMDB Não
Antonio Carlos Biscaia PT Não
Bernardo Ariston PMDB Não
Carlos Nader PFL Obstrução
Carlos Santana PT Não
Chico Alencar PT Não
Dr. Heleno PP Não
Edson Ezequiel PMDB Não
Eduardo Cunha PMDB Não
Elaine Costa PTB Não
Fernando Gabeira PT Não
Fernando Gonçalves PTB Não
Francisco Dornelles PP Não
Itamar Serpa PSDB Sim
Jair Bolsonaro PTB Sim
João Mendes de Jesus PSL PLlPSL Não
José Divino PMDB Não
Juíza Denise Frossard PSDB Sim
Julio Lopes PP Não
Lindberg Farias PT Não
Luiz Sérgio PT Não
Maria Lucia PMDB Não
Moreira Franco PMDB Não
Paulo Baltazar PSB Não
Paulo Feijó PSDB Não
Reinaldo Betão PL PUPSL Não
Simão Sessim PP Não
Vieira Reis PMDB Não
Total Rio de Janeiro : 30

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Sim
Amauri Hobledo Gasques PRONA Sim
Angela Guadagnin PT Não
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Não
Bispo Wanderval PL PLlPSL Não
Cláudio Magrão PPS Não
Devanir Ribeiro PT Não
Dimas Ramalho PPS Não
Dr. Evilásio PSB Não
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Dr. Hélio PDT Não
Durval Orlato PT Não
Edna Macedo PTS Não
Elimar Máximo Damasceno PRONA Sim
Enéas PRONA Sim
Gilberto Nascimento PMDB Não
Iara Bernardi PT Não
IIdeu Araujo PRONA Sim
Ivan Valente PT Não
Jefferson Campos PMDB Não
João Batista PFL Obstrução
João Paulo CunhaPT Art. 17
José Eduardo Cardozo PT Não
Julio Semeghini PSDB Sim
Lobbe Neto PSDB Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Não
Luiz Carlos Santos PFL Obstrução
Marcelo Ortiz PV Não
Mariângela Duarte.PT Não
Michel Temer PMDB Não
Milton Monti PL PUPSL Não
NelsonMarquezelli PTB Não
Neuton Lima PTB Não
Orlando Fantazzini PT Não
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Paulo Lima PMDB Não
Professor Irapuan Teixeira PRONA Sim
Professor Luizinho PT Não
Ricardo Izar PTB Não
Roberto Gouveia PT Não
Rubinelli PT Não
Salvador Zimbaldi PTB Não
Teima de Souza PT Não
Vanderlei Assis PRONA Sim
Vicente Cascione PTB Não
Zu Iaiê Cobra PSDB Sim
Total São Paulo: 48

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Não
Celcita Pinheiro PFL Obstrução
Ricarte deFreitas PTB Não
Rogério Silva PPS Não
Thelma de Oliveira PSDB Sim
Total Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB Não
Jorge Pinheiro PL PUPSL Não

José Roberto Arruda PFL Obstrução
Maninha PT Não
Sigmaringa Seixas PT Não
Tadeu Filippelli PMDB Não
Tatico PTB Não
Wasny de Roure PT Não
Total Distrito Federal : 8

GOIÁS

Enio Tatico PTB Não
João Campos PSDB Sim
Leandro Vilela PMDB Não
Leonardo Vilela PP Não
Luiz Bittencourt PMDB Não
Neyde Aparecida PT Não
Pedro Chaves PMDB Não
Rubens Otoni PT Não
Sandes Júnior PP Não
Sandro Mabel PL PUPSL Não
Total Goiás : 10

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Não
Antonio Cruz PTB Não
Geraldo Resende PPS Não
João Grandão PT Não
Vander Loubet PT Não
Waldemir Moka PMDB Não
Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB Sim
Alex Canziani PTB Não
André Zacharow PDT Não
Assis Miguel do Couto PT Não
Cezar Silvestri PPS Não
Chico da Princesa PL PUPSL Não
Colombo PT Não
Dilceu Sperafico PP Não
Dra. Clair PT Não
Eduardo Sciarra PFL Obstrução
Giacobo PL PUPSL Não
Gustavo Fruet PMDB Não
Hermes Parcianello PMDB Não
Iris Simões PTB Não
José Carlos Martinez PTB Não
Moacir Micheletto PMDB Não
Nelson Meurer PP Não
Odílio Balbinotti PMDB Não
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Osmar Serraglio PMDB Não
Paulo Bernardo PT Não
Ricardo Barros PP Não
Selma Schons PT Não
Total Paraná: 22

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB Não
Carlito Merss PT Não
Edison Andrino PMDB Não
João Matos PMDB Não
Jorge Boeira PT Não
Leodegar Tiscoski PP Não
Luci Choinacki PT Não
Paulo Afonso PMDB Não
Vignatti PT Não
Zonta PP Não
Total Santa Catarina: 10

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Não
Alceu Collares PDT Sim
Ary Vanazzi PT Não
Augusto Nardes PP Não
Beto Albuquerque PSB Não
Cezar Schirmer PMDB Não
Enio Bacci PDT Não
Francisco Appio PP Sim
Francisco Turra PP Não
Henrique Fontana PT Não
Júlio Redecker PSDB Sim
Kelly Moraes PTB Não
Luciana Genro PT Não
Luis Carlos Heinze PP Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB Não
Milton Cardias PTB Não
Nelson Proença PPS Não
Onyx Lorenzoni PFL Obstrução
Orlando Desconsi PT Não
Osvaldo Biolchi PMDB Não
Pastor Reinaldo PTB Não
Paulo Gouvêa PL PUPSL Não
Pompeo de Mattos PDT Não
Tarcisio Zimmermann PT Não
Veda Crusius PSDB Sim
Total Rio Grande do Sul: 25

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Em votação a Proposta de Emenda à Constituição

n° 41, de 2003, em segundo turno, ressalvados os
destaques:

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. 1° Os artigos da Constituição a seguir enu
merados passam a vigorar com as seguintes altera
ções:

"Art. 34 .
V- ..
c) retiver parcela do produto da arreca

dação do imposto previsto no art. 155, 11,
devida a outra unidade da Federação;

"Art. 36 .
V - no caso do art. 34, V, c, de solicita

ção do Poder Executivo de qualquer Estado
ou do Distrito Federal.

"Art. 37 .
XXII - as administrações tributárias da

União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, atividades essenciais ao
funcionamento do Estado, exercidas por
servidores de carreiras específicas, terão re
cursos prioritários para a realização de suas
atividades e atuarão de forma integrada, in
clusive com o compartilhamento de cadas
tros e de informações fiscais, na forma da
lei ou convênio.

"Art. 52 .
XV - avaliar periodicamente a funcio

nalidade do Sistema Tributário Nacional, em
sua estrutura e seus componentes, e o de
sempenho das administrações tributárias da
União, dos Estados e do Distrito Federal e
dos Municípios.

"Art. 61 ..
§ 3° Lei complementar que disciplinar

o imposto previsto no art. 155, 11, poderá,
ainda, ser proposta por um terço dos Gover
nadores de Estado e Distrito Federal ou por
mais da metade das Assembléias Legislati
vas das unidades da Federação, manifes
tando-se, cada uma delas, pela maioria rela
tiva de seus membros."

"Art. 105 .
111 - .
d) contrariar a regulamentação de que

trata o art. 155, § 2°, VIII, ou lhe der inter-



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 50155

pretação divergente da que lhe tenha atribu
ído outro tribunal.

"Art.146 .
111- .
d) definição de tratamento diferenciado

e favorecido para as microempresas e para
as empresas de pequeno porte, inclusive re
gimes especiais ou simplificados no caso do
imposto previsto no art. 155, 11, das contribu
ições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e
da contribuição a que se refere o art. 239.

Parágrafo único. A lei complementar
de que trata o inciso 111, d, também poderá
instituir um regime único de arrecadação
dos impostos e contribuições da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípi
os, observado que:

I - será opcional para o contribuinte;
11 - poderão ser estabelecidas cond~

ções de enqua.dramento diferenciadas por
Estado;

111 - o recolhimento será unificado e
centralizado e a distribuição da parcela de
recursos pertencentes aos respectivos en
tes feçlerados será imediata, vedada qual
quer retenção ou condicionamento;

IV - a arrecadação, a fiscalização e a
cobrança poderão ser compartilhadas pelos
entes federados, adotado cadastro nacional
único de contribuintes."

"Art. 146-A. Lei complementar poderá
estabelecer critérios especiais de tributação,
com o objetivo de prevenir desequilíbrios da
concorrência, sem prejuízo da competência
de a União, por lei, estabelecer normas de
igual objetivo."

"Art. 148 .
I -.para atender a despesas extraord~

nárias, decorrentes de calamidade pública,
de desastre ambiental, de guerra externa ou
sua iminência;

"Art. 149 , .
§2° ..
11 - incidirão também sobre a importa

ção de produtos estrangeiros ou serviços;

"Art. 149-A .
Parágrafo único. A contribuição a que

se refere o caput terá por base o consumo
de energia elétrica e poderá ser cobrada na

fatura respectiva, não se aplicando o art.
146, 111, a.

"Art. 149-8. Os Municípios e o Distrito
Federal poderão instituir contribuição, na
forma das respectivas leis, para o custeio do
serviço de limpeza de vias, logradouros,
praças e parques localizados no território do
município, observado o disposto no art. 150,
I e 111.

Parágrafo único. A contribuição a que
se refere o caput poderá ter por base o va
lor venal do imóvel, não se aplicando o art.
146,111, a."

"Art. 150 ..
111- .
c) antes de decorridos noventa dias da

data em que haja sido publicada a lei que os
instituiu ou aumentou, observado o disposto
na alínea b;

v ~ estabelecer limitações ao tráfego
de pessoas ou bens, por meio de tributos in
terestaduais ou intermunicipais, admitida a
cobrança de pedágio;

§ 1° A vedação do inciso 111, b não se
aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I,
153, I, 11, IV e V; e 154, 11; e a vedação do
inciso 111, c não se aplica aos tributos previs
tos nos arts. 148, I, 153, I, 11, 111 e V, e 154,
11, nem à fixação da base de cálculo dos im
postos previstos nos arts. 155, 111, e 156, I.

§ 6° Qualquer subsídio ou isenção, re
dução .de base de· cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão rela
tivos a impostos, taxas ou contribuições só
poderá ser concedido mediante lei específi
ca, federal, estadual ou municipal, que regu
le exclusivamente as matérias acima enu
meradas .ou o correspondente tributo ou
contribuição.

§8°Qualquer associação ou sindicato,
nos termos da lei, poderá solicitar informa
ções relativas a benefícios fiscais concedi
dos, nà forma do § 6°, a pessoas jurídicas

"Art. 152-A. É vedado aos Estados e
ao Distrito Federal, no exercício da compe
tência prevista no art. 155, 11, e § 2°, XI, dis
por sobre matéria não relacionada na lei
complementar de que trata o inciso XII ou
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da resolução de que trata o inciso IV, ambos
do art. 155, § 2°, ou, ainda que relaciona
das, possuam conteúdo ou forma diferentes
daqueles nelas constantes."

"Art. 153 .
I - importação de produtos estrange~

ros e de serviços;
11 - exportação, para o exterior, de pro

dutos nacionais ou nacionalizados e de ser
viços;

§ 3° .

IV - terá reduzido seu impacto sobre a
aquisição de bens de capital pelo contribuin
te do imposto, na forma da lei.

§ 4° O imposto previsto no inciso VI:
I - será progressivo e terá suas alíquo

tas fixadas de forma a desestimular a manu
tenção de propriedades improdutivas;

II - não incidirá sobre pequenas gle
bas rurais, definidas em lei, quando as ex
plore, o proprietário que não possua outro
imóvel;

111 - será fiscalizado e cobrado pelos
Municípios que assim optarem, na forma da
lei, desde que não implique redução do im
posto ou qualquer outra forma de renúncia
fiscal.

"Art. 155 ..

111- propriedade de veículos automoto
res terrestres, aéreos e aquáticos;

§ 2°

11 - a isenção e a não-incidência, salvo
determinação em contrário da lei comple
mentar:

c) não acarretará anulação do crédito
relativo a insumos, nas operações anterio
res à saída da indústria, de papel destinado
à impressão de jornais;

IV - resolução do Senado Federal, de
iniciativa do Presidente da República, de um
terço dos senadores ou de um terço dos go
vernadores, aprovada por três quintos de
seus membros, estabelecerá:

a) as alíquotas aplicáveis às opera
ções e prestações, não podendo estabele-

cer alíquota superior a vinte e cinco por cen
to;

b) relativamente às operações e pres
tações interestaduais, as alíquotas de refe
rência, para efeito específico de determina
ção da parcela do imposto devida ao Estado
de origem, nos termos do inciso VI, b;

V - terá alíq uotas uniformes em todo o
território nacional, por mercadoria, bem ou
serviço, em número máximo de cinco, ob
servado o seguinte:

a) o órgão colegiado de que trata o in
ciso XII, g, definirá a quais mercadorias,
bens e serviços serão aplicadas, devendo
tal definição ser ratificada por decreto legis
lativo dos Estados e do Distrito Federal, ve
dada alteração das definições, implicando
ratificação tácita a ausência de pronuncia
mento, nos termos de lei complementar;

b) a menor alíquota será aplicada aos
gêneros alimentícios de primeira necessida
de e aos medicamentos de uso humano, se
gundo condições e listas definidas em lei
complementar, e a mercadorias, bens e ser
viços definidos pelo órgão colegiado de que
trata o inciso XII, g;

c) à exceção da alíquota prevista na
alínea b, as demais não poderão ser inferio
res à maior alíquota de referência de que
trata o inciso IV, b;

VI - relativamente a operações e pres
tações interestaduais, será observado o se
guinte:

a) o imposto será calculado pela apl~

cação da alíquota da mercadoria, bem ou
serviço sobre a respectiva base de cálculo;

b) a parcela devida ao Estado de ori
gem será obtida pela aplicação da alíquota
de referência prevista no inciso IV, b, sobre
a base de cálculo, que, para efeito de apu
ração dessa parcela, não compreenderá o
montante do imposto sobre produtos indus
trializados, quando a operação ou prestação
configure fato gerador dos dois impostos;

c) a parcela devida ao Estado de lo
calização do destinatário, inclusive nas
aquisições feitas por consumidor final na
venda ou faturamento direto, será a dife
rença entre os montantes obtidos na forma
das alíneas a e b;
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d) quando for aplicada a alíquota a
que se refere o inciso V, b, o imposto cabe
rá integralmente ao Estado de origem;

e) a parcela do imposto a que se refe
re a alínea c não será objeto de compensa
ção, pelo remetente, com o montante cobra
do nas operações e prestações anteriores;

f) o imposto poderá ser cobrado no
Estado de origem, nos termos de lei com
plementar;

g) lei complementar definirá a forma
como o imposto devido a que se refere a alí
nea c será atribuído ao respectivo Estado
ou Distrito Federal de localização do desti
natário, podendo condicionar ao seu efetivo
pagamento o aproveitamento do crédito fis
cal a ele concernente para compensação
com o montante devido nas operações e
prestações seguintes;

h) somente será considerada interes
tadual a operação em que houver a efetiva
saída de mercadoria ou bem do Estado
onde se encontrem para o Estado de locali
zação do destinatário, assim considerado
aquele onde ocorrer a entrega da mercado
ria ou bem;

i) relativamente à prestação do serviço
de transporte aéreo, terrestre, aquático ou
por qualquer outra via, somente será inte
restadual aquela vinculada a mercadorias,
bens, valores, semoventes e pessoas, pas
sageiros ou não, cuja contratação preveja
como destino físico unidade da Federação
diferente daquela onde se iniciou a presta
ção;

j) nas operações com gás natural e
seus derivados, o imposto será devido na
forma das alíneas aa c;

VII - não será objeto de isenção, redu
ção de base de cálculo, crédito presumido
ou qualquer outro incentivo ou benefício, fis
calou financeiro, vinculado ao imposto, ex
ceto:

a) para atendimento ao disposto nos
art. 146,111, d, hipótese na qual poderão ser
aplicadas as restrições previstas nas alíne
as a e b do inciso 11;

b) a isenção para operações com gê
neros alimentícios de primeira necessidade
e com medicamentos de uso humano, se-

lIf

gundo condições e listas definidas em lei
complementar;

VIII - terá regulamentação única, sen
do vedada a adoção de norma autônoma
estadual;

IX- .
a) sobre a entrada de bem ou merca

doria importados do exterior, a qualquer títu
lo, por pessoa física ou jurídica, ainda que
não seja contribuinte habitual do imposto,
qualquer que seja a sua finalidade, assim
como sobre o serviço prestado no exterior,
cabendo o imposto ao Estado onde estiver
situado o domicílio ou o estabelecimento do
destinatário da mercadoria, bem ou serviço;

c) sobre as transferências interestadu
ais de mercadorias e bens entre estabeleci
mentos do mesmo titular;

X- .
a) sobre operações que destinem mer

cadorias para o exterior, nem sobre serviços
prestados a destinatários no exterior, asse
gurada a manutenção e o aproveitamento
do montante do imposto cobrado nas opera
ções e prestações anteriores;

d) nas prestações de serviço de comu
nicação nas modalidades de radiodifusão
sonora e de sons e imagens de recepção li
vre e gratuita;

XI - a instituição por lei estadual limi
tar-se-á a estabelecer a exigência do impos
to na forma disciplinada pela lei complemen
tar de que trata o inciso XII;

XII- .
a) definir fatos geradores e contribuin

tes do imposto;
b) dispor sobre substituição tributária,

inclusive, se for o caso, as hipóteses de
transferência. de responsabilidade pelo pa
gamento da parcela do imposto a que se re
fere o inciso VI, c;

f) assegurar o aproveitamento do cré
dito relativo à remessa para outro Estado,
com a observância do disposto no inciso VI,
e, de serviços e de mercadorias, ao montan
te cobrado nas operações anteriores decor
rentes de aquisições destinadas ao ativo
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permanente, segundo critérios que estabe
lecer;

g) dispor sobre a competência e o fun
cionamento do órgão colegiado integrado
por representante de cada Estado e do Dis
trito Federal;

h) disciplinar o processo administrati
vo-fiscal;

i) definir as bases de cálculo, de modo
que o montante do imposto as integre, inclu
sive nas hipóteses do inciso IX;

j) dispor sobre regimes especiais ou
simplificados de tributação, inclusive para
atendimento ao disposto no art. 146, 111, d;

I) prever sanções, inclusive retenção
dos recursos oriundos das transferências
constitucionais, aplicáveis aos Estados e ao
Distrito Federal e seus agentes, por des
cumprimento da legislação do imposto, es
pecialmente do disposto no inciso VII;

m) dispor sobre o processo administra
tivo de apuração das infrações da legislação
do imposto praticadas pelos Estados e Dis
trito Federal e seus agentes, bem como de
finir órgão que deverá processar e efetuar o
julgamento administrativo;

n) definir a forma como o Estado de lo
calização do destinatário exercerá a sujei
ção ativa na hipótese do inciso VI, c;

o) prever a obrigatoriedade da presta
ção, por meio eletrônico, das informações
relativas a realização de cada operação e
prestação, no momento de sua realização, a
sistema integrado de informações, disponí
vel às administrações tributárias;

XIII - compete ao órgão colegiado de
que trata o inciso XII, g, mediante aprova
ção pelo número de votos definido em lei
complementar, observado o mínimo de qua
tro quintos de seus membros:

a) editar a regulamentação de que tra
ta o inciso VIII;

b) autorizar a transação e a concessão
de anistia, remissão e moratória, observado
o disposto no art. 150, § 6°;

c) estabelecer critérios para a conces
são de parcelamento de débitos fiscais;

d) fixar as formas e os prazos de reco
lhimento do imposto;

e) estabelecer critérios e procedimen
tos de controle e fiscalização na hipótese do
inciso VI, c;

§ 6° A incidência do imposto sobre
energia elétrica e petróleo, inclusive lubrifi
cantes, combustíveis líquidos e gasosos
dele derivados:

1- ocorre em todas as etapas da circu
lação, desde a saída do estabelecimento
produtor ou a importação até a sua destina
ção final;

11 - em relação à energia elétrica ocor
re também nas etapas de produção, de
transmissão, de distribuição, de conexão e
de conversão, até a sua destinação final.

§ ]O O imposto previsto no inciso 111:
I - terá alíquotas mínimas fixadas pelo

Senado Federal;
11 - poderá ter alíquotas diferenciadas

em função do tipo e utilização.

"Art. 156 .
§ 2° .

111 - poderá ser progressivo em razão
do valor do imóvel;

IV - poderá ter alíquotas diferenciadas
de acordo com a localização e o uso do
imóvel.

"Art. 158 .

11 - cinqüenta por cento do produto da
arrecadação do imposto da União sobre a
propriedade territorial rural, relativamente
aos imóveis neles situados, cabendo a tota
lidade na hipótese da opção a que se refere
o art. 153, § 4°,111;

111 - cinqüenta por cento do produto da
arrecadação do imposto do Estado sobre a
propriedade de veículos automotores licen
ciados ou registrados em seus territórios;

Parágrafo único. As parcelas de recei
ta pertencentes aos Municípios, menciona
das no inciso IV, serão creditadas conforme
critérios definidos em lei complemen
tar."(NR)

"Art. 159 ..
I - do produto da arrecadação dos im

postos sobre renda e proventos de qualquer
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natureza e sobre produtos industrializados,
quarenta e nove por cento na seguinte for
ma:

c} dois por cento, destinado a financia
mento de programas de desenvolvimento no
Estado do Espírito Santo, no Noroeste do
Estado do Rio de Janeiro e nas Regiões
Norte, Centro-Oeste e Nordeste, nesta com
preendida a área do Estado de Minas Gera~

is alcançada pela legislação que disciplina a
alínea c, por intermédio dos respectivos
Estados e do Distrito Federal, nos termos de
lei cOrnplementar;

111 - vinte e cinco por cento do produto
da arrecadação da contribuição de interven
ção no domínio econômico prevista no art.
177, § 4°, para os Estados e o Distrito Fede
ral, distribuídos na forma da lei, observada a
destinação a que refere o inciso 11, c, do re
ferido parágrafo.

§ 3° Os Estados entregarão aos res
pectivos Municípios vinte e cinco por cento
dos recursos que receberem nos termos do
inciso 11, observados os critérios estabeleci
dos na lei complementar a que se refere o
art. 158, parágrafo único.

§ 4° Do montante de recursos de que
trata o inciso 111 que cabe a cada Estado,
vinte e cinco por cento serão destinados aos
seus.Municípios, na forma da lei a que se
refere o mencionado inciso."(NR)

"Art. 167 ..

IV - a vinculação de receita de impos
tos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas
a repartição do produto da arrecadação dos
impostos a que se referem os arts. 158 e
159, a destinação de recursos para as
ações e serviços públicos de saúde, para
manutenção e desenvolvimento do ensino e
para realização de atividades da administra
ção tributária, como determinado, respecti
vamente, pelos arts. 37, XXII, 198, § 2°, e
212, e a prestação de garantias às opera
ções de crédito por antecipação de receita,
previstas no art. 165, § 8°, bem como o dis
posto no § 4° deste artigo;

"Art. 170 .

VI - defesa do meio ambiente, inclusi
ve mediante tratamento diferenciado confor
me o impacto ambiental dos produtos e ser
viços e de seus processos de elaboração e
prestação;

"Art. 195 ..
...............................................................
IV - do importador de bens ou serviços

do exterior, ou de quem a lei a ele equipa
rar.

................................................................
§ 12. A lei definirá os setores de ativi

dade econômica para os quais as contribui
ções incidentes na forma dos incisos I, b, e
IV do caput, serão não-eumulativas.

§ 13. Aplica-se o disposto no § 12 in
clusive na hipótese de substituição gradual,
total ou parcial, da contribuição incidente na
forma do inciso I, a, pela incidente sobre a
receita ou o faturamento.

§ 14. Na hipótese do § 9°, a alíquota
da contribuição de que trata o inciso I, c,
deste artigo, aplicável ao lucro das institui
ções financeiras, não poderá ser inferior à
maior das alíquotas previstas para as enti
dades a elas equiparadas e para as demais
empresas.

"Art. 203 .
Parágrafo único. A União instituirá pro

grama de renda mínima destinado a asse
gurar a subsistência das pessoas e das fa
mflias, priorizando-se inicialmente as de bai
xa renda, podendo ser financiado e realiza
do por meio de convênio cOm os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, na forma
da lei complementar.

"Art. 204 .
Parágrafo único. É facultado aos Esta

dos e ao Distrito Federal vincular a progra
ma de apoio à inclusão e promoção social
até cinco décimos por cento de sua receita
tributária líquida, vedada a aplicação desses
recursos no pagamento de:

I - despesas com pessoal e encargos
sociais;

11 - serviço da dívida;
111 - qualquer outra despesa corrente

não vinculada diretamente aos investimen
tos ou ações apoiados.
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"Art.216 .

§ 6° É facultado aos Estados e ao Dis
trito Federal vincular a fundo estadual de fo
mento à cultura até cinco décimos por cento
de sua receita tributária líquida, para o fi
nanciamento de programas e projetos cultu
rais, vedada a aplicação desses recursos no
pagamento de:

I - despesas com pessoal e encargos
sociais;

11- serviço da dívida;
111 - qualquer outra despesa corrente

não vinculada diretamente aos investimen
tos ou ações apoiados.

Art. 2° Os artigos do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias a seguir enumerados
passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 76. É desvinculado de órgão, fun
do ou despesa, no período de 2003 a 2007,
vinte por cento da arrecadação da União de
impostos, contribuições sociais e de inter
venção no domínio econômico, já instituídos
ou que vierem a ser criados no referido pe
ríodo, seus adicionais e respectivos acrésci
mos legais.

§ 1° O disposto no caput deste artigo
não reduzirá a base de cálculo das transfe
rências a Estados, Distrito Federal e Municí
pios na forma dos arts. 153, § 5°; 157, I;
158, I e 11; e 159, I, a e b, e 11, da Constitui
ção, bem como a base de cálculo das desti
nações a que se referem o art. 159, I, c e d,
da Constituição.

"Art. 82 .
§ 1° Para o financiamento dos Fundos

Estaduais e Distrital, poderá ser criado adi
cionai de até dois pontos percentuais na alí
quota do Imposto sobre Circulação de Mer
cadorias e Serviços - ICMS, sobre os pro
dutos e serviços supérfluos e nas condições
definidos na lei complementar de que trata o
art. 155, § 2°, XII, da Constituição, não se
aplicando, sobre este percentual, o disposto
no art. 158, IV, da Constituição.

§ 3° Os adicionais criados pelos Esta
dos e pelo Distrito Federal até a data da
promulgação desta Emenda, naquilo em
que estiverem em desacordo com o previsto

nesta Emenda, na Emenda n° 31, de 14 de
dezembro de 2000, ou na lei complementar
de que trata o § 1°, terão vigência, no máxi
mo, até o prazo previsto no art. 79 deste Ato
das Disposições Constitucionais Transitóri
as.

"Art. 83. Lei federal definirá os produ
tos e serviços supérfluos a que se referem
os arts. 80, 11, e 82, § 2°.

Art. 3° Ficam acrescentados os seguintes arti
gos ao Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias:

"Art. 90. A transição do imposto de que
trata o art. 155, 11, da Constituição, para a
forma definida nesta Emenda, observará o
seguinte:

I - fica permitida a manutenção dos in
centivos e benefícios fiscais e financeiros,
vinculados ao imposto, autorizados por con
vênio, nos termos da Lei Complementar n°
24, de 7 de janeiro de 1975, e os autoriza
dos ou concedidos por lei ou decreto esta
dual ou distrital, destinados ao fomento in
dustrial, agropecuário e aqueles vinculados
à estrutura portuária, à cultura, ao esporte, a
programas sociais, ao investimento em in
fra-estrutura rodoviária e em programa habi
tacional, concedidos, inclusive em caráter
individual, até 30 de setembro de 2003, ain
da que sob condição e por prazo certo, ob
servado o seguinte:

a) aqueles autorizados por convênio,
nos termos da Lei Complementar n° 24, de
7 de janeiro de 1975, por prazo certo e em
função de determinadas condições, terão
seu prazo de fruição mantido conforme o
ato concessório;

b) os demais benefícios ou incentivos
autorizados por convênio, nos termos da Lei
Complementar nO 24, de 7 de janeiro de
1975, poderão ter seu prazo de fruição man
tido pelo órgão colegiado de que trata o art.
155, § 2°, XII, g, pelo prazo máximo de onze
anos, contados do primeiro ano subseqüen
te ao da promulgação desta Emenda;

c) os autorizados por meio de lei ou
decreto estadual ou distrital, destinados ao
fomento industrial, agropecuário e aqueles
vinculados à estrutura portuária, à cultura,
ao esporte, a programas sociais, ao investi-
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mento em infra-estrutura rodoviária e em
programa habitacional, não poderão ser
prorrogados e terão seu prazo de fruição
mantido conforme o ato concessório, não
podendo ultrapassar o período de onze
anos, contados do primeiro ano subseqüen
te ao da promulgação desta Emenda;

d) os Estados e Distrito Federal terão
noventa dias após a promulgação desta
Emenda para publicar nos seus respectivos
Diários Oficiais todos os atos concessórios
relativos à alínea c, ousua referência, quan
do já publicados;

e) em 60 (sessenta dias) da publica
ção prevista na alínea d, os Estados e o
Distrito Federal deverão efetuar o registro e
o depósito da documentação comprobatória
dos atos de concessão, para arquivamento
junto. ao órgão colegiado previsto no art.
155, § 2°, XII, g;

f) verificada, pelo órgão colegiado pre
visto no art. 155, § 2°, XII, g, a manutenção
indevida do incentivo ou benefício, deverá
ser feita comunicação ao órgão previsto no
art. 155, § 2°, XII, m, para instauração do
respectivo processo administrativo;

g) os incentivos ou benefícios não en
quadrados nas hipóteses do caput deste in
ciso ou os não publicados no prazo de que
trata a alínea. dficam extintos após cento e
oitenta dias da promulgação desta Emenda;

li -para efeito de aplicação do dispos
to no art. 155, § 2°, IV, b, da Constituição,
para vigência nos quatro primeiros exercíci
os da exigência do imposto na forma dada
por esta Emenda, as alíquotas de referência
deverão ser fixadas de forma a manter equi
líbrio como sistema de partilha das alíquo
tas interesta.duais vigentes na data da pro
mulgação desta Emenda, e serão reduzi
das, no decurso do prazo de sete anos a
partir do primeiro dia do quinto exercício da
exigência dó imposto, na forma e graduação
previstas em lei complementar, até que se
estabeleça uma única alíquota de referência
de quatro por cento;

111 - fica vedada, a partir da promulga
ção desta Emenda, a concessão ou prorro
gaçãode incentivos ou benefícios fiscais ou
financeiros relativamente ao imposto de que
trata o art. 155, 11, da Constituição, exceto a
prorrogação, até a vigência da lei comple-

mentar referida no inciso IV deste artigo, de
incentivos ou benefícios fiscais concedidos
para atendimento das disposições do art.
170, IX, e 179, da Constituição, e a conces
são ou prorrogação por convênio, nos ter
mos da Lei Complementar n° 24, de 7 de ja
neiro de 1975, considerando-se extintos, na
data da promulgação desta Emenda, quais
quer outros incentivos e benefícios 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 referido neste artigo, podendo cri
ar fundos ou outros mecanismos necessári
os à sua consecução, e, observado o que
determinam os .incisos I a 111, a vigência dos
incentivos e benefícios fiscais e financeiros
e a aplicabilidade das regras em vigor à
época das respectivas concessões;

V - lei estadual poderá estabelecer
adicional de até cinco pontos percentuais
nas alíquotas definidas nos termos do art.
155, § 2°, IV e V, a, da Constituição, obser
vado o seguinte:

a) o adicional poderá ser estabelecido
para, no máximo, quatro mercadorias e ser
viços, que tenham, na data da.promulgação
desta Emenda, alíquotas superiores às que
vierem a 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 adicional estabelecido poderá vi
gorar pelo prazo de três anos, contados do
início 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 completa extin
ção;

VI - para efeito do disposto no art.
155, § 2°, XIII, d, da Constituição, o órgão
colegiado de que trata o inciso XII, g, do
mesmo parágrafo, poderá estabelecer um
sistema de transição, definindo critérios
para a fixação de prazo pelos Poderes Exe
cutivos dos Estados e do Distrito Federal;

VII - lei complementar poderá permitir
a manutenção das exigências previstas na
legislação estadual, vigentes na data da
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promulgação desta Emenda, estabelecidas
como condição à aplicação do diferimento
do lançamento e pagamento do imposto.

§ 1° As normas concessivas de benefí
cios ou incentivos fiscais ou financeiros a
que se refere este artigo não poderão con
templar novos beneficiários a partir da pro
mulgação desta Emenda.

§ 2° Pelo prazo de até três anos, con
tados da data de publicação desta Emenda,
os Estados e o Distrito Federal poderão, a
seu critério, destinar até cinco décimos por
cento da receita líquida do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços 
ICMS à manutenção dos incentivos e bene
fícios concedidos a programas e projetos
culturais e programas de inclusão social, cri
ados até essa data, respeitado o limite de
cinco por cento do ICMS a recolher pelo
contribuinte.

§ 3° Enquanto não viger a lei comple
mentar prevista no inciso 11, a partir do pri
meiro dia do quinto exercício da exigência
do imposto, as alíquotas de referência serão
reduzidas, a cada ano, de um ponto percen
tual, sendo dois no último ano, no caso da
maior alíquota de referência, e de meio pon
to percentual, no caso da menor alíquota de
referência, até que se estabeleça uma única
alíquota de referência de quatro por cento.

§ 4° Enquanto não se estabelecer uma
alíquota interestadual única de referência de
quatro por cento, a que se refere o inciso 11,
o imposto de que trata o art. 155, 11, nas
operações com energia elétrica e petróleo,
inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos
e gasosos dele derivados, caberá integral
mente ao Estado de localização do destina
tário, aplicando-se as regras previstas no
art. 155, § 2°, VI, e e 9, XII, b e n e XIII, e,
da Constituição.

§ 5° Findo o período a que se refere o
§ 4°, caberá ao Senado Federal definir as
alíquotas de referência dos produtos nele
mencionados, observado o limite do inciso
11. "

"Art. 91. O prazo previsto no caput do
art. 84 deste Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias fica prorrogado até 31
de dezembro de 2007.

§ 1° Fica prorrogada, até a data referi
da no caput deste artigo, a vigência da Lei
n° 9.311, de 24 de outubro de 1996, e suas
alterações.

§ 2° Até a data referida no caput deste
artigo, a alíquota da contribuição de que tra
ta o art. 84 deste Ato das Disposições Cons
titucionais Transitórias será de trinta e oito
centésimos por cento."

"Art. 92. Enquanto não for editada alei
complementar de que trata o parágrafo úni
co do art. 158, da Constituição, permane
cem aplicáveis os critérios de distribuição
dos recursos referidos no dispositivo consti
tucional vigente até a data da promulgação
desta Emenda.

Parágrafo único. A transição para os
novos critérios ocorrerá no prazo mínimo de
seis anos, de tal sorte que nenhum municí
pio sofra perdas em relação ao valor das re
ceitas a que fazia jus anteriormente."

"Art. 93. A União entregará aos Esta
dos e ao Distrito Federal o montante defini
do em lei complementar, de acordo com cri
térios, prazos e condições nela determina
dos, podendo considerar as exportações
para o exterior de produtos primários e
semi-elaborados, a relação entre as expor
tações e as importações, os créditos decor
rentes de aquisições destinadas ao ativo
permanente e a efetiva manutenção e apro
veitamento do crédito do imposto a que se
refere o art. 155, § 2°, X, a.

§ 1° Do montante de recursos que
cabe a cada Estado, setenta e cinco por
cento pertencem ao próprio Estado, e vinte
e cinco por cento, aos seus Municípios, dis
tribuídos segundo os critérios a que se refe
re o art. 158, parágrafo único, da Constitui
ção.

§ 2° A entrega de recursos prevista
neste artigo perdurará, conforme definido
em lei complementar, até que o imposto a
que se refere o art. 155, 11, tenha o produto
de sua arrecadação destinado predominan
temente, em proporção não inferior a oitenta
por cento, ao Estado onde ocorrer o consu
mo das mercadorias, bens ou serviços.

§. 3° Enquanto não for editada a lei
complementar de que trata o caput, em
substituição ao sistema de entrega de recur-
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sos nele previsto, permanecerá vigente o
sistema de entrega de recursos previsto no
art. 31 e Anexo da Lei Complementar n° 87,
de 13 de setembro de 1996, com a redação
dada pela Lei Complementar n° 115, de 26
de dezembro de 2002.

§ 4° Os Estados e o Distrito Federal
deverão apresentar à União, nostermos das
instruções baixadas pelo Ministério da Fa
zenda, as informações relativas ao imposto
de que trata o art. 155, 11, declaradas pelos
contribuintes que realizarem operações ou
prestações com destino ao exterior.

§ 5° A lei complementar. estabelecerá
um sistema de ressarcimento das eventuais
reduções da arrecadação dos Estados e do
Distrito Federal do imposto de que trata o
art. 155, 11 da Constituição, definindo mon
tante e critérios de entrega de recursos, de
correntes das alterações introduzidas por
esta Emenda.

§ 6° O Poder Executivo da União en
caminhará projeto de lei complementar de
que trata o § 5° no prazo de noventa dias da
promulgação desta Emenda."

"Art. 94. A regra enunciada no art. 150,
111, c, da Constituição, não se aplica ao im
posto previsto no. art. 155, 11, da Constitui
ção, nos dois primeiros anos de vigência da
lei complementar que o disciplinar."

"Art. 95. São acrescidos dez anos ao
prazo fixado no art. 40 deste Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias."

"Art. 96. A vigência do disposto no art.
159, fll, e § 4°, iniciará somente após a edi
ção da lei de que trata o referido inciso 111."

"Art. 97. Enquanto não iniciar a exigên
cia da contribuição de que trata o art. 149-B,
os Municípios e o Distrito Federal poderão
continuar exigindo as taxas já instituídas,
que tenham como fato gerador a utilízação
efetiva ou potencial dos serviços de limpeza
pública."

"Art. 98. O Poder Executivo, em até
sessenta dias contados da data da promul
gação desta Emenda, encaminhará ao Con
gresso Nacional projeto de lei, sob o regime
de urgência constitucional, que disciplinará
os benefícios fiscais para. a capacitação do
setor de tecnologia da informação, que vige-

rão até 2019 nas condições que estiverem
em vigor no ato da aprovação desta Emen
da:'

"Art. 99. Os regimes especiais de tribu
tação para microempresas e empresas de
pequeno porte próprios da União, dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Municípios
cessarão a·partir da entrada· em vigor do re
gime previsto no art. 146, 111, d, da Constitui
ção."

Art. 4° As alterações na redação dos incisos 11,
IV, V, VI, VII, V111 , X, XI e XII do § 2° do art. 155 da
Constituição somente produzirão efeitos na data de
finida na lei complementar de que trata o inciso XII
do § 2° do mesmo artigo, mantendo-se aplicáveis,
até então, as redações vigentes até a data da pro
mulgação desta Emenda.

Art. 5° A redação do art. 155, X, a, na forma des
ta Emenda, somente produzirá efeitos a partir da edi
ção da lei complementar de que trata o art. 93 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 6° Ressalvado o disposto nos arts. 4° e 5°,
esta Emenda entra em vigor em 1o de janeiro do ano
subseqüente ao de sua promulgação.

Art. 7° Ficam revogados:
1- o inciso I do art. 161 da Constituição e o inci

so 11 do § 3° do art. 84 do Ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias;

11 -a alínea b do inciso X e a alínea e do inciso
XII do § 2° e os §§ 4° e 5° do art. 155 da Constituição,
a partir da prodl.lção dos efeitos dos dispositivos a
que se refere o art. 4°.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Como votam os Srs. Líderes?

Como vota.o PV? (Pausa.)
Como vota. o PRONA? (Pausa.)
Como vota o PSC? (Pausa.)
Como vota o PCdoB?
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) ~ Sr. Presidente, o
PCdoB vota "sim".

O SR. DR. HÉLIO (PDT-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o POT vota
"sim".

O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB-ES.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o PSB vota "sim".

O SR. NELSON PROENÇA(PPS - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS
vota "sim".
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o SR. NEUCIMAR FRAGA (Bloco/PL - ES.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o Bloco Parlamentar PUPSL vota "sim".

O SR. PEDRO HENRV (PP - MT. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PP vota
"sim".

o SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, o PSDB entende que claramente essa
não é a reforma que o povo esperava. Eu digo, e a s0

ciedade vai conferir no futuro, que essa reforma vai se
resumir à CPMF e à DRU. (Apupos.) Estou exercendo
meu direito, Sr. Presidente.

Por isso mesmo, para não corroborar com ape
nas aumento de impostos para o País, o PSDB vota
"não".

O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB
vota "sim".

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL - DF.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o PFL está convencido de 3 coisas: primeira, a re
forma tributária aumenta impostos; segunda, acaba
com a autonomia dos Estados; terceira, diminui o pa
pei da Câmara dos Deputados na discussão política.

O próprio Líder do Governo no Senado já anun
ciou mudanças nessa reforma que estamos votando
agora.

Por isso, o PFL encaminha, com todo o respeito
aos que pensam em sentido contrário, o voto "não".

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota "sim".

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota
"sim", porque essa é a reforma que construímos den
tro do possível, e o PSDB não tem nenhuma razão
para falar assim.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Governo vota "sim".

O SR. MARCELO ORTIZ (PV - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV
vota "sim".

O SR. AMAURI ROBLEDO GASQUES
(PRONA-SP. Pela ordem. Sem revisão doorador.)
Sr. Presidente, o PRONA vota "não".

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA Sr. Presiden
te, peço a palavra como Líder.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado José Carlos

Aleluia, para uma Comunicação de Liderança, pelo
PFL.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, há nesta Casa Deputados
que foram Constituintes e Deputados que estavam
aqui antes da Constituinte. Há os mais novos, os mais
experientes, os que conhecem mais Direito, os que
conhecem menos, mas tenho absoluta certeza de
que não só os Deputados, mas os responsáveis e
honrados servidores da Casa, homens e mulheres
que sempre deram apoio ao trabalho do Plenário, es
tão abalados.

Em que pese à presença da luz elétrica que ilu
mina esta sala, estamos assistindo a uma noite escu
ra, que escurece a democracia brasileira e tira o bri
lho... (Apupos.) É verdade, podem fazer isso. Uma
noite que tira o brilho da democracia.

Quero render minha homenagem sobretudo aos
bravos servidores da Mesa, que, por disciplina e por
dever de ofício, não vão falar, mas sabem que esta
mos inaugurando uma violação profunda da nossa
Constituição.

O princípio é o de que a Constituição deve ser
algo que não pode ser mudado por impulso. O Depu
tado Jairo Carneiro olha para mim como jurista. Não
pode e não deve ser mudada por impulso. Por isso,
existem 2 votações: a de primeiro turno, com desta
ques supressivos e emendas aglutínativas; e a de se
gundo turno, que permitiria confirmar ou não o apro
vado no primeiro turno.

Presenciamos, portanto, a aprovação de um
projeto que não serve ao Brasil. Essa frase não é dita
por mim. Não sou eu, José Carlos Aleluia, nem meus
bravos amigos do PFL que dizemos isso, ou não é só
o bravo Líder do PSDB, Deputado Jutahy Junior, que
diz isso. São todos os que conhecem o sistema tribu
tário do mundo. A Câmara dos Deputados está apro
vando um projeto que cria imposto municipal sobre a
energia elétrica. Não é a contribuição de Iluminação
Pública hoje existente, porque esta não tem como
base de cálculo a quantidade de quilowatts/horacon
sumidos.

Tenho de render homenagens ao PSDB, ao
PRONA, aos companheiros do PFL, aos muitos com
panheiros como Arnaldo Faria de Sá e a companhei
ros do PT, sim, porque não pensam igual a mim, mas
igual ao PT do passado, de acordo com os votos que
receberam. Quando o Deputado João Fontes vem à
tribuna defender suas teses, não são as minhas, mas
as que o trouxeram a esta Casa.
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Portanto, meus amigos e amigas, esta não é
uma noite boa para a Câmara dos Deputados, nem
para o Presidente João Paulo, que é um homem con
ciliador, de bons propósitos e não merece que venha
mos ofendê-lo. Tenho grande respeito por S.Exa.,
mas sei que a pressão de um Governo forte, com ten
dência autoritária e que montou uma maioria coopta
da, é de diffcil resistência até para o Presidente da
Câmara.

Queremos unir todos os amigos do PMDB que
votam contra esse projeto - e são muitos -, os do PP,
os do PTB, de vários partidos, inclusive do partido a
que pertence o Presidente da República. Estamos
convencidos de que isso não serve, mas desserve ao
Brasil. E, além de desservir ao Brasil, presta um des
serviço à democracia brasileira. As bravas mulheres,
os homens mais experientes e os mais novos, todos
sabem que esse projeto é equivocado, pretende enri
quecer Brasília empobrecendo o País.

Não é por outro motivo que, mesmo seguindo
ao pé da letra a cartilha do FMI, os resultados na área
econômica são os piores possíveis. Todos os econo
mistas, sejam os do IBGE, sejam os das universida
des, pensavam que, com o respiro do mês de julho, o
desemprego começaria a cair, mas em agosto a taxa
de desemprego foi de 13%, um novo recorde.

Minhas amigas e meus amigos, o Governo man
da agora para cá uma medida provisória que cria uma
bolha. de cOhsumo ao incentivar o trabalhador a se
endividar com juros elevados, mesmo sabendo que
eles cairão. Quando for votada essa medida provisó
ria, viremos a esta tribuna denunciar que, ao criarem
uma bolha decrescimento, o Presidente e o seu Go
verno endividarão o trabalhador brasileiro.

O· PFL não se cahsa de dizer que esse projeto é
ruim. Ele não serve nem a rnim, nem a vocês, nem a
ninguém. Esse projeto só serve ao projeto de poder
doPT.

O SR. PASTOR AMARILDO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PASTOR AMARILDO (PSC - TO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ori
ento nossa banca a votar "sim", além de solicitar a ta
dos os Deputados que venham ao plenário, porque
estamos em processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So

licito a todas as Sras. e os Srs. Deputados que ve
nham ao plenário, pois estamos votando a Proposta
de Emenda à Constituição n° 41-C em segundo turno,
ressalvados os destaques.

O SR. RONALDO VASCONCELLOS - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

OSA. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. RONALDO VASCONCELLOS (PTB 
MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, nas votações anteriores, votei com o meu par
tido, o PTB, que hoje tem55 Deputados.

O SR. PASTOR AMARILDO - Sr. Presidente,
peço a palavra. pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PASTOR AMARILDO (PSC - TO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
aproveitoeste momento para agradecer ao Deputado
Renato Cozzolino, querido companheiro que durante
10 anos sustentou o Partido Social Cristão, tem de
monstrado firmeza semigual e abriu espaço para que
Deputados ingressassem no partido. Hoje, com muita
alegria, encontramos a Casa aberta para que esses
novos Parlamentares se sintam à vontade.

Sr. Presidente, apelaria a sua generosidade
para que, como fez tanto com o Partido Verde quanto
com o PRONA, colocasse no painel o que hoje já é re
conhecido por V.Exa. e por toda a Casa: que o PSC é
uma bancada.

Portanto, nossa palavra de gratidão ao Deputa
do Renato Cozzolino por esses 10 anos de sustenta
ção e nossas boas-vindas aos Parlamentares que
acabaram de chegar ao PSC.

Muito obrigado.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela

ordem. Sem revisão do orador,) - Sr. Presidente, gos
taria de solicitar às Sras. e aos Srs. Deputados da
base aliada que, por favor, permaneçam no plenário.
Após esta, teremos mais 2 votações, e se estivermos
no plenário, elas serão rápidas e poderemos reali
zá-Ias antes das 23h. Serão 2 destaques: o da CPMF
e o da DRU. Faltam apenas esses 2 destaques. Por

I
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favor, permaneçam no plenário. Precisamos que to
dos os que ainda não estão no plenário venham para
cá, para que possamos ter um quorum de segurança
o mais rápido possível.

O SR. BISPO RODRIGUES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, gostaria de dizer que nós, brasileiros, estamos or
gulhosos do discurso feito ontem pelo Presidente
Lula. Foi um discurso muito bonito, inclusive resga
tando as cartas de São Francisco, sem usar aquele
discurso do "é dando que se recebe". E aquele desfe
cho, falando sobre a paz e a justiça social? Uma coisa
muito linda. Hoje, pela manhã, ao ler todo o discurso
do Presidente, me emocionei. Foi uma peça lindíss~

ma, que honra o povo brasileiro.
Em segundo lugar, comunico que o PL está re

cebendo hoje, de braços abertos, o Deputado Pedro
lrujo, essa figura séria, correta, um excelente Parla
mentar que está entrando em nosso partido de tapete
vermelho. Nós, do PL, estamos muito felizes com a
entrada do Deputado Pedro lrujo em nosso partido.
V.Exa. também, Deputado Pedro Henry, se vier, será
muito bem recebido. V.Exa. está aí, olhando com
toda essa felicidade, porque tem uma trajetória de
vida muito linda.

Repito: ontem, o nosso Presidente Lula fez um
gol de letra, foi felicíssimo no seu discurso. Parabéns.

O SR. BETO ALBUQUERQUE- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero registrar a decisão tomada hoje, por unanim~
dade, pela Executiva Nacional do Partido Socialista
Brasileiro, reconhecendo mais uma vez a honra de
poder integrar o Governo Lula; a honra de poder ter
escolhido para compor este Governo o titular do M~

nistério da Ciência e Tecnologia e, ao mesmo tempo,
a honra de ter escolhido, dentre os nossos melhores
quadros, um dos grandes e históricos dirigentes do
partido para ser o Ministro da Ciência e Tecnologia do
nosso País.

Reiteramos a convicção de que a política cient~

fica e tecnológica que este Governo vem implemen
tando é descentralizadora, é democratizadora dos re
cursos, dos fundos e das oportunidades tanto para

Estados quanto para instituições e integrantes da
academia.

Sr. Presidente, é por isso que a direção nacional
do PSB reafirma Seu compromisso com o Governo,
com a sua política de ciência e tecnologia, que esta
mos implementando, e com o trabalho que vem sen
do encaminhado pelo Ministro Roberto Amaral. Quem
está no Governo não é apenas o Ministro Roberto
Amaral, mas o Partido Socialista Brasileiro, escreven
do embaixo das ações deste Governo e do Ministério
na grande e revolucionária tentativa de transformar o
Brasil num país de inclusão social e com acesso cien
tífico e tecnológico para todos.

Este é o registro que faço em nome da direção
nacional do partido que tenho a honra de integrar
como Vice-Presidente nacional, e peço que seja
transcrita nesta minha manifestação a nota oficial que
reflete o que acabo aqui de registrar.

NOTA A QUE SE REFERE O
ORADOR

COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PSB

Nota

Na conjunção de forças populares e democrát~

cas alçadas ao poder no processo eleitoral de 2002,
percebeu o Partido Socialista Brasileiro a oportunida
de de contribuir para as mudanças estruturais neces
sárias ao resgate da divida social do Pais; à reafirma
ção da soberania nacional e à promoção do desen
volvimento econômico e social, três objetivos absolu
tamente interdependentes e cruciais para construir e
consolidar a grande civilização próspera e solidária
por que todos almejamos. Animado desta percepção,
decidiu O PSB participar do Governo Lula.

Ao aceitar compor o atual Governo, o Partido es
colheu um Ministério - o da Ciência e Tecnologia - ab
solutamente estratégico no marco de uma política vol
tada para a consecução daqueles objetivos. O MCT é
portanto instrumental à concretização das mudanças
em nome das quais a coalizão governamental recebeu
a unção das urnas. De fato, não se conhece processo
civilizatório em que educação, saúde, ciência e tecno
logia não tenham tido papel preponderante.

Para representar o PSB no Governo e conduzir
o Ministério da Ciência e Tecnologia recaiu a escolha
no Companheiro Roberto Amaral. Ao longo dos últi
mos oito meses em que está à frente do Ministério,
vem ele conduzindo gestão coerente com o ideário do
Partido e com a visão e sentido de transformação pro
pugnados pelo Governo do Presidente Lula.
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Na atuação do Ministro Amaral, a idéia força de
mudança está de fato expressa, inicialmente, na pos
tura ética de ver ciência e tecnologia não como cate
gorias per se mas como instrumentos fundamentais à
construção de uma sociedade de inclusão, justa e co
esa. Decorre desta visão a firme orientação das ativi
dades do Ministério em função da desconcentração
espacial, ou seja, a expansão do desenvolvimento c~

entffico e tecnológico a todas as regiões dopais, com
uni forte sentido da absoluta necessidade de superar
desequilíbrios históricos, administrando o desafio de
apoiar e garantir o desenvolvimento dos atuais cen
tros de excelência e promover ao mesmo tempo o
avanço das regiões de menor densidade econômica,
científica e tecnológica.

Desta mesma perspectiva decorre o sentido ex
tremo de urgência comque o Ministério procura est~

mular e dinamizar a introdução das inovações tecnO
lógicasaoprocessoprodutivo, em sua diversidade de
setores e cadeias, de sorte a torná-lo mais dinâmico e
competitivo, seja no plano interno ou no comércio in
ternacional,

Ao mesmo tempo, tem o Companheiro Amaral a
clara percepção de que os interesses estratégicos do
País, como entidad~ permanente que é, solicitam o
esforço il!arredável de manter e projetar no futuro sua
capacidade?ientíficaetecnológica em áreas de van
guarda no plano mundial.

O Partido Socialista Brasileiro entende que a
orientação que o Ministro Roberto Amaral vem impri
mindo ao tIIIinistérioda Ci.ência e Tecnologia atende
aos superiores interesses da Nação e está unido na
expressão de integral apoio à continuidade desta po
lítica.

Brasilia, 24 de Setembro de 2003. - Deputado
Arraes de Alencar presidente Nacinal do PSB.

O SR. MAURíCIO· RANDS - Sr. Presidente,
peço a palavra pelaordem.

a SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. apalavra.

O SR. MAURíCIORANDS (PT-PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, este é um
país de contrastes. No momento em que a Câmara
dos Deputél,dos está votando a reforma tributária, que
desonera expórtações, gêneros de primeira necess~

dade e medicamentos e simplifica a estrutura tributá
ria do País, alglms Prefeitos ainda insistem em des
cumprir a Constituição.

Estou fazendo denúncia da ação do Prefeito da
cidade de SãoBentodo Una, no meu Estado, que in
siste em governar com os olhos do passado e tem

perseguido sindicatos, sustando as contribuições,
perseguindo dirigentes sindicais, transferindo-os às
vezes apenas pelo fato de levarem avante a luta de
seu sindicato.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os emé
ritos Profs. Maximilianus Cláudio Führer e Maximilia
no Roberto Führer nos ensinam que "a história do tra
balho humano é uma história de terror. Nas socieda
des escravocratas da antigüidade tudo era permitido:
torturas, sevícias, mutilaçõ~s, amputações e abusos
de toda ordem. O trabalho humano não tinha limite de
horário ou de esforço. A vida do escravo ,mera merca·
doria, dependia apenas do dE:!sejo do opressor. Em
algumas sociedades antigas o escravo era enterrado
vivo, junto com o cadáver de seu senhor, para poder
servi·lo no além-túmulo".

Mas, felizmente, a .civilização avançou, novas
idéias surgiram, os trabalhadores se organizaram, re
agiram à exploração e conquistaram direitos impor
tantes, como jOrnada de trabalho limitada, repouso
periódico, previdência social, salário mínimo, férias,
melhores condições de trabalho .E:! outros avanços.

Entre os avanços conquistados pelos trabalha
dores brasileiros, (lart' 8° da nossa Constituição dE:!
clara expressaITlent~que "é livre a associação profis
sional Ou sindic~I". No inciso Ido artigo, nossa Carta
Magna veda expressamente a interferência e a inter·
venção do Poder Público na organização sindical. E
no inciso IV garante o desconto da contribuiçãosindi
cal em folha.

Sr. Presidente, Sras.. e 8rs. Deputados, na con
tramão das conquistas civilizatórias e ao arrepio da
nossa LE3i Maior, a Prefeitura de São Bento do Una,
no Valedo Ipojuca,PernambucQ,determinou, unilate
ralmente, a partir de. janeiro de 2003, a suspensão
dos descontos das.mensalidades dos trabalhadores
filiados ao Sindicato dosSE:!rvidores Públicos Munici
pais de São Bento. do Una. COf11essa atitude, segun
do denúncia de> Sindicato ?os8ervidores Municipais,
o Prefeito, Sr. Paulo Afons9VE:!lozoGintra, do PFL, te
ria o objetivo de acabar cOf11 o ~indicatodacategoria.

A Comissão de Trab~l~o, dE:! Administração e
Serviços Públicos desta Casa, logo no início desta
Legislatura, recebE:!u a denúncia e prontamente envi
ou o· ofício 6/03, datado. de 27 defevE3reiro de 2003,
solicitando explicações da~uela Pref19itura.•·A denún
cia de violação de direito sihdiqaltambém foi formali.
zada junto à Organização Internacional do Trabalho,
da ONU,.que no dia 20 de junho enviou ofício ao Go
verno brasileiro solicitando informações.

Aquele sindicato ingressou ainda na Justiça
com mandado de segurança, visando à garantia
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constitucional da liberdade e autonomia sindical esta
belecida no art. 8° da Carta Magna. O mandado foi ju~
gado procedente por S.Exa., o Dr. Gilvan Macedo dos
Santos, Juiz de Direito da Comarca de São Bento do
Una, que determinou que o desconto sindical fosse
feito em folha de pagamento, conforme manda a Lei
Maior e como vinha sendo feito até dezembro de
2003.

A Prefeitura apelou e conseguiu efeito suspensi
vo da decisão de primeira instância. Com isso, há
mais de 8 meses, desde janeiro deste ano, o Sindica
to dos Servidores Municipais de São Bento do Una
não vem recebendo com regularidade o repasse das
mensalidades sindicais. A falta de recursos está tor
nando o exercício das funções sindicais, de defesa
dos direitos dos servidores municipais, quase insus
tentável. Na prática, a liberdade sindical, garantida
pelo art. 8° da Constituição Federal, está sendo atin
gida em cheio.

A Câmara Municipal de São Bento do Una, no
dia 24 de março, aprovou requerimento ao Sr. Prefei
to para normalização dos descontos e posterior re
passe das mensalidades sindicais em folha de paga
mento. Os servidores municipais, parte mais interes
sada na questão, fizeram abaixo-assinado de repúdio
à medida. Outros sindicatos, a CUT e várias entida
des organizadas da sociedade civil também se mani
festaram.

Rogamos ao Tribunal de Justiça de Pernambu
co a agilização da tramitação, para que a justiça pre
valeça, com decisão favorável ao pleito dos servido
res. Queremos também oferecer nossa irrestrita soli
dariedade a todos os servidores municipais de São
Bento do Una, na pessoa da presidenta do sindicato
daquela categoria, a incansável e combativa compa
nheira Ana Flávia Moraes Cavalcante.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So

licito aos Srs. Deputados que venham ao plenário.
Estamos em processo de votação.

O SR. EDUARDO VALVERDE- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. EDUARDO VALVERDE(PT-RO. Pelaor
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
falar neste momento, para que nos ouçam e nos ve
jam na TV Câmara, sobre o porquê da resistência à
reforma tributária.

Vou citar um dado: os 10% mais ricos da popu
lação do Brasil pagam de imposto apenas 17% de

toda a sua renda, enquanto os 10% mais pobres pa
gam de impostos 75% da sua renda. Por essa razão,
há discursos aqui contrários à reforma tributária. É
uma elite que perdeu a noção de Brasil, que perdeu
um projeto de país e tem que defender seu curral elei
toral para manter o poder político.

Também é defesa de uma esquerda que perdeu
a ética e o contexto mundial. Os setores democráticos
populares têm de analisar a realidade do planeta e do
País para encontrar a melhor ferramenta de disputa
política. A esquerda responsável tem, neste momen
to, o dever de dar ao País uma reforma pela qual se
faça justiça tributária em relação àqueles que não pa
gam ou pouco pagam imposto. Apenas 17% da renda
da população mais rica do Brasil é consumida em im
postos, em tributos, enquanto o pobre, sim, esse ver
dadeiramente paga imposto.

Senhoras e senhores que nos assistem pela TV
Câmara, atentos a esta votação, toda a base aliada
do Governo se encontra aqui até a esta hora para vo
tar e dar a este País um sistema tributário mais justo.
Ainda vamos ouvir nesta Casa muito discurso dema
gógico, sofismático, na tentativa de defender a socie
dade. Mas que sociedade é essa? A elite que gover
nou o País durante quase 8 anos? Que perdeu um
projeto de poder? Que perdeu um projeto de país e
hoje se amarra a defender suas regiões, como se o
País fosse tão-somente o Nordeste, o Norte, o Sudes
te, o Sul?

Outra questão também muito importante, que
marca a diferença neste debate político, inclusive
com conteúdo de mérito, é que o princípio basilar des
sa reforma é a progressividade e, principalmente, o
incentivo à cultura, para que os valores e programas
culturais possam ser efetivados pelos Governos e
pelo Estado.

O SR. REINALDO BETÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. REINALDO BETÃO (Bloco/PL-RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna falar da
BR-1 01, no trecho norte-noroeste do Estado do Rio
de Janeiro, que passa por mais de 13 Municípios e
tem mais de 300 quilômetros de extensão, entre a
Ponte Rio-Níterói e a divisa com o Espírito Santo. Pe
las estatísticas de acidentes, só neste ano, houve
mais de 100 mortos naquela rodovia.

Sabemos das dificuldades do Ministério dos
Transportes, mas confiamos no trabalho do Ministro
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Anderson Adauto para que reveja a situação da
BR-1 01 , na cidade do Rio de Janeiro, no trecho nor
te-noroeste, de vital importância para o pólo petrolífe
ro de Macaé, a Região dos Lagos e todo o noroeste
do Estado. Neste ano, houve mais de mil acidentes,
com mais de mil feridos e mais de 100 mortos só na
quele trecho.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. SERAFIM VENZON - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V. Exa. a palavra.
O SR. SERAFIM VENZON (PSDB-SC. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, este ano, de certa maneira, está
sendo marcado pelo aumento do grau de dificuldade
imposto ao povo. Assim ocorreu - e o povo vai perce
ber isto - em relação à Previdência; assim será tam
bém em relação à reforma tributária, pela qual será
imposta à sociedade maior dificuldade para invest~

mentos.
A partir de novembro deste ano, todos os pe

quenos e microempresários que tiverem de 1 até 15
funcionários deverão contratar empresa de saúde
para prestar atendimento médico, na área da Medid
na do Trabalho, aos seus funcionários. Isso é até um
benefício para o trabalhador, mas acima de tudo será
uma dificuldade amais pela qual o pequeno e o m~

croempresário terão que passar.
Há outra importante dificuldade que está sendo

imposta à nossa gente, que diz respeito aos trabalha
dores encostados pela perícia médica. A grande mai
oria dos pacientes, sem trabalhar há 4 anos por pro
blemas ortopédicos, de coluna, de joelhos e outros 
ou seja, parados por razões justas -, estão sendo
chamados pelo INSS para trabalhar mesmo sem con
dições físicas. E mais um agravante: há grande nú
mero de pacientes encostados pela perícia médica
com doença reversível por meio de operação, e o
INSS está ameaçando cortar o benefício deles se não
forem opera.dos. No entanto, o SUS, paralelamente,
não viabiliza a cirurgia. Ou seja, o doente não tem d~

nheiro para pagar o procedimento médico e resolver
sua questão de saúde, e a perícia corta seu benefício.

Por isso, Sr. Presidente, especialmente em rela
ção à questão da perícia, o INSS precisa rever o au
mento de dificuldade que está sendo imposto ao nos
so trabalhador. O INSS pode sugerir e até quase exi
gir, mas precisa viabilizar o procedimento, a resso
nância magnética, a tomografia, enfim, a perícia mé
dica precisa, acima. de tudo, ser parceira do trabalha-

dor impossibilitado de trabalhar por estar acometido
de doença.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOÃO BATISTA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. JOÃO BATISTA (PFL-SP. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero apro
veitar a oportunidade para parabenizar a Diretoria e
os demais funcionários da TV Câmara, do Jornal da
Câmará e da Rádio Câmara, pelo brilhante desempe
nho na divulgação dos nossos trabalhos nesta Casa,
que são de fundamental importância para todos nós.

É sabido que, para que haja serviços de melhor
qualidade, torna-se imprescindível investir em equi
pamentos de tecnologia atualizada, visando atender
à grande demanda de trabalho existente.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, faço
questão de ressaltar o· elevado espírito de profissio
nalismo das equipes da TV, do Jornal e da Rádio da
Câmara, que, com muita competência e dedicação,
têm atendido com presteza, ainda que premidos pe
las limitações de ordem técnica, às solicitações de
513 Parlamentares desta Casa.

Quero enfatizar a carência de recursos disponí
veis, inclusive de espaço físico, no setor de arquivo
da TV Câmara, setor de vital importância para todos
nós, Parlamentares, sobretudo para a memória cultu
ral da Câmara dos Deputados.

Assim sendo, Sr. Presidente, solicito de V.Exa.,
sempre sensível às reivindicações de seus comanda
dos, que envide esforços para solucionar a carência
de equipamentos.

Müito obrigado.
O SR. N.ILTON BAIANO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. NILTON BAIANO (PP-ES. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a todo mo
mento, ouvimos pronunciamentos sobre a mudança de
Deputados de um partido para outro. Isso não ocorre
apenasnaCâmara Federal, mas nas Assembléias, nas
Câmaras de Vereadores, com Prefeitos, com lideran
ças. Temos de acabar de uma vez por todas com esse
processo, que é ruim para a democracia.

Faço um apelo a V.Exa., homem competente,
que tem demonstrado, como Presidente desta Casa,
respeito às normas constitucionais, para que, após
votarmos a. reforma tributária, possamos iniciar a dis-
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cussão da reforma eleitoral e, quem sabe ainda este
ano, aprová-Ia. É claro que, como é preciso que ela
seja implantada um ano antes, não estará em vigor no
próximo ano, na eleição municipal. Mas espero que
em 2006 a reforma política já esteja implantada, para
que, então, possamos aperfeiçoar a democracia.

Muito obrigado.
O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ALDO REBELO (PCdoB-SP. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apelo
aos Líderes e aos integrantes da base do Governo, o
que naturalmente pode ser estendido aos demais in
tegrantes da Casa, para que fiquemos aqui, já que te
remos mais 2 ou 3 votações com quorum elevado.
Solicito mais uma vez essa demonstração de des
prendimento, de generosidade, de unidade, de coe
são dos partidos da base do Governo. Que não dêem
ouvidos às vozes do desespero, porque mais uma
vez o Brasil e o povo brasileiro sairão vitoriosos na no
ite de hoje.

Muito obrigado.
O SR. JEFFERSON CAMPOS - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. JEFFERSON CAMPOS (PMDB-SP. Pela

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pres~

dente, Sras. e Srs. Deputados, o Estado de Direito
Democrático está diretamente vinculado à presença e
à liberdade de imprensa falada, escrita e televisada
no Brasil. No ultimo dia 10, comemorou-se o Dia da
Imprensa, mas questiono: será que realmente há a~

guma coisa a comemorar no País pelo valoroso traba
lho desenvolvido por jornalistas, repórteres, radialis
tas e comentaristas?

A Imprensa brasileira continua sendo censura
da, profissionais ameaçados, processados e alguns
estão até perdendo a vida. Muitos deles são agred~

dos dentro da redação, nas ruas, nas instituições dos
Poderes constituídos e em outros locais ao exerce
rem seus valiosos trabalhos em favor da sociedade.

É importante ressaltar que os profissionais dos
meios de comunicação social precisam de total liber
dade para cumprir a missão de preservar os princíp~

os democráticos que asseguram tranqüilidade, paz e
prosperidade a todos.

A Associação Brasileira de Imprensa - ABI, a
Associação Nacional de Jornalistas - ANJ e outras

entidades classistas acreditam que os episódios
ocorridos recentemente no Brasil, ameaçando vidas e
ceifando jovens profissionais da mídia, refletem a fal
ta de garantia para que esses respeitados escribas
da imprensa possam desempenhar suas funções
com grandeza.

Afirmo que a existência de condições de segu
rança para o pleno cumprimento do exercício profissi
onal constitui requisito para a liberdade de expressão,
pois não havendo esse posicionamento cerceia"se o
direito de bem informar os cidadãos.

Confesso que tenho verificado no dia-a-dia de
nosso País que o trabalho dos profissionais da im
prensa está sendo prejudicado por atos violentos,
pela presença das drogas, tráfico de entorpecentes e
pelo crime organizado. Para que qualquer repórter da
mídia investigativa, analítica, interpretativa, noticiosa
ou informativa exerça sua função, é necessário asse
gurar-lhe a liberdade primária de ir e vir, entrar e sair,
ouvir e ver. Sem essas condições a própria sociedade
será mais uma vez lesada por inverdades, injustiças e
abusos inadequados.

Defendo liberdade para a Imprensa, segurança
para seus profissionais e apropriado ambiente de tra
balho para que eles possam escrever, ler e informar a
população brasileira de forma isenta, natural e com
prometida apenas com a verdade.

Cumprimento cada um dos bravos profissionais
da área de comunicação social do Brasil, que traba
lham pelo bem comum, que lutam por melhorias dos
setores da educação, da saúde, da habitação, da se
gurança pública e da justiça social. Faço votos que
eles continuem na trincheira pelos interesses nacio
nais; que continuem na vanguarda da informação que
dignifica a pessoa; e que continuem na retaguarda da
noticia que possa atingir a fraternidade entre os seres
humanos.

Recordo a meus nobres pares do Parlamento
que o primeiro jornal brasileiro foi publicado em Lon
dres, de junho de 1808 a dezembro de 1822, o Corre
io Braziliense, editado pelo patriarca Hipólito José da
Costa.

Observo as letras registradas na introdução
dessa obra prima:

"O primeiro dever do homem em sociedade é
ser útil aos membros della; e cada um deve, segundo
as suas forças Phísicas, ou Moraes, administrar, em
benefício da mesma, os conhecimentos ou talentos,
que a natureza, a arte ou a educação lhe prestou. O
individuo, que abrange o bem geral d'uma sociedade,
vem a ser membro mais distincto delia: as luzes, que
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elle espalha, tiram das trevas, ou da illuzão aquelles
que a ignorância precipitou no labyrintho da apatia,
da inépcia e do engano. Ninguém mais útil pois do
que aquelle que se destina a mostrar, com evidencia,
os acontecimentos do presente, e desenvolver as
sombras do futuro".

Suas palavras são antigas, porém atuais e ex
primem lição de solidariedade que precisa ser viven
ciada portodosna atualidade.

O ideário da irmandade entre nossos profissio
nais da comunicação social deve permanecer pelo
apego ao conhecirnento, às virtudes, à razão e à just~

ça. Usando argumentos firmes, convictos e convin
centes, eles têm formado uma Imprensa respeitada e
respeitosa.

Desta tribuna da Câmara dos Deputados, para
benizo todos os profissionais da Imprensa do meu
País, que SOhham com o Brasil abençoado por Deus,
soberano, altivo e próspero e que tenha uma econo
mia forte e que seja socialmente equilibrado, onde
cada um possa exercer seu trabalho com ânimo, es
perança e, sobretudo, com dignidade.

Passo agora a tratar de outro assunto.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, existe

uma promessa de campanha eleitoral do Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva no sentido de adotar med~
das para a criação de 10 milhões de empregos, nos
próximos 4 anos.

Pesquisas mostram que, para 1 milhão de reais
investidos na agropecuária, são criados 139 empregos
diretos, 37 indiretos e 121 via efeito de renda, somando
ao todo 297 empregos. Vale salientar que o sucesso da
agropecuária nacional significa êxito até no ABC paulis
ta, pois 60% da frota de caminhões produzidas lá, são
absorvidos pelo agronegócio brasileiro.

É verdade que o País colhe, anualmente, safras
recordes. Mas é preciso registrar que o aumento do
volume de safra não significa elevação de renda do
agricultor. Isso vem ocorrendo graças aos esforços
dos produtores rurais, à fertilidade do solo, à tecnolo
gia aplicada, às grandes extensões de área cultivada,
porém ele não está conferindo no caixa das institu~

ções financeiras os benefícios dessas prodigiosas sa
fras.

Nossa agricultura, hoje, é altamente competit~

va; é preciso que ela gere renda suficiente para os
produtores rurais, pois, assim, evita-se grandes ris
cos. É necessário desenvolver uma estratégia para
aumentar a· produtividade agrícola, a previsibílidade
de eventuais ameaças e vislumbrar de forma mais
consistente as novas oportunidades do mercado,

pois o maior desafio do século XXI está no equilíbrio
da grande produção agrícola e no pequeno custo am
bientai.

Mas, se o agricultor não tem disposição de correr
maiores riscos, ele devepreferir, portanto, a segurança
da diversificação agrícola, com orientação técnica ade
quada, usando o crédito rural de menor taxa de juros e
buscar informações constantes do mercado.

O agricultor brasileiro é consciente do seu valio
so trabalho dentro da porteira de sua propriedade ru
ral, mas ele precisa conhecer o que funciona fora da
sua área, onde estão os mercados compradores ex
ternos e cercar-se de garantias para evitar os ganhos
dos ambiciosos atravessadores, pois é justo que o
produtor e o consumidor final sejam os principais be
neficiados.

Sr. Presidente, nesta oportunidade, assomo a
esta nobre tribuna e apresentoalgumas sugestões ao
Governo da União objetivando o progresso da·agro
pecuária para ageração de empregos:

1 -- Criar estímulos para que o trabalhador rural e
o pequeno agricultor permaneçam no campo, pois 76%
da população vivia nele em 1964, hoje apenas 20%;

2 - Aumentar o volUme de crédito rural de custe
io, do rotativo e de investimento;

3-Atualizaros valores para os preços mínimos
garantidos para o~ produt~s agrícolas;

4 - Fomentar a instalação de agroindústria no
interior do País;

5 - Apoiar projetos de pesquisas agropecuárias
e trabalhos de extensão rural;

6 - Promover o cooperativismo que une esfor
ços individuais e distribui riquezas;

7 - Diminuir as importações agropecuárias que
desestimulam a produção interna;

8 - Reduzir a carga tributária sobre a agrope
cuária que hoje é de 32%, sendo o ICMS o de maior
peso;

9 - Incentivar a fruticultura para que o Brasil au
mente suas exportações de US$350 milhões para
US$600 milhões, anualmente;

10 - Estimular o cultivo de produtos orgânicos,
que cresce 10% ao ano no Brasil e tem mercado em
expansão no mundo na ordem de US$5 bilhões;

11 - Ampliar aJronteira agrícola, pois o Brasil
cultiva apenas 23% da sua área agricultável;

12 - Incluir o leite na rnerenda escolar distribu~
da nas escolas públicas;

13 - Formar um projeto de marketing para au
mento do consumo interno do café e promoção da
nossa rubiácea no mercado externo, pois a cafeicul-

I
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É Aprovada, em 2° Turno, a Proposta de
Emenda à Constituição n° 41, de 2003, ressalvados
os destaques. (Palmas)

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC N° 41/2003 - SEGUNDO TURNO

Início Votação: 24-9-2003 21 :41

Fim Votação: 24-9-2003 22:04

Presidiram a Votação: João Paulo Cunha - 21 :11

tura está instalada em 1.500 Municípios, gera 1 m~

Ihão de empregos diretos somente na produção, mas
considerando toda a cadeia do café esse numero a~

cança 5 milhões de postos de trabalho;
14 - Remodelar a armazenagem das safras

agrícolas, pois o País perde US$2 bilhões por ano por
falta de estrutura adequada de armazenamento;

15 - Estabelecer parceria entre o Ministério da
Agricultura, cooperativas, associações, sindicatos ru
rais e ONGs para redução da perda de 15% da safra
nacional de grãos devido à ação de roedores e à pre
sença de toxinas pelo excesso de umidade nos
grãos.

A agropecuária nacional tem sido a solução
para geração de 37% de postos de trabalho, paga
mento de tributos e equilíbrio da balança comercial,
mas ela também precisa de medidas que ofereçam
renda líquida suficiente para produtores que poderão
reinvestir no setor, que propicia constante avanço so
cioeconômico.

O País necessita dos novos empregos para at~

VéU sua economia. Dessa forma, haverá crescimento
econômico, desenvolvimento de ações sociais, paz
nas relações de trabalho e, sobretudo, fraternidade
entre todos os brasileiros.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a divulgação
deste pronunciamento em todos os órgãos de comu
nicação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou

encerrar a votação. (Pausa.)
Está encerrada a votação.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A

Mesa vai anunciar o resultado da votação:

Sim:
Não:
Abstenção:
Total:

VOTARAM:

346
92
00

438

Resultado da Votação:
Sim: 346
Não: 92
Total da Votação: 438

Orientação

PT -Sim
PMDB-Sim
PFL- Não
PTB-Sim
PSDB- Não
PP-Sim
PUPSL-Sim
PPS-Sim
PSB-Sim
PDT -Sim
PCdoB-Sim
PSC-Sim
PRONA- Não
PV-Sim
GOV.-Sim
Art. 171
Total Quorum: 439

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB Sim
Almir Sá PL PUPSL Sim
Dr. Rodolfo Pereira PDT Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim
Maria Helena PPS Sim
Pastor Frankembergen PTB Sim

Total Roraima: 6

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT Sim
Davi Alcolumbre PDT Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Hélio Esteves PT Sim
Janete Capiberibe PSB Sim
Valdenor Guedes PSC Sim

Total Amapá: 6

PARÁ

Ann Pontes PMDB Sim
Babá PT Não
José Priante PMDB Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Nicias Ribeiro PSDB Não
Nilson Pinto PSDB Não
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Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PL PUPSL Sim
Wladimir Costa PMDB Sim
Zé Geraldo PT Sim
Zé Lima PP Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Não
Zequinha Marinho PSC Sim
Total Pará: 13

AMAZONAS

Carlos Souza PL PUPSL Sim
Francisco Garcia PP Sim
Humberto Michiles PL PUPSL Sim
Lupércio Ramos PPS Sim
Pauderney Avelino PFL Sim
Silas Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB Sim
Total Amazonas: 7

RONDÔNIA

Anselmo PT Sim
Casara PSDB Não
Confúcio Moura PMDB Sim
Eduardo Valverde PT Sim
Marinha Raupp PMDB Sim
Miguel de Souza PL PUPSL Sim
Total Rondônia: 6

ACRE

João Correia PMDB Não
João Tota PP Sim
Júnior Betão PPS Sim
Nilson Mourão PT Sim
Perpétua Almeida PCdoB Sim
Ronivon Santiago PP Sim
Zico Bronzeado PT Sim
Total Acre: 7

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Sim
Eduardo Gomes PSDB Não
Homero Barreto PTB Sim
Kátia Abreu PFL Não
Maurício Rabelo PL PUPSL Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
Pastor Amarildo PSC Sim
Ronaldo Dimas PSDB Sim
Total Tocantins: 8

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Sim
César Bandeira PFL Sim
Clóvis Fecury PFL Sim
Costa Ferreira PSC Sim
Dr. Ribamar Alves PSB Sim
Eliseu Moura PP Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
Neiva Moreira PDT Sim
Nice Lobão PFL Não
PedroFernandes PTB Sim
Pedro Novais PMDB Sim
Sarney Filho PV Sim
Terezinha Fernandes PT Sim
Wagner Lago PP Sim
Washington Luiz PT Sim
Total Maranhão: 15

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB Sim
Antonio CambraiaPSDB Não
Ariosto Holanda PSDB Sim
Arnon Bezerra PTB Sim
Bismarck Maia PSDB Não
Eunício Oliveira PMDB Sim
Gonzaga Mota PSDB Não
Inácio Arruda PCdoB Sim
João Alfredo PT Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDBSim
Leônidas Cristino PPS Sim
Manoel Salviano PSDB Sim
Mauro Benevides PMDB Sim
Moroni Torgan PFL Não
Pastor Pedro Ribeiro PMDB Sim
Roberto Pessoa PL PUPSL Sim
Rommel Feijó PTB Sim
Vicente Arruda PSDB Sim
Zé Gerardo PMDB Sim
Total Ceará : 20

PIAuí

Átila Lira PSDB Sim
B. Sá PPS Sim
Júlio Cesar PFL Não
Marcelo Castro PMDB Sim
Moraes Souza PMDB Sim
Paes Landim PFL Sim
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Simplício Mário PT Sim
Total Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT Sim
Lavoisier Maia PSB Sim
Múcio Sá PTB Sim
Sandra Rosado PMDB Sim
Total Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA

Adauto Pereira PFL Sim
Benjamin Maranhão PMDB Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Enivaldo Ribeiro PP Sim
Inaldo Leitão PL PLlPSL Sim
Lúcia Braga PMN Sim
Luiz Couto PT Sim
Marcondes Gadelha PTB Sim
Philemon Rodrigues PTB Sim
Ricardo Rique PL PLlPSL Sim
Wellington Roberto PL PLlPSL Sim

Wilson Santiago PMDB Sim
Total Paraíba: 12

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Não
Armando Monteiro PTB Não
Eduardo Campos PSB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Inocêncio Oliveira PFL Não
Joaquim Francisco PTB Sim

José Chaves PTB Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim
José Múcio Monteiro PTB Sim
Luiz Piauhylino PTB Sim
Marcos de Jesus PL PLlPSL Sim
Maurício Rands PT Sim
Paulo Rubem Santiago PT Sim
Raul Jungmann PPS Sim
Renildo Calheiros PCdoB Sim
Roberto Freire PPS Sim

Roberto Magalhães PTB Sim
Total Pernambuco: 17

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Não

João Caldas PL PLlPSL Sim
Maurício Quintella Lessa PSB Sim
Rogério Teófilo PPS Sim
Total Alagoas : 5

SERGIPE

Bosco Costa PSDB Sim
Heleno Silva PL PLlPSL Sim
Jackson Barreto PTB Sim
João Fontes PT Não
Jorge Alberto PMDB Sim
Machado PFL Não
Total Sergipe: 6

BAHIA

Antônio Carlos Magalhães Neto PFL Não
Aroldo Cedraz PFL Não
Claudio Cajado PFL Não
Colbert Martins PPS Sim
Coriolano Sales PFL Sim
Daniel Almeida PCdoB Sim
Edson Duarte PV Sim
Félix Mendonça PTB Não
Fernando de Fabinho PFL Não
Gerson Gabrielli PFL Não
Guilherme Menezes PT Sim
Jairo Carneiro PFL Não
João Almeida PSDB Não
João Carlos Bacelar PFL Não
João Leão PL PLlPSL Sim
Jonival Lucas Junior PTB Sim
José Carlos Aleluia PFL Não
José Carlos Araújo PFL Não
José Rocha PFL Não
Josias Gomes PT Sim
Jutahy Junior PSDB Não
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Bassuma PT Sim
Luiz Carreira PFL Não
Marcelo Guimarães Filho PFL Não
Mário Negromonte PP Sim
Milton Barbosa PFL Não
Nelson Pellegrino PT Sim
Paulo Magalhães PFL Não
Pedro Irujo PFL Sim
Reginaldo Germano PFL Não
Robério Nunes PFL Não
Severiano Alves PDT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
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Zelinda Novaes PFL Não
Zezéu Ribeiro PT Sim
Total Bahia: 36

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Não
Cabo Júlio PSC Sim
Carlos Mota PL PUPSL Sim
Carlos Willian PSC Sim
César Medeiros PT Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
Edmar Moreira PL PUPSL Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Eliseu Resende PFL Não
Fernando Diniz PMDB Sim
Geraldo Thadeu PPS Sim
Gilmar Machado PT Sim
Ibrahim Abi-Ackel PP Sim
Isaías Silvestre PSB Sim
Jaime Martins PL PUPSL Sim
João Magalhães PIB Sim
João Magno PT Sim
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL Sim
José Militão PTB Sim
Júlio Delgado PPS Sim
Lael Varella PFL Sim
Leonardo Mattos PV Sim
Leonardo Monteiro PT Sim
Lincoln Portela PL PUPSL Sim
Marcello Siqueira PMDB Sim
Márcio Reinaldo Moreira PP Sim
Maria do Ca,rmo Lara PT Sim
Mário Assad Júnior PL PUPSL Sim
Mário Heringer PDT Sim
Mauro Lopes PMDB Sim
Odair PT Sim
Osmânio Pereira PTB Sim
Patrus Ananias PT Sim
Paulo Delgado PT Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
ReginaldO Lopes PT Sim
Roberto Brant PFL Não
Romel Anizio PP 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
Vittorio Medioli PSDB Não
Total Minas Gerais: 47

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Sim
Iriny Lopes PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
Manato PDT Sim
Marcelino Fraga PMDB Sim
Marcus Vicente PTB Sim
Neucimar Fraga PL PUPSL Sim
Nilton Baiano PP Sim
Renato Casagrande PSB Sim
Rose de Freitas PSDB Sim
Total Espírito Santo: 10

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB Sim
Almerinda de Carvalho PMDB Sim
André Luiz PMDB Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Bernardo Ariston PMDB Sim
Bispo RodriguesPL PUPSL Sim
Cartos Nader PFL Não
Carlos Santana PT Sim
Chico Alencar PT Sim
Dr. Heleno PP Sim
Edson Ezequiel PMDB Sim
Eduardo Cunha PMDB Sim
Eduardo Paes PSOB Não
Elaine Costa PTB Sim
Fernando Gabeira PT Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Fernando Lopes PMDB Sim
Francisco Dornelles PP Sim
Itamar Serpa PSDB Não
Jair Bolsonaro PTB Não
Jandira Feghali PCdoB Sim
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Sim
Jorge Sittar PT Sim
José Divino PMDB Sim
Juíza Denise Frossard PSDB Não
Julio Lopes PP Sim
Laura Carneiro PFL Não
Lindberg Farias PI Sim
Luiz Sérgio PT Sim



50176 Quinta-feira 25 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

Maria Lucia PMDB Sim
Moreira Franco PMDB Sim
Nelson Bornier PMDB Sim
Paulo Baltazar PSB Sim
Paulo Feijó PSDB Sim
Reinaldo Betão PL PUPSL Sim
Renato Cozzolino PSC Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PFL Não
Simão Sessim PP Sim
Vieira Reis PMDB Sim
Total Rio de Janeiro: 40

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB Não
Aldo Rebelo PCdoB Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Não
Amauri Robledo Gasques PRONA Não
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Não
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Não
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Não
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Celso Russomanno PP Sim
Cláudio Magrão PPS Sim
Corauci Sobrinho PFL Não
Devanir Ribeiro PT Sim
Dimas Ramalho PPS Sim
Dr. Evilásio PSB Sim
Dr. Hélio PDT Sim
Durval Orlato PT Sim
Edna Macedo PTB Sim
Elimar Máximo Damasceno PRONA Não
Enéas PRONA Não
Gilberto Kassab PFL Não
Gilberto Nascimento PMDB Sim
Iara Bernardi PT Sim
IIdeu Araujo PRONA Não
Ivan Valente PT Sim
Jamil Murad PCdoB Sim
Jefferson Campos PMDB Sim
João Batista PFL Não
João Paulo Cunha PT Art. 17
José Eduardo Cardozo PT Sim
José Mentor PT Sim
Julio Semeghini PSDS Não
Lobbe Neto PSDB Não

Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiz Carlos Santos PFL Não
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Luiza Erundina PSB Sim
Marcelo Ortiz PV Sim
Marcos Abramo PFL Não
Mariângela Duarte PT Sim
Michel Temer PMDB Sim
Milton Monti PL PUPSL Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PTB Sim
Orlando Fantazzini PT Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Paulo Lima PMDB Sim
Professor Irapuan Teixeira PRONA Não
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Izar PTB Sim
Roberto Gouveia PT Sim
Robson Tuma PFL Sim
Rubinelli PT Sim
Salvador Zimbaldi PTB Sim
Teima de Souza PT Sim
Vadão Gomes PP Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Sim
Vanderlei Assis PRONA Não
Vicente Cascione PTB Sim
Vicentinho PT Sim
Walter Feldman PSDB Não
Zulaiê Cobra PSDB Não
Total São Paulo : 63

MATO GROSSO
Carlos Abicalil PT Sim
Celcita Pinheiro PFL Sim
Pedro Henry PP Sim
Ricarte de Freitas PTB Sim
Rogério Silva PPS Sim
Thelma de Oliveira PSDB Não
Total Mato Grosso : 6

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB Não
Jorge Pinheiro PL PL/PSL Sim
José Roberto Arruda PFL Não
Maninha PT Sim
Sigmaringa Seixas PT Sim
Tadeu Filippelli PMDB Sim
Tatico PTB Sim
Wasny de Roure PT Sim
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Total Distrito Federal: 8

GOIÁS

Barbosa Neto PMOB Sim
Carlos Alberto Leréia PSOB Não
Enio Tatico PTB Sim
João Campos PSOB Não
Leandro Vilela PMOB Sim
Leonardo Vilela PP Sim
Luiz Bittencourt PMOB Não
Neyde Aparecida PT Sim
Pedro Chaves PMOB Sim
Professora Raquel Teixeira PSOB Não
Roberto Balestra PP Sim
Rubens Otoni PT Sim
Sandes Júnior PP Sim
Sandro Mabel PL PUPSL Sim
Vilmar Rocha PFL Não
Total Goiás: 15

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Sim
Antonio Cruz PTB Sim
Geraldo Resende PPS Sim
João Grandão PT Sim
Vander Loubet PT Sim
Waldemir Moka PMOB Sim
Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Não
Affonso Camargo PSOB Não
Alex Canziani PTB Sim
André Zacharow POT Sim
Assis Miguel do Couto PT Sim
Cezar Silvestri PPS Sim
Chico da Princesa·PL PUPSL Sim
Colombo PT Sim
Oilceu Sperafico PP Sim
Ora. Clair PT Sim
Eduardo Sciarra PFL Não
Giacobo PL PUPSL Sim
Gustavo Fruet PMOB Sim
Hermes Parcianello PMOB Sim
Iris Simões PTB Sim
José Borba PMOB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
José Janene PP Sim
Luiz Carlos Hauly PSOB Não

Moacir Micheletto PMOB Sim
Nelson Meurer PP Sim
Odílio Balbinotti PMOB Sim
Oliveira Filho PL PUPSL Sim
Osmar Serraglio PMOB Sim
Paulo Bernardo PT Sim
Ricardo Barros PP Sim
Selma Schons PT Sim
Takayama PMOB Sim
Total Paraná: 28

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMOB Sim
Carlito Merss PT Sim
Edison Andrino PMOB Sim
Ivan Ranzolin PP Sim
João Matos PMOB Sim
João Pizzolatti PP Sim
Jorge Boeira PT Sim
Leodegar Tiscoski PP Sim
Luci Choinacki PT Sim
Paulo Afonso PMOB Sim
Serafim Venzon PSOB Sim
Vignatti PT Sim
Zonta PP Sim
Total Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Sim
Alceu Collares POT Não
Ary Vanazzi PT Sim
Beto Albuquerque PSB Sim
Cezar Schirmer PMOB Sim
Eliseu Padilha PMOB Sim
Enio Bacci POT Não
Francisco Appio PP Não
Francisco Turra PP Não
Henrique Fontana PT Sim
José Ivo Sartori PMOB Sim
Júlio Redecker PSOB Não
Kelly Moraes PTB Sim
Luciana Genro PT Não
Luis Carlos Heinze PP Não
Maria do Rosário PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMOB Sim
Milton Cardias PTB Sim
Nelson Proença PPS Sim
Onyx Lorenzoni PFL Não
Orlando Oesconsi PT Sim

I
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Osvaldo Biolchi PMDB Sim
Pastor Reinaldo PTB Sim
Paulo Gouvêa PL PUPSL Sim
Paulo Pimenta PT Sim
Pompeo de Mattos PDT Sim
Tarcisio Zimmermann PT Sim
Veda Crusius PSDB Não
Total Rio Grande do Sul: 28

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Requerimento sobre a mesa subscrito pelo nobre U
der do PT:

Sr. Presidente, requeremos, nos termos do art.
162, inciso XIV a votação em globo dos destaques
simples apresentados à Proposta de Emenda à
Constituição na 41 , de 2003, em segundo turno.

Sala das Sessões, 24 de setembro de 2003. 
Luiz Sérgio, Vice-Líder do PT; Gilmar Machado,
Vice-Líder do PT; e Professor Luizinho, Vice-Líder
do Governo.

Antes, porém, o PFL, por intermédio do Líder
José Carlos Aleluia, apresenta requerimento com
base no Regimento, solicitando interrupção do inters
tício de 1 hora para votação nominal novamente, no
seguinte teor:

Sr. Presidente, requeiro a V. Exa., nos termos
do art. 185, § 40 do RICD, verificação de votação do
requerimento que solicita a· votação em globo dos
destaques simples.

Sala das Sessões, 24 de setembro de 2003. 
Onyx Lorenzoni, Vice-Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento do PFL, de dispensa do in
terstício.

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre
Deputado Eduardo Valverde, que falará contra a ma
téria.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, sou contra. (Pal
mas.)

O SR. EDUARDO GOMES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. EDUARDO GOMES (PSDB-TO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior meu voto foi "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre Depu
tado Onyx Lorenzoni, que falará a favor da matéria.

O SR. ONYX LORENZONI (PFL-RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, nós continuamos tentando mostrar a este Plená
rio e ao Brasil que há necessidade de se discutir deta
Ihadamente esse processo da reforma tributária pro
posta pelo Governo Lula.

O PFL apresentou um conjunto de destaques,
os quais falam de pontos importantes como, por
exemplo, as regras de transição para concessão de
incentivos fiscais.

Todos os Estados brasileiros organizaram pro
gramas de incentivo para permitir a descentralização
industrial do Brasil. Os empregos que hoje existem, a
ampliação das vagas formais que ocorreram no pro
cesso de descentralização que o Brasil conheceu ao
longo da década de 90 e que continua se afirmando
nesta virada de milênio se devem preponderante
mente à desconcentração industrial em razão de pro
gramas desenvolvidos por vários Estados brasileiros.

Não é justo nem correto que o governante de
plantão, seja ele quem for, estabeleça prazo definido
para desfazer o que foi previsto em leis estaduais,
aprovadas pelas assembléias estaduais. Isso é algo
absolutamente incorreto, injusto, pois é indevida a in
tromissão do Poder Central nos entes federados. Não
podemos esquecer que inúmeras empresas naciona
is e internacionais assinaram contratos que estão em
vigor ou que vigorarão muito depois de 2014.

De quem essas empresas vão cobrar aquela d~

ferença dos projetos que estão constantes nos seus
contratos? Qual será a imagem internacional que o
Brasil terá ao ser um país onde a autoridade constituí
da - no Estado A e no Estado B - firma um contrato e
garante uma regra, que é mudada ao sabor do Presi
dente ou do partido que esteja de plantão no poder?
Isso será um desastre para o futuro do Brasil.

O Brasil precisa de investidores nacionais e in
ternacionais. Mas é hecessário que haja regras cla
ras. Precisa, também, discutir com profundidade os
noves tributos que vão atacar e achacar o contribuin
te brasileiro - a dona de casa, o trabalhador.

Não se pode esquecer que em 14 Estados bra
sileiros os produtos de primeira necessidade têm alí
quota zero. E o que estamos aprovando neste mo
mento vai estabelecer uma alíquota mínima de 4%. A
dona de casa ou o pai de família que está sintonizado
na TV Câmara sabe que o custo de mais 4% de ICMS
vai bater na sua carteira, na sua bolsa, pois é eviden
te que o comerciante vai repassar esse custo para o
seu produto.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mem
bros da base aliada, não será merecedor de debates
mais profundos esse conjunto de novos tributos e
contribuições? Houve até bitributação. A mesma
base sobre a qual se calcula o IPTU vai servir para a
taxa de ajardinamento prevista para as Prefeituras.

A Constituição está sendo atropelada. Precisa
mos fazer um novo e produtivo debate sobre esse
tema.

O PFL espera sejam respeitadas a Constituição
e a legitimidade de que dispõe este Parlamento para
debater, responsável e criteriosamente, as matérias
sujeitas ao seu exame. Afinal de contas, estamos li
dando com a vida do povo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em

votação o requerimento que solicita a votação em glo
bo dos destaques simples.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Esta Presidência informa ao Plenário que a votação
se dará em duas etapas: na primeira votaremos a ad
missibilidade do requerimento; na segunda, o seu
conteúdo.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL-AL. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei "não", de acordo com a orienta
ção do meu partido.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar, concedo a palavra ao Deputado
Babá, que falará contra a matéria.

O SR. BABÁ (PT-PA. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, companheiros trabalhadores, Sras. e
Srs. Deputados, a Folha de SPaulo publicou na edição
de hoje excelente artigo, que aconselho todos os Depu
tados, principalmente os da esquerda, a ler e reler: Sa
crifício do intelecto, do Prof. Dr. Roberto Romano:

"As zumbaias que parte dos setores universitári
os entoapara o governo federal , o silêncio diante da
truculência nos cortes no setor da educação e de
ciência e tecnOlogia, os acordos travestidos de 'nego
ciações políticas' que cooptam muitos intelectuais
lembram. os ritos que impeliram pessoas brilhantes

como Martin Heidegger ao louvor do autoritarismo.
(...)

'Não há sacrifício do intelecto que satisfaça às
insaciáveis exigências da falta de espírito.' (Theodor
W. Adorno).

O sacrifício do intelecto é exigido pelas igrejas e
partidos políticos, mas também molda as seitas uni
versitárias. (...) Os deuses têm fome de corpos huma
nos, sobretudo da caixa onde se aloja o cérebro. Mas
a exigência de abandonar idéias em função de cargos
estatais, ministérios eclesiásticos, prestígio acadêmi
co é recente. (.. ,)

Veleidades de autonomia noética trazem anáte
mas, silêncios, solidões. Espinosa conhecia tal pris
ma ao recusar a cátedra de Heildelberg.

O príncipe pediu-lhe 'apenas' o sacrifício de não
incomodar as verdades religiosas. 'Desconheço limi
tes para a minha liberdade de pensar.'

A tradição oficialista ordena que as espinhas se
curvem, sempre que um novo inquilino se instala no
Poder. A crítica e a oposição constituem mau gosto e
devem Ser banidas do campi e dos laboratórios" 
também dos Parlamentos, acrescento. "Quando Fer
nando Henrique presidia o país, escrevi, nesta colu
na, um artigo intitulado "O PT e a dignidade da Oposi
ção". Nele, criticava autoridàdes que ironizavam
aquele partido. Hoje, noto que a mente dos que ocu
pam o poder é a mesma. A forma é petista, mas o
conteúdo tem o sabor do oficialisrno. (...)

O respeito pela diferençél .integra a democracia.
Quem recusa esse ponto adestrél-se para aceitar com
louvores os piores golpes contra os cidadãos. Silênci
os obsequiosos e sacrifícios do intelecto geram ape
nas servilismos, cOmo assistimos em nosso país des
de o século 16".

A reforma previdenciária foi um fato grave. A re
forma tributária não ataca os banqueiros e continua
assaltélndo oGonsumo, por conseguinte a classe tra
balhadora. E o ataque vem também com a medida
provisória dos transgênicos, que.muito provavelmen
te cairásobre esta Casa. ~spen:unos que as colunas
não se curvem também diante disso.

C?mpanhéiros, vOtamos cpntra esta reforma já
sabendo que a decisão.a ~er tomada em 25 e 26 de
outubro nos lev~rá à expulsão do Partido dos Traba
Ihadores. Preferimos manter a face erguida e poder
olhar para.os trabalhadofescom orgulho a ajudar a
aprovar uma reforma previdenciária que ataca os ido
sos e os servidorespúblicos e esta reforma tributária
que aí está.
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o Sr. Luiz Sérgio - Sr. Presidente, na maior
parte do tempo o orador não se ateve ao conteúdo do
requerimento. Regimentalmente, já está equivocado.

O SR. BABÁ - V.Exa. diz isso porque não com
preendeu o conteúdo do artigo. Deputado Luiz Sér
gio, as colunas se curvam e se acomodam, caindo no
servilismo. Isso é grave.

Artigo importantíssimo sugerido pelo Deputado
Virgílio Guimarães para a taxação das grandes fortu
nas foi retirado. Outro, sobre a cobrança das grandes
heranças, foi derrotado. Ou seja, o que havia de im
portante nesta reforma foi derrotado pela própria
base do Governo. Por isso nosso voto é contra a re
forma.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar a favor da matéria, concedo a pala
vra ao Deputado Gilmar Machado.

O SR. GILMAR MACHADO (PT-MG. Sem revi
são do orador) - Cumprindo o Regimento, Sr. Pres~

dente, e para que possamos votar rapidamente, faço
apenas este encaminhamento: a favor do requer~

mento.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em

votação o requerimento de votação em globo dos
destaques simples.

O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES
NETO- Sr. Presidente, peço a palavra para orientar a
bancada.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES
NETO (PFL-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
~ Sr. Presidente, eu gostaria de questionar este Ple
nário. Como é que podemos evitar que cada desta
que simples seja apreciado individualmente, depois
de cometida uma verdadeira agressão ao Regimento
Interno com o impedimento da apreciação de desta
que de bancada do PFL? O Governo percebeu que
perderia, porque o destaque tinha apoio suprapart~

dário, e simplesmente amparou-se numa interpreta
ção vesga do Regimento para obstar a votação.

Temos de fazer prevalecer nossas prerrogati
vas. Os destaques individuais precisam ser aprecia
dos um a um não porque queiramos levar esta sessão
até amanhã de manhã, mas porque temos de respe~

tar os que propõem cada um dos destaques.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que forem pela aprovação permane
çam como se encontram. (Pausa.)

APROVADO.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vo
tação em globo de todos os destaques simples:

DESTAQUE SIMPLES (PFL)

Senhor Presidente, requeremos a V. Exa ., nos
termos do art. 161, V, do Regimento Interno, desta
que para votação do art. 156, § 2°, constante da Re
dação do Vencido da PEC 41-C, de 2003, visando a
sua supressão.

Sala das Sessões, 24 de setembro de 2003. 
Antonio Carlos Magalhães Neto, Vice-Líder do
PFL.

DESTAQUE SIMPLES (PFL)

Senhor Presidente, requeremos a V. Exa., nos
termos do art. 161, V, do Regimento Interno, desta
que para votação do art. 149, § 2°, 11, constante da
Redação do Vencido da PEC 41-C, de 2003, visando
a sua supressão.

Sala das Sessões, 24 de setembro de 2003. 
Antonio Carlos Magalhães Neto, Vice-Líder do PFL

DESTAQUE SIMPLES (PFL)

Senhor Presidente, requeremos a V. Exa
., nos

termos do art. 161, V, do Regimento Interno, desta
que para votação do art. 195, IV, constante da Reda
ção do Vencido da PEC 41-C, de 2003, visando a sua
supressão.

Sala das Sessões, 24 de setembro de 2003. 
Antonio Carlos Magalhães Neto, Vice-Líder do PFL

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aqueles que forem pela aprovação permaneçam
como se acham. (Pausa.)

REJEITADOS

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a mesa requerimento de destaque da bancada do
PFL:

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., nos ter
mos do art. 161 ,V e § 2° do Regimento Interno, desta
que para votação em separado do art. 155, 111, cons
tante da redação do vencido da PEC 41-C, de 2003,
visando a sua supressão.

Sala das sessões, 24 de setembro de 2003. 
Rodrigo Maia, Vice-Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aqueles que forem favoráveis à manutenção do tex
to dirão "sim"; aqueles que forem pela supressão do
dispositivo dirão "não".

O SR. ALMIR MOURA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ALMIR MOURA (Bloco/PL-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação passada, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar contra, tem a palavra Deputado
Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ(PTB-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, este destaque quer suprimir da reforma tri
butária já aprovada a questão do IPVA. Entendemos
que esse inciso 111 do art. 155, que trata da proprieda
de de veículos automotores, terrestres, aéreos e
aquáticos não é a parte mais complicada da reforma
tributária. Sabemos que o objetivo maior é que essa
reforma, ao chegar no Senado, será - e já é anuncia
do abertamente - fatiada. Por quê? Porque quer o
Governo apenas e tão-somente a prorrogação da
CPMF e da DRU. O que representa a prorrogação da
CPMF? Cerca de 24 bilhões de reais que serão tira
dos de uma economia totalmente combalida, uma
economia que já tem o aumento galopante do desem
prego.

Esses 24 bilhões de reais, se não fosse a prorro
gação da CPMF, poderiam estar na economia como
uma força motriz gerando empregos. E essa perspec
tiva para 2004 estará sepultada.

A DRU vai levar cerca de 80 bilhões de reais do
Orçamento, dinheiro este que, se não fosse a DRU, fi
caria na saúde, na educação, na segurança, em seto
res vitais e fundamentais para a sociedade brasileira.

Por isso, Sr. Presidente, não entendo ser este o
destaque de maior importância, o destaque que pos
sa ser lavado ao embate político. O verdadeiro desta
que que deverá provocar esse embate será aquele
que trata da CPMF ou da prorrogação da DRU.

A DRU vai retirar do Orçamento cerca de 80 bi
lhões de reais. E qual será a destinação dessedinhei
ro? Já disse aponta onde ele fará falta, mas na outra
ponta ele serviráaos banqueiros para pagamento da
dívida.

Não tem 100 milhões para setores fundamenta
is da saúde, que passa por dificuldades. Ainda ontem,
a bancada de São Paulo teve oportunidade de estar
reunida com o Reitor da UNIFESP, do Hospital São
Paulo, e foi mostrada a toda a bancada a situação la
mentável, crítica, em que se encontra um dos maiores
hospitais de São Paulo que, junto com a Santa Casa
de Misericórdia e com o Hospital Santa Marcelina, ga
rante o atendimento de quase 80% do SUS na cidade

de São Paulo. Falta dinheiro para a saúde, como falta
dinheiro para outros setores vitais, mas não faltará di
nheiro para o pagamento de juros.

Esta é a verdadeira face da reforma, e temos
que denunciar em alto e bom som a reforma que, fati
ada, quer a prorrogação da CPMF e a continuação da
DRU para que 20% do total das receitas do Orçamen
to sejam utilizados no pagamento de juros e deixem
de ser direcionados para a saúde, a educação, a se
gurança, o transporte, as rodovias e outros setores,
porque, no dia-a-dia, sabemos que a situação está
cada vez mais complicada.

Por isso, Sr. Presidente, votamos pela manu
tenção do texto objeto desse destaque: inciso 111 do
art. 155. Propugnando pela maneira de expurgar ou
tras matérias do texto, o encaminhamento é pela ma
nutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Onyx Loren
zoni para encaminhar a favor.

O SR. ONYX LORENZONI (PFL-RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, o PFL ofereCe o destaque na defesa dos pesca"
dores, dos aviões que protegem as lavouras brasilei
ras, dos barqueiros que no norte do Brasil transpor
tam pessoas, alimentos e medicamentos. Pará, Ama
zonas, Tocantins, Roraima, todos esses Estados sa
bem da importância do que falo, assim como as colô
nias de pescadores de Santa Catarina, do Ceará e do
Rio Grande do Sul.

Sr. Presidente, tomei cuidado de trazer a esta
tribuna a lista dos Presidentes desta Casa porque
hoje assisti aqui a algo que mancha e macula a histó
ria deste Parlamento. Na Constituição e no Regimen
to não há nenhuma previsão para o Presidente desta
Casa julgar o mérito de uma emenda ou um destaque
de uma bancada.

Não basta ao Partido dos Trabalhadores e ao
Governo Lula ter montado um rolo compressor. Não
basta vencer a disputa democrática e política. Há de
haver a aniquilação total e completa do direito do
exercício da democracia.

Hoje assistimos a um golpe em que a Mesa foi
constrangida por uma assessoria que, no meu enten
dimento, é alienígena.

Servidores desta Casa, constrangidos, reco
nhecem que o Governo foi longe demais ao retirar
deste Parlamento o direito de analisar aquele desta
que que interferiria na regra de transição. Este seria
um direito que as bancadas de todos os Estados teri
am de votar. Poderíamos perder ou ganhar. Agora,



50182 Quinta-feira 25 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

não é legítimo, democrático, respeitoso, absoluta.
mente afinado com a democracia, simplesmente, de
plano, negar o direito constitucional que tem cada
Parlamentar e cada bancada de rever a decisão de
primeiro turno.

Seguramente, Saldanha Marinho, que sentou
nessa cadeira, Pedro Aleixo, Ulysses Guimarães, B~
lac Pinto, José Bonifácio, Célio Borja, Marco Maciel,
Nelson Marchezan, Inocêncio Oliveira, Luis Eduardo,
Michel Temer e Aécio Neves não concordariam com o
que aconteceu nesta noite neste Parlamento.

Tenho pelo Presidente João Paulo Cunha res
peito, estima e consideração. Mas acho que o Gover
no Lula, o Partido dos Trabalhadores, levou longe de
mais essa circunstância.

Hoje, neste plenário, quem é Minoria está do
lado de cá, quem é Maioria está do lado de lá. Mas,
como tudo - as ondas do mar ou o movimento de
translação e rotação da Terra -, há o dia da caça e o
dia do caçador; há o dia da Oposição e o dia da Situa
ção.

O que se viu hoje foi golpe na democracia, des
respeito a este Parlamento, em nome de um absolu
tismo que não contribui para o futuro do País.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre Depu
tado Virgílio Guimarães, que falará contra a matéria.

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES (PT-MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, houve grande debate sobre uma das mu
danças que estamos fazendo no IPVA. Refiro-me à
inclusão, demaneira pacificada, do ponto de vista do
Judiciário, dos veículos automotores aéreos e aquát~

cos, o que já significa muito.
Sr. Presidente, é injusto que uma pessoa que

tem um carrinho velho, de segunda ou terceira mão,
pague IPVA e o mesmo não ocorra com quem tem um
iate, uma lancha, um jatinho. Isso já justificaria a ma
nutenção do texto.

Quero chamar a atenção para outras mudarr
ças. Estamos fazendo uma reforma profunda no IPVA
que justifica também a manutenção do texto tal como
votamos em primeiro turno.

Estamos acabando com a guerra fiscal também
do IPVA. As grandes empresas transportadoras e lo
cadoras já emplacam veículo em noutro Estado.
Estava próxima a zero a arrecadação nesses setores.

Estamos acrescentando também, e chamo a
atenção para esse fato, a possibilidade de se incluir o
tipo de utilização do veículo, e não apenas modelo e
valor, para a definição da cobrança do IPVA.

Uma solução que se aplica aos veículos aéreos,
ao estabelecer alíquotas baixas, para não inviabilizar
a concorrência internacional das empresas aéreas
brasileiras, também poderá ser empregada no trans
porte coletivo de massa. Muitos estão se lamentando
por causa do veículo aéreo, mas não se lembram que
estamos favorecendo agora o taxista e o ônibus cole
tivo urbano.

Por estas razões, Sr. Presidente, e inclusive
porque poderemos diminuir a carga tributária, uma
vez teremos alíquotas estabelecidas nacionalmente
e, portanto, mais favoráveis para uma quantidade
imensa de veículos, para fazer justiça àqueles que
são esquecidos da cobrança, por seus iates e aviões
de luxo, devemos manter esse avanço que muito vai
orgulhar esta Casa, por praticar essa mudança justa,
do ponto de vista social, com o futuro IPVA. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar a favor, concedo a palavra ao nobre
Deputado Rodrigo Maia.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
peço a atenção de V.Exas., principalmente da banca
da de Minas Gerais.

O primeiro ponto nesta matéria fere de morte o
Estado de Minas Gerais, Deputado Virgílio Guima
rães. Peço a atenção de V.Exa. para este meu pro
nunciamento, V.Exa. que representa esse Estado
que é sócio da HELlBRAS. Com essa inclusão a Heli
cópteros do Brasil SA vai fechar as portas. O Gover
nador Aécio Neves sabe disso.

Não são os donos de jatinho ou de iate que vão
ser penalizados, mas o trabalhador. Milhares de em
pregos serão destruídos nos setores aéreo e naval.
Depois alcançará as concessionárias das companhi
as aéreas, que já estão fazendo fusão por estarem
quebrando. Quero saber de que forma vão pagar
IPVA sobre um patrimônio que está negativo.

É uma irresponsabilidade esse artigo, Sr. Rela-
tor, contra o seu Estado e os trabalhadores brasilei
ros, porque todos os que têm aeronaves ou embarca
ções, que usam-nas sob concessão, terão de aumen
tar suas tarifas - e patrocinado pelo PT. O desempre
go de pilotos será grande. O setor aéreo brasileiro vai
acabar.

O outro ponto que imagino vai acontecer é que
as concessionárias do setor aéreo vão conseguir
isenção. Aí, aqueles Estados que cobram IPVA das
concessionárias de ônibus e da frota de táxi - da frota
de táxi, tudo bem -, não vão mais cobrar, porque elas
vão conseguir, na Justiça, deixar de pagar o imposto.
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É isto que representa esse artigo, Sr. Presiden
te: primeiramente, um tiro em Minas Gerais, porque a
HELlBRAS, uma empresa brasileira, de que o Gover
no mineiro é sócio, vai fechar; segundo, vai liqüidar de
vez as companhias aéreas brasileiras.

Não entendo como o Governo promove fusão
de empresas e cria imposto para destruí-Ias. Cinco
por cento sobre o preço de um avião quanto vale?
Que empresa tem condição de pagar mais tributo?
Claro que vai acabar cobrando da população, é óbvio.
O desemprego no setor será acachapante.

Vou repetir: essa medida vai acabar possibil~

tando a isenção do imposto para as empresas de ôn~

bus, que vão querer isonomia com as companhias aé
reas.

Sr. Presidente, é muito grave esse artigo. Por
isso assinei na condição deLíder do meu partido, por
que não podemos mais aumentar a carga tributária. E
o Relator deixou bem claro: "Vamos cobrar, sim".
Mas, tudo bem, se vamos cobrar dos ricos, vamos d~

minuir a carga tributaria dos pobres. Essa reforma
não trata disso, continua tributando os que tem me
nos renda, vai também tributar as empresas e diminu
ir a oferta de emprego.

Mas isso não é mais problema do PT, que hoje
anunciou ao Brasil recorde na taxa de desemprego,
segundo dados do IBGE! E a aprovação da reforma
tributária vai causar mais desemprego. Que vergo
nha!

Entendo, Sr. Presidente, a angústia de cada De
putado do pr, que por tantas vezes vieram a esta tr~

buna prometer crescimento e emprego, dizendo que
era fundamental para o País. Agora, o que causam à
população é uma brutal recessão e uma taxa de de
semprego nunca vista. Teremos1 milhão de novos
desempregados no Governo do PT.

Por isso, peço a atenção de cada Parlamentar,
do Rio Grande do Sul, que tem a VARIG, de São Pau
lo, que tem a TAM, de Minas Gerais, que tem a
HELlBRAS, e de todos que querem um Brasil que
cresça e gere emprego, para que votem no sentido de
suprimir essa barbaridade que foi apresentada e, in
felizmente, aprovada nesta Casa.

Muito obrigado.
O SR. SARNEY FILHO- Sr. Presidente, peço a

palavra pela Liderança do PV.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Concedo a palavraaonobre Deputado Sarney Filho,
para uma Comunicação de Liderança, pelo PV.

O SR. SARNEY FILHO (PV-MA. Como Líder.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, informo à

Casa, para a alegria de alguns e tristeza de muitos,
que a medida provisória que libera a produção de
transgênicos acaba de ser assinada.

Em nome do PV, partido de que sou Líder, refle
tindo decisão da Executiva, informo que, evidente
mente, vamos nos debruçar sobre o texto. Mas é nos
sa intenção, a exemplo da manifestação dos Procura
dores da República e dos Juíz.es Federais, amanhã
mesmo entrar com ação direta de inconstitucionalida
de, questionanelo a medida provisória, pelo fato de fe
rir decisão judicial. (Palmas.)

Amanhã, Sr. Presidente, o PV usará da palavra
para comentar esse assunto.

Dou meus parabénsàbancada ruralista, aos te
soureiros ela M()nsanto e àqueles que querem que no
mundo deixe de existir um diferencial e desejam que
o Brasil perca umnicho de mercado reservado à soja
convencional. E dou meuspêsames à população bra
sileira.

O PV não é contra o transgênico, mas a favor da
legalidade. Temos de realizar estudos de impacto
ambiental e cumprir o que dita a legislação. É basea
do ne~sa perspectiva que o. PV tomará amanhã as
medida~ que a democraci~permite, para impedir que
essa medida provisória surta seus efeitos nefastos.

P SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o dispositivo destacado:

"Art. 1° .
"Art. 155 ..
m- propriedade de veículos automoto

res terrestres, aéreos e aquáticos;

O SR. PRESID.ENTE (João Paulo Cunha) 
Passarei a colher a orientação das bancadas.
Antes, porém, esclareço que quem votar "sim" esta
rá votando a favor da manutenção do texto, quem
votar "não" estará votando pela sua supressão.

Como vota o PV?
O SR. SARNEY FILHO (PV - MA. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - "Sim", pela manutenção do
texto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PRONA?

O SR. AMAURI ROBLEDO GASQUES
(PRONA-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
"Não", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDEN1E (João Paulo Cunha) 
Como vota o PSC? (Pausa.)

Como vota o PCdoB?
O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não
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nos surpreende a posição adotada pelo PFL. O part~

do está onde sempre esteve, defendendo o interesse
dos ricos e dos poderosos.

Se o destaque do PFL for aprovado, o taxista e o
proprietário de um pequeno ônibus pagarão IPVA,
mas quem tem um iate ou um jatinho estará a salvo
desse imposto. Por isso, essa medida é correta!

Defendemos a manutenção do texto e, por isso,
votamos "sim".

O SR. PASTOR AMARILDO (PSC - TO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - O PSC vota "sim",
Sr. Presidente.

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - O PDT vota "sim", pela manu
tenção do texto, Sr. Presidente.

O SR. EDUARDO CAMPOS (PSB - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Por uma questão
de justiça, o PSB vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. NELSON PROENÇA (PPS-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS
vota "sim", pela manutenção do texto.

O SR. REINALDO BETÃO (Bloco/PL - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - O Bloco Parlamen
tar PUPSL vota "sim" e convoca seus Deputados
para virem ao plenário.

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PP vota "sim".

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o nosso partido encaminha favorave~

mente ao destaque.
Relembro que, em 1987 e 1988, tive o privilégio

de ser Constituinte, ao lado do ilustre Vice-Presidente
Inocêncio Oliveira e de muitos outros Deputados pre
sentes. Naquela oportunidade, discutimos esse as
sunto.

Na nossa opinião, o texto da Constituição, quan
do diz "propriedade de veículos automotores"é abso
lutamente suficiente e abre espaço para0 legislador
ordinário definir quais são os veículos automotores
cobrados.

Havia duas correntes: uma que queria transfor
mar a Constituição num vade-mécum e outra que
queria que a Lei Maior, a Carta de consenso, fosse o
mais indicativa e orientadora possível.

Por isso, o PSDB encaminha "não", pela supres-
são.

O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB
vota "sim".

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden
te, o PFL entende que não tem cabimento cobrar im
postos dos barcos dos pescadores brasileiros, das
barcas de Niterói. (Tumulto no plenário.)

Sr. Presidente, há que se manter a ordem na
Casa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Está absolutamente mantida, nobre Deputado.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Das barcas
de Niterói e das barcas do São Francisco.

Somos favoráveis à cobrança se fosse restrita
aos barcos de passeio ou à aeronaves de executivos
ricos. Nunca para incidir sobre os pobres.

Quero comunicar - e pedir, inclusive, o apoio de
todos - que amanhã começaremos a colher assinatu
ras, inspirados no Encontro de Prefeitos, realizado
hoje, preocupados com os custos dos transportes co
letivos. O PFL vai entrar com uma emenda constituci
onal isentando de IPVAos transportes coletivos e, por
isso, vota "não".

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB-CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB não pode concordar com o que ouviu agora.
Não taxaremos as barcas de Niterói, nem os barcos
de pescadores. Porém, as lanchas cabinadas de al
guns merecem, efetivamente, ser taxadas, em favor
dos Municípios brasileiros.

Não sei aonde estão os municipalistas que sub~

am à tribuna com tanta veemência para defender os
Municípios e que agora não querem que nossas lan
chas bonitas paguem imposto, que os iates bonitos
que viajam por aí afora e os barcos de pescas de al
guns que podem pagar não peguem esse dinheiro da
contribuição do IPVA e distribuam com os Municípios
brasileiros.

O PMDB continua a defender os Municípios bra
sileiros, continua a defender as Prefeituras do interior
deste Brasil afora. E, por isso, Sr. Presidente, encami
nha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PT, Deputado Luiz Sérgio?

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, alguns lí
deres estão trabalhando com a desinformação. Pri
meiro, estamos apenas constitucionalizando a co
brança; posteriormente vamos definir quem vai ter
que pagar ou não, e aí o Plenário vai poder opinar,
evidentemente que compromissados com os mais
pobres.
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Vamos isentar os pescadores, os pequenos,
mas os donos de iates e de jatos vão ter que pagar,
porque é uma questão de justiça.

Por isso estamos com o texto e contra o desta-
que.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Vota "sim".

O SR. LUIZ SÉRGIO - "Sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota a Liderança do Governo, Deputado Beto
Albuquerque?

O SR. BETOALBUQUERQUE (PSB-RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Governo encaminha o voto favorável, assim como o
fez no primeiro turno e conclama a sua base a estar
presente em plenário para encerrarmos a votação da
reforma tributária.

OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So

licito aos Srs. Deputados e Deputadas que permane
çam em plenário, pois ainda teremos mais uma vota
ção e é importante que todos estejam presentes.

O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. apalavra.

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB - GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
apenas justificar que nas votações anteriores acom
panhei o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Convoco todos os Srs. Deputados e Deputadas a v~

rem ao plenário. Estamos votando destaque para vo
tação em separado e são necessários 308 votos. Por
isso é importante que todos os Parlamentares pre
sentes na Casa venham ao plenário para votar. De
pois teremos ma.is uma votação.

O SR. FRANCISCO TURRA - Sr. Presidente,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. FRANCISCO TURRA (PP - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, temos
de dar agora, de forma clara, um importante esclare
cimento à Casa e à Nação.

Sinceramente, fiquei muito surpreso, ontem e
hoje, com a manifestação do Deputado Sarney Filho.
Afirmou S.Exa. que amanhã entrará com ação direta
de inconstitucionalidade contra a medida provisória.

Isso para mim é estranho. Em 1998, quando os
transgênicos foram liberados para uso em escala co
merciai (5 variedades de soja), eu era Ministro da
Agricultura, e estavam ali, me representando, a
EMBRAPA - não estamos a serviço da Monsanto,
mas da EMBRAPA, da biotecnologia, dos avanços - e
o então Ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, o
mesmo que se insurge hoje.

O que aconteceu em termos de mudança, se o
mundo está observando esse espetáculo da biotec
nologia? Estamos defendendo o agronegócio brasile
iro. Não estamos a serviço de mais ninguém. Quere
mos uma agricultura competitiva, não queremos ser
dependentes do agroquímico e da morte. Por que não
dizer que transgêhico significa menos agrotóxico e
menos perigo de morte? Estamos a serviço desta que
é a verdade. É o mUndo que evolui, é a União Euro
péia que reconhece. Não estamos a serviço da hipo
crisia dos europeus, que atEá hoje impingiram ao Brasil
que não consomem transgênico e nos vendem trans
gênicos. Consomemóleo de canola e óleo de soja da
Argentina e dos Estados Unidos.

Deputado Sarney Filho, Eá muito estranho que
não tenhamos coragem de assumir os avanços da
ciência e não possamos dar ao consumidor o direito
de saber o que vai consumir, se agricultura orgânica,
convencional, ou oriunda da biotecnologia. Trata-se
de um direito do consumidor e do produtor. Isso é o
que queremos repor aqui, a bem da verdade. V.Exa.
que entre com ADIN, não háproblema, mas que ob
serve o passado, porque também é importante.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTÊ (João Paulo Cunha) - A

Presidência convoca as Sra~.. e os. Srs. Deputados
para virem ao plenário, poisestl:\mos em processo de
apreciação de destaque pl:\ravqtaçãoem separado e
precisamos obter 308 votos. Faz~se necessária a pre
sença de todos. Depois, teremos mais urna votação.

O SR. NILTON CAPIXABA- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. NILTON CAPIXABA (PTB - RO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, justifi
co o meu voto na votação anterior, votei com o meu
partido, o PTB.
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o SR. SARNEY FILHO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem, para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. SARNEY FILHO (PV ~ MA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, só para re
por a verdade. Eu não era Ministro em 1998. Quando
Ministro do Meio Ambiente, todas as minhas posições
sempre foram claras. Nunca fui contra os avanços da
ciência, mas a favor da legalidade, de processos le
gais e da Constituição. Quanto a isso, nunca cometi
nenhuma incoerência.

É necessário que se cumpra o art. 225 da Cons
tituição, que exige Estudo de Impacto Ambiental. Isso
nunca foi feito. A Monsanto nunca permitiu, sempre
foi contra. E não temos a obrigação de engolir essa
ilegalidade.

Era isso o que eu gostaria de comunicar.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Convoco as Sras. e os Srs. Deputados para virem ao
plenário. Estamos em processo de votação.

O SR. AUGUSTO NARDES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. AUGUSTO NARDES (PP - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei "não".

O SR. ALMIR MOURA (Bloco/PL - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei conforme a orientação do PL.

O SR. DANIEL ALMEIDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V. Exa. a palavra.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO
DANIEL ALMEIDA QUE, ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
POSTERIORMENTE PUBLICADO.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
licito a todos os Srs. Deputados e Deputadas que ve
nham ao plenário. Estamos em processo de aprecia
ção de destaque para votação em separado e são ne
cessários 308 votos.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN -Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, há

cerca de um mês esta Casa votou o Estatuto do Ido
so, que, em seguida, foi encaminhado ao Senado Fe
deral. Ontem tivemos a felicidade de saber que o
Estatuto foi aprovado no Senado Federal sem qual
quer mudança. A população idosa tem garantidos
seus direitos com a aprovação dessa lei, que será
sancionada pelo Presidente da República.

Para nós, que discutimos os direitos dos idosos
em diversos fóruns, defendendo realmente o seu aces
so à saúde, à educação, ao transporte e a eventos cul
turais e esportivos, lutando para que houvesse punição
contra aqueles que submeterem o idoso a maus-tratos,
é uma alegria ver a aprovação do Estatuto no Senado,
sem qualquer modificação ou emenda.

Sr. Presidente, faço também um comentário a
respeito do decreto assinado pelo Ministro Ricardo Ber
zoini e pelo Presidente da República sobre as condi
ções para aposentadorias especiais, retiradas dos tra
balhadores, levando em consideração a conversão do
tempo de atividade especial para aquelas categorias
por tempo de serviço. É uma garantia para os trabalha
dores a assinatura desse decreto pelo Ministro Ricardo
Berzoini. A partir de agora os trabalhadores têm garanti
do o direito à aposentadoria especial.

O SR. CELSO RUSSOMANNO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
peço aos membros do Partido Progressista que ve
nham ao plenário porque estamos em processo de
votação.

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, con
vido os Parlamentares do PMDB a virem ao plenário,
porque estamos em processo de votação com efeitos
administrativos.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
próximo destaque a ser votado é oda CPMF e será o
último. Portanto, solicito aos Srs. Deputados que ve
nham ao plenário.

Tem a palavra, pela ordem, o Deputado Nelson
Marquezelli.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
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te, peço aos 4 Deputados do PTS que não estão pre
sentes que venham ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem a palavra, pela ordem, o Deputado Professor Lu
izinho.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
para reforçar, peço aos Srs. Deputados da base alia
da que compareçam ao plenário. Só falta uma vota
ção, que é a da CPMF. Vamos poder fazê-Ia rapida
mente se todos vierem ao plenário e aqui permanece
rem. Compareçam, para garantirmos a votação.

O SR. JOSê THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, en
quanto os Deputados não atendem à súplica do D&
putado Professor Luizinho, quero dizer a V.Exa. que
me enrolei ria votação passada. O voto acompanha
ria o do partido, ou seja, "nãd'.

A SRA. LUCI CHOINACKI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O. SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V. Exa, a palavra.

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT - SC. Pela or
dem. Sem revisão .da oradora.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, farei 2 registros. O primeiro
diz respeito a urna matéria dojornal Folha de SPaulo
de hoje: Campo Minado. Ruralista é preso sob acusa
ção de dar calote.

Sr. Presidente, quem pode paga. Essa é a lei
dos produtores rurais e do mercado.

Interessante é que esse senhor, cujo nome é
Narciso Rocha Clara, é conhecido por suas posições
radicais contraos trabalhadores rurais sem terra, ex~
bição de armas e ameaças. Ele foi preso anteontem à
noite, em Salva.dor, sob a acusação de ter passado
12 mil reais em cheques sem fundos a hotéis, lojas,
agências.?e viageM, restaurantes. Segundo a polí
cia, ele era é!.costumado a fazer isso, mas ele se de
fendeu dizi;)ndoque não era problema, pois tem patri
mônio e bens suficientespara quitar todas as dívidas.

Sr. Presidente, acho que está na hora de tirar o
José Rainha dél cadeia e boté!.r esse cidadão, que é
um bandido,. est~lionatário~ que fez ameaças, exibe
armas.. Éimportêlnte lembrar que o Sr. Narciso foi
Presidente, do Sinqicato dos Produtores Rurais, des
ses mesmos senhores que festejam - já que fizeram
pressão - aconclusão do texto da medida provisória

que libera o plantio de transgênicos, em nome da em
presa multinacional Monsanto. Esses fazendeiros de
vem ter interesses muito estranhos. Não falo de inte
resses do País, mas de interesses de um bando que
sempre usou o Poder Público, que fez o que fez, sem
pre com desobediência; de um bando que plantou
soja pirateada e contrabandeada e agora exige a con
tinuidade do plantio de soja transgênica.

A festa pode ser feita. Cada um festeja com as
armas que tem. Não vamos festejar,. porque o País
está sofrendo, porque os nossos trabalhadores dos
movimel1tos sociais que estão acampados estão so
frendo. Nessa luta não está somente um movimento
social, estão todos os movimentos sociais do campo.

Estamos defendendo a soberania nacional.
Estamos defendendo que se faça pesquisa, sim, mas
que não nos curvemos à Mónsanto, a empresa que
patenteou a semente transgênica. É bom lembrar que
a Monsanto diSSe que vai cobrar royalties. Queos pe
quenos agricultores, que já estão· com as calças na
mão, se preparem para entregar tudo à Monsanto.
Essa vai ser a realidade do País.

Queremos continuar defendendo a agroecolO
gia e um país que respeite o seu povo. O Brasil não é
dos produtores rurais, do agrobusiness. Nem todos
podem usar o veneno e a tecnologia da Monsanto.
(Apupos.)

Temos certeza de que hoje a luta incomoda,
mas ela é política. Vamos continuar defendendo o
povo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Convoco as Sras e os Srs. Deputados a virem ao ple
nário, pois estamos em processo de votação.

Q SR. VIGNATTI - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V. Exa. a palavra.

Q SR. VIGNATTI (PT - SC. Pela ordem. Sem r&
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, quero fazer um agradecimento a todos os De
putadosque colaboraram e estão colaborando com a
articulação da 1a Semana Nacional da Juventude,
instalada no Patlamento brasileiro e coordenada pela
Comissão Especial de Políticas para a Juventude.

Esse evento trouxe a Brasília nada mais nada
menos do que 500 jovens do Brasil inteiro, jovens ín
dios, jovens sem terra, jovens da agricultura familiar,
jovens ruralistas, jovens negros, jovens do gueto,
mas jovens de todo o Brasil, para fazer um grande de
bate nesse seminário que se encerra amanhã. Ama-
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nhã, nesta Casa, haverá uma sessão solene, às 11 h,
para a qual convidamos todos os Deputados.

A juventude, ontem à noite, até às 23h, e hoje,
até às 21 h, não arredou pé do debate interrupto, in
clusive, ao meio-dia, com amostra de filmes e lança
mento de vários livros sobre políticas públicas para a
juventude.

Este seminário, que contou o apoio do Presi
dente João Paulo Cunha e desta Casa, tem como ob
jetivo construir subsídios para a discussão do que é
ser jovem no Brasil. Que avancemos nas entranhas
do País para construir marcos legais de obrigatorie
dade de políticas públicas voltadas para a juventude
brasileira, sejam elas inseridas no Plano Nacional da
Juventude, sejam para a construção do Estatuto da
Juventude Brasileira.

Segundo nosso gaúcho Olívio Dutra, devemos
espraiar este debate para todo o Brasil. Queremos
audiências públicas, coordenadas pelo nosso Presi
dente Reginaldo Lopes, em todas as Assembléias Le
gislativas, para debatermos com a juventude brasilei
ra. Não se constrói uma proposta sem discutir, dialo
gar e construir com os jovens.

O Deputado Benjamin Maranhão, Relator da
Comissão Especial de Políticas Públicas para a Ju
ventude, muito se empenhou para articular e contri
buir com este seminário. Esta Comissão mostra que a
juventude brasileira quer seu espaço, quer discutir de
fato as questões de interesse da juventude e traz ao
cenário nacional um debate que não existia com tanta
vocação neste Parlamento.

São 34 milhões de jovens. O Brasil é o quinto
país em número de jovens entre 14 a 24 anos. Não
vamos discutir se são 29 ou 30 anos, num conceito u~

trapassado. Isso, com certeza, mexerá com o espírito
público.

Como coordenador do seminário, Sr. Presiden
te, agradeço a esta Casa o empenho e a V.Exa. a
sensibilidade de nos apoiar e colaborar de forma pro
fícua e efetiva para a organização desse evento.

Lembro que amanhã haverá sessão solene, às
11 h, nesta Casa, com a presença da juventude de di
ferentes Estados.

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, va
mos votar, senão haverá obstrução por parte do GO-

verno, uma obstrução governamental. Eles queriam
tanto vota! Não há mais ninguém inscrito.

A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
TemV.Exa. a palavra.

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL - RJ. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, até
poderia pedir para encerrar a discussão, mas o tema
é muito importante e não quero perder esses poucos
minutos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, está
acontecendo no meu Estado algo inusitado e tenho
certeza de que o mesmo não acontecerá em relação
ao Orçamento da União.

Com referência ao orçamento da saúde do Rio
de Janeiro, o Fundo Estadual de Saúde, que contava
com 2 bilhões, vai contar agora com menos 500 mi
lhões de reais. E, adivinhem, esse dinheiro, que era
para a saúde, irá para a Merenda Escolar, para o
Cheque-Cidadão, para o tal Restaurante Popular,
para a Sopa da Cidadania.

Deputados André Luiz, José Divino, Rodrigo
Maia - todos daquela região -, como vamos dizer aos
nossos eleitores que a Sra. Governadora está tirando
dinheiro da saúde do povo para aplicar em projetos
eleitoreiros?

Digo isso para que as pessoas que nos assis
tem saibam que não são somente os 100 mil reais
destinados à publicidade que não vão ser liberados
no próximo ano. Os recursos destinados à saúde no
Rio de Janeiro serão desfalcados em 500 milhões de
reais. Conseqüentemente, pessoas morrerão na
Zona Oeste, por falta de recursos.

A Frente Parlamentar em Defesa da Saúde,
desta Casa, sempre se manifesta e o faz neste mo
mento para que a Assembléia Legislativa do Rio de
Janeiro ouça a nossa voz: "Não deixem que façam lá
o que não queremos que aconteça aqui!"

Solicito ao Governo Lula, por intermédio do Mi
nistro Humberto Costa, e à Frente Parlamentar em
Defesa da Saúde, por meio do seu Presidente, Depu
tado Rafael Guerra, providências para evitar a perda
de 4 bilhões de reais dos recursos destinados à saú
de. Não permitam que esse dinheiro seja destinado a
campanhas eleitorais da Sra. Governadora.

Aproveito, Sr. Presidente, para pedir a V.Exa.
que encerre a votação.

Obrigada.



Senhores,·peço licença
Para dar minha opinião
Neste assunto que a Nação
Hoje inteira debate.
E lhes digo: é um disparate.
De novo a CPMF!
Pois o povo não esquece
Que outra vez o enganaram
E com promessas aprovaram
O tal imposto do cheque.
E depois como "pé que um leque"
Se mandaram com a grana.
Pro povo sobrou uma banana
Com a conta para pagar
E os hospitais a reclamarem.
Onde está o dinheiro?
Dele não vimos o cheiro.
Assim nós vamos quebrar.
Por que então, meus senhores,
O Governo está insistindo
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O SR. SANDES JÚNIOR -Sr. Presidente, peço
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado a palavra pela ordem.
Ary Vanazzi. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

O SR. ARV VANAZZI (PT - RS. Pela ordem. Tem V.Exa. a palavra.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, depois de O SR. SANDES JÚNIOR (PP - GO. Pela or-
várias tentativas para me pronunciar, aproveito para demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, va-
fazer importante observação acerca da imagem que mos manter a tradição: quem obstrui é o PFL.
se tenta vender para o País relativa ao projeto da re- O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,
forma tributária, essencial para o nosso crescimento. peço a palavra pela ordem.
É uma estrutura tributária completamente distinta da O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
atual, que foi construída ao longo da história. Tem V.Exa. a palavra.

Parte do PFL tenta impor a nós, bancada do PT O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Pela
ou da base de sustentação do Governo, a idéia de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, co-
que estamos aqui para votar contra o povo brasileiro. legas Parlamentares, votamos nesta noite -que, por

certo, vai madrugada adentro - os destaques da re-
Pergunto-me: em que situação o PFL apresentou forma tributária. Acompanhamos a orientação do Lí-
destaques ao projeto da reforma tributária? Um deles, der da bancadado PDT, Deputado Neiva Moreira, do
que versava sobre a tributação sobre grandes heran- Deputado Dr. Hélio. Votamos com o partido, que vota
ças, foi vencido pelo próprio PFL. Quem possui he- com o Governo. Mas, a seguir, votaremos um desta-
rança neste País? Diziam eles, na tribuna, que quem que relatiVO à CPMF.
vai pagar o Imposto sobre Grandes Heranças é o po- QUero, desde logo, antecipar minha posição e
bre trabalhador, que para isso terá de vender o seu pedir licença ao meu Líder para dizer que nesta eu
imóvel. não posso ir junto. Com relação ao destaque sobre a

CPMF, eu não voto com o Governo, porque vou man-
Vejamos, Sras. e Srs. Deputados: neste País, ter a coerência dos discursos que fazia durante o Go-

dois terços da população não possuem documenta- verno Fernando Henrique Cardoso. Não que eu seja
ção da terra onde moram, vivem em áreas irregula- contra a CPMF, mas ela deveria ser repartida entre
res. Então quem iria pagar o imposto previsto no des- União, Estados e Municípios.
taque eram aqueles que acumularam fortunas. Se pe- Então, Sr. Presidente, se V.Exa. me permite,
garmos os índices de crescimento da concentração deixo gravada em versos a minha posição, até para
de renda no mundo, veremos que as pessoas que descontrair o ambiente um pouco pesado:
acumularam mais de 100 bilhões de dólares cresce
ram 3%. No Brasil, nos últimos 5 anos, os que acumu
laram mais de 100 milhões de dólares cresceram 8%.
É justamente neste País que estão os que concen
tram mais renda e que não querem pagar imposto.

Sr. Presidente, no nosso País, o motoqueiro que
compra uma moto para fazer tele-entrega paga IPVA,
mas quem compra iate para fazer turismo não paga.
Temos de debater essas diferenças e tomar medidas
para evitá-Ias.

O PFL tem a capacidade, porque é de seu cará
ter, estilo e história, de defender a guerra fiscal, que,
no Brasil, liquidou vários Estados.

Na Bahia, o cidadão que vai comprar um carro
da Ford paga ICMS, mas esse dinheiro não é repas
sado para o Governo utilizá-lo em saúde, habitação
ou saneamento básico. Ele fica para a empresa, enr~
quecendo o empresário. A reforma tributária é feita
para os pequenos, para os empresários, que desejam
produzir, e não para os especuladores, aqueles que
defenderam a concentração de renda neste País.



50190 Quinta-feira 25 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

E com pressão exigindo
Que o imposto seja aprovado,
Constrangendo os Deputados,
Fazendo imposição,
Alegando que a Nação
Tá devendo pro estrangeiro
E que o Tesouro em desespero
Só encontrará salvação
Se a tal contribuição
Vier a ser logo aprovada
E de imediato repassada
Para conter a inflação. (. ..)

Encerro, Sr. Presidente, com a última estrofe.
Aqueles que não querem me ouvir agora escuta
ram-me outras vezes e espero que me escutem de
novo, porque tenho votado com o Governo. Mas des
ta vez não! Nesse item não posso acompanhar.

Na ânsia de enganar o povo
Diz que a verba é pra saúde
Eu peço a Deus que me ajude
A não aceitar a mentira
Chega a me atiçar a ira
Ao ver tamanho impropério
Hoje qualquer homem sério
Sabe qual é a verdade.
E eu digo com sinceridade:
Coisa igual eu nunca vi.
E reafirmo aqui
Que este imposto malvado
Só servirá de agrado
Aos banqueiros e ao FMI.

É para eles que vai a CPMF e não para o
povo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Está encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
proclamar o resultado da votação:

VOTARAM:
SIM 330
NÃO 84
ABSTENÇÃO 00
TOTAL 414
É MANTIDO O DISPOSITIVO DESTACADO.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição:
PEC N° 41/2003 - DVS N° 1 PFL - ART. W 155,

INCISO 111

Início Votação: 24/09/200322:47
Fim Votação: 24/09/200323:18

Presidiram a Votação:
João Paulo Cunha - 21:11

Resultado da Votação
Sim 330
Não 84
Total da Votação 414
Art. 17 1
Total Quorum 415
Orientação
PT -Sim
PMDB-Sim
PFL~Não
PTB-Sim
PSDB- Não
PP-Sim
PUPSL-Sim
PPS-Sim
PSB-Sim
PDT -Sim
PCdoB-Sim
PSC-Sim
PRONA-Não
PV-Sim
GOV.-Sim
Partido Bloco Voto

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB Sirn
Almir Sá PL PUPSL Sim
Dr. Rodolfo Pereira PDT Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim
Maria Helena PPS Sim
Pastor Frankembergen PTB Sim
Total Roraima: 6

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT Sim
Davi Alcolumbre PDT Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Hélio Esteves PT Sim
Janete Capiberibe PSB Sim
Valdenor Guedes PSC Sim
Total Amapá: 6

PARÁ

Ann Pontes PMDB Sim
Babá PTSim



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 50191

Josué Bengtson PTB Sim
Nicias Ribeiro PSDB Não
Nilson Pinto PSDB Não
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PL PUPSL Sim
Zé Geraldo PT Sim
Zé Lima PP Sim
Zequinha Marinho PSC Sim
Total Pará: 10

AMAZONAS

Francisco Garcia PP Sim
Humberto Michiles PL PUPSL Sim
Lupêrcio Ramos PPS Sim
Silas Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB Sim
Total Amazonas: 5

RONDÔNIA

Casara PSDB Não
Confúcio Moura PMDB Sim
Eduardo Valverde PT Sim
Marinha Raupp PMDB Sim
Miguel de Souza PL PUPSL Sim
Nilton Capixaba PTB Sim
Total Rondônia: 6

ACRE

João Correia PMDB Não
João Tota PP Sim
Júnior Betão PPS Sim
Nilson Mourão PT Sim
Perpétua Almeida PCdoB Sim
Ronivon Santiago PP Sim
Zico Bronzeado PT Sim
Total Acre: 7

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Sim
Eduardo Gomes PSDB Não
Kátia Abreu PFL Não
Maurício Rabelo PL PUPSL Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
Pastor Amarildo PSC Sim
Ronaldo Dimas PSDB Não
Total Tocantins: 7

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Sim
César Bandeira PFL Sim
Clóvis Fecury PFL Sim
Costa Ferreira PSC Sim
Or. Ribamar Alves PSB Sim
Eliseu Moura PP Sim
Gastão Vieira PMOB Sim
Neiva Moreira POT Sim
Nice Lobão PFL Não
Pedro Fernandes PTB Sim
Pedro Novais PMDB Sim
Sarney Filho PV Sim
Terezinha Fernandes PT Sim
Wagner Lago PP Sim
Washington Luiz PT Sim
Total Maranhão: 15

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB Sim
Antonio Cambraia PSOB Não
Ariosto Holanda PSDB Sim
Amon Bezerra PTB Sim
Bismarck Maia PSDB Não
Eunício Oliveira PMDB Sim
Gonzaga Mota PSDB Não
Inácio Arruda PCdoB Sim
João Alfredo PT Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB Sim
Leônidas Cristino PPS Sim
Moroni Torgan PFL Não
Pastor Pedro Ribeiro PMDB Sim
Roberto Pessoa PL PLlPSL Sim
Rommel Feijó PTB Sim
Vicente Arruda PSOB Não
Zé Gerardo PMDB Sim
Total Ceará : 18

PIAuí

Átila Lira PSDB Não
B. Sá PPS Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Júlio Cesar PFL Não
Moraes Souza PMDB Sim
Mussa Demes PFL Não
Paes Landim PFL Sim
Simplício Mário PT Sim
Total Piauí: 8
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RIO GRANDE DO NORTE Rogério Teófilo PPS Sim
Total Alagoas: 5

Setembro de 2003

Álvaro Dias PDT Sim
Fátima Bezerra PT Sim
Lavoisier Maia PSB Sim
Múcio Sá PTB Sim
Sandra Rosado PMDB Sim
Total Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA

Adauto Pereira PFL Sim
Benjamin Maranhão PMDB Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Inaldo Leitão PL PUPSL Sim
Lúcia Braga PMN Sim
Luiz Couto PT Sim
Marcondes Gadelha PTB Sim
Philemon Rodrigues PTB Sim

Ricardo Rique PL PUPSL Sim

Wellington Roberto PL PUPSL Sim
Wilson Santiago PMDB Sim
Total Paraíba: 11

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Não

Armando Monteiro PTB Não

Eduardo Campos PSB Sim

Fernando Ferro PT Sim

Inocêncio Oliveira PFL Não

Joaquim Francisco PTB Sim

José Múcio Monteiro PTB Sim

Luiz Piauhylino PTB Sim
Marcos de Jesus PL PUPSL Sim

Maurício Rands PT Sim

Osvaldo Coelho PFL Sim

Paulo Rubem Santiago PT Sim
Raul Jungmann PPS Sim
Renildo Calheiros PCdoB Sim
Roberto Freire PPS Sim
Roberto Magalhães PTB Sim
Total Pernambuco: 16

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB Sim
João Caldas PL PUPSL Sim
José Thomaz Nonô PFL Não
Maurício Quintella Lessa PSS Sim

SERGIPE

Bosco Costa PSDB Sim
Heleno Silva PL PUPSL Sim
Jackson Barreto PTB Sim
João Fontes PT Sim
Jorge Alberto PMDB Sim
Total Sergipe: 5

BAHIA

Antônio Carlos Magalhães Neto PFL Não
Aroldo Cedraz PFL Não
Claudio Cajado PFL Não
Colbert Martins PPS Sim
Coriolano Sales PFL Não
Daniel Almeida PCdoS Sim
Edson Duarte PV Sim
Gerson Gabrielli PFL Não
Guilherme Menezes PT Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
João Almeida PSDB Não
João Carlos Bacelar PFL Não
João Leão PL PUPSL Sim
Jonival Lucas Junior PTB Sim
José Carlos Araújo PFL Não
José Rocha PFL Não
Josias Gomes PT Sim
Jutahy Junior PSDB Não
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Bassuma PT Sim
Luiz Carreira PFL Não
Marcelo Guimarães Filho PFL Não
Mário Negromonte PP Sim
Milton Barbosa PFL Não
Nelson Pellegrino PT Sim
Paulo Magalhães PFL Não
Pedro lrujo PFL Sim
Reginaldo Germano PFL Não
Robério Nunes PFL Não
Severiano Alves PDT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Zelinda Novaes PFL Não
Zezéu Ribeiro PT Sim
Total Bahia: 33

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Não
Cabo Júlio PSC Sim
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Carlos Mota PL PUPSL Sim
Carlos Willian PSC Sim
César Medeiros PT Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
Edmar Moreira PL PUPSL Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Fernando Diniz PMDB Sim
Geraldo Thadeu PPS Sim
Gilmar Machado PT Sim
Ibrahim Abi-Ackel PP Sim
Isaías Silvestre PSB Sim
Jaime Martins PL PUPSL Sim
João Magalhães PTB Sim
João Magno PT Sim
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL Sim
José Militão PTB Sim
Júlio Delgado PPS Sim
Lael Varella PFL Sim
Leonardo Mattos PV Sim
Leonardo Monteiro PT Sim
Lincoln Portela PL PUPSL Sim

MarceHo Siqueira PMDB Sim
Márcio Reinaldo Moreira PP Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim

Mário Assad Júnior PL PUPSL Sim
Mário Heringer PDT Sim

Mauro Lopes PMDB Sim

Odair PT Sim

Osmânio Pereira PTB Sim
Patrus Ananias PT Sim
Paulo Delgado PT Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Reginaldo Lopes PT Sim
Roberto Brant PFL Não
Romel Anizio PP 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: 45

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Sim
Iriny Lopes PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim

Manato PDT Sim
Marcelino Fraga PMDB Sim
Marcus Vicente PTB Sim
Neucimar Fraga PL PUPSL Sim
Nilton Baiano PP Sim
Renato Casagrande PSB Sim
Rose de Freitas PSDB Não
Total Espírito Santo: 10

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB Sim
Alexandre Santos PP Sim
Almerinda de Carvalho PMDB Sim
Almir Moura PL PUPSL Sim
André Luiz PMDB Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Carlos Nader PFL Não
Carlos Santana PT Sim
Chico Alencar PT Sim
Dr. Heleno PP Sim
Edson Ezequiel PMDB Sim
Eduardo Cunha PMDB Sim
Eduardo Paes PSDB Sim
Elaine Costa PTB Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Fernando Lopes PMDB Sim
Francisco Dornelles PP Não
Itamar Serpa PSDB Não
Jair Bolsonaro PTB Não
Jandira Feghali PCdoB Sim
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Sim
Jorge Bittar PT Sim
José Divino PMDB Sim
Juíza Denise Frossard PSDB Não
Julio Lopes PP Sim
Laura Carneiro PFL Não
Lindberg Farias PT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Maria Lucia PMDB Sim
Nelson Bornier PMDB Sim
Paulo Baltazar PSB Sim
Reinaldo Betão PL PUPSL Sim
Renato Cozzolino PSC Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PFL Não
Simão Sessim PP Sim
Vieira Reis PMDB Sim
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Total Rio de Janeiro: 38

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB Não
Aldo Rebelo PCdoB Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Não
Amauri Robledo Gasques PRONA Não
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Não
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Não
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Celso Russomanno PP Sim
Cláudio Magrão PPS Sim
Corauci Sobrinho PFL Não
Devanir Ribeiro PT Sim
Dimas Ramalho PPS Sim
Dr. Evilásio PSB Sim
Dr. Hélio PDT Sim
Dr. Pinotti PMDB Sim
Durval Orlato PTSim
Edna Macedo PTB Sim
Elimar Máximo Damasceno PRONA Não
Enéas PRONA Não
Gilberto Nascimento PMDB Sim
Iara Bernardi PT Sim
IIdeu Araujo PRONA Não
Ivan Valente PT Sim
Jamil Murad PCdoB Sim
Jefferson Campos PMDB Sim
João Batista PFL Não
João Paulo Cunha PT Art. 17
José Eduardo Cardozo PT Sim
José Mentor PT Sim
Julio Semeghini PSDB Não
Lobbe Neto PSDB Não
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Luiza Erundina PSB Sim
Marcelo Ortiz PV Sim
Marcos Abramo PFL Não
Mariângela Duarte PT Sim
Milton Monti PL PLlPSL Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PTB Sim
Orlando Fantazzini PT Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim

Paulo Lima PMDB Sim
Professor Irapuan Teixeira PRONA Não
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Izar PTB Sim
Roberto Gouveia PT Sim
Robson Tuma PFL Sim
Rubinelli PT Sim
Salvador Zimbaldi PTB Sim
Teima de Souza PT Sim
Vanderlei Assis PRONA Não
Vicente Cascione PTB Sim
Vicentinho PT Sim
Walter Feldman PSDB Não
Total São Paulo: 58

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Sim
Celcita Pinheiro PFL Não
Pedro Henry PP Sim
Ricarte de Freitas PTB Sim
Rogério Silva PPS Sim
Thelma de Oliveira PSDB Não
Wilson Santos PSDB Não
Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB Sim
Jorge Pinheiro PL PLlPSL Sim
José Roberto Arruda PFL Não
Maninha PT Sim
Sigmaringa Seixas PT Sim
Tadeu Filippelli PMDB Não
Tatico PTB Sim
Wasny de Roure PT Sim
Total Distrito Federal: 8

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB Sim
Carlos Alberto Leréia PSDB Não
Enio Tatico PTB Sim
João Campos PSDB Não
Jovair Arantes PTB Sim
Leandro Vilela PMDB Sim
Leonardo Vilela PP Sim
Luiz Bittencourt PMDB Sim
Neyde Aparecida PT Sim
Pedro Chaves PMDB Sim
Professora Raquel Teixeira PSDB Não
Rubens Otoni PT Sim
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Sandes Júnior PP Sim
Total Goiás: 13

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Sim
Antonio Cruz PTB Sim
Geraldo Resende PPS Sim
João Grandão PT Sim
Vander Loubet PT Sim
Waldemir Moka PMDB Sim
Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Não
Affonso Camargo PSDB Não
Alex Canziani PTB Sim
André Zacharow PDT Sim
Assis Miguel do Couto PT Sim
Cezar Silvestri PPS Sim
Chico da Princesa PL PUPSL Sim
Colombo PT Sim
Dilceu Sperafico PP Sim
Ora. Clair PT Sim
Eduardo Sciarra PFL Não
Giacobo PL PUPSL Sim
Gustavo Fruet PMDB Sim
Hermes Parcianello PMDB Sim
Iris Simões PTB Sim
José Borba PMDB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
Luiz Carlos Hau/y PSDB Não
Moacir Micheletto PMDB Sim POT Sim

Francisco Appio PP Não
Francisco Turra PP Sim
Henrique Fontana PT Sim
José Ivo Sartori PMDB Sim
Kelly Moraes PTB Sim

Luciana Genro PT Sim
Luis Carlos Heinze PP Não
Maria do Rosário PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim
Milton Cardias PTB Sim
Nelson Proença PPS Sim
OnyxLorenzoni PFL Não
Orlando Desconsi PT Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Sim
Pastor Reinaldo PTB Sim
Paulo Gouvêa PL PUPSL Sim

Paulo Pimenta PT Sim

Pompeo de Mattos por Sim
Tarcisio Zimm
Nelson Meurer PP Sim
Odílio BalbinottiPMOB Sim
Oliveira Filho·PL PUPSL Sim
Osmar Serraglio PMDB Sim
Paulo Bernardo pr Sim
Ricardo Barros PP Sim
Selma Schons PT Sim
Takayama PMDB Sim
Total Paraná: 27

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB Sim
Carlito Merss PT Sim
Edison Andrino PMDB Sim
Ivan Ranzolin PP Não
João Matos PMDB Sim
João Pizzo/atti PP Sim

Jorge Boeira PT Sim
Leodegar Tiscoski PP Não
Luci Choinacki PT Sim
Paulo Afonso PMDB Sim
Serafim Venzon PSDB Não
Vignatti PT Sim

Zonta PP Não

Total Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Sim

Alceu Collares PDT Não

Ary Vanazzi PT Sim
Augusto Nardes PP Sim
Beto Albuquerque PSB Sim

Cezar Schirmer PMDB Sim
Eliseu Padilha PMDB Não
Enio Bacci ermann PT Sim
Total Rio Grande do Sul: 27

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Sobre a mesa requerimento de destaque, antes po
rém, comunico que foi retirado o seguinte requeri
mento:

Senhor Presidente, requeiro a V. Exa., nos ter
mos do art. 160 do Regimento Interno, preferência
para votação do Destaque da Bancada do PFL, que
visa à supressão do art. 91 -ADCT, da PEC 41-C de
2003.

I'
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Sala das Sessões, 24 de setembro de 2003. 
Onyx Lorenzoni, Vice-Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a mesa requerimento de destaque no seguinte
teor:

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., nos ter
mos do art. 161, Ve § 2°, do Regimento Interno, des
taque para votação em separado do art. 91, do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, cons
tante da redação do vencido da PEC n° 41-C, de
2003, visando a sua supressão.

Sala das Sessões, 24 de setembro de 2003 . 
Antonio Carlos Magalhães Neto, Vice-Líder do
PFL..

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Deputados e Deputadas que quiserem manter o texto
votarão "sim"; aqueles que quiserem suprimir votarão
"não".

o SR. PAULO ROCHA-Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO ROCHA (PT-PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a to
dos os companheiros e companheiras, Deputados e
Deputadas, que fiquem em plenário, pois votaremos
o último item da pauta. Trata-se de votação muito im
portante, relativa à CPMF. Estamos concluindo a vo
tação da reforma tributária do País.

Venham ao plenário para votar.
O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V. Exa. a palavra.
O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Essa é a última vota
ção, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
última.

O SR. PRESIDENTE· (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre Depu
tado João Fontes, que falará contra a matéria.

O SR. JOÃO FONTES (PT-SE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em
1996 foi instituída a cobrança da CPMF. Quando
esse imposto foi instituído, com alíquota de 0,20%,
apesar de ter sido tão refutado pela sociedade bras~

leira, sua finalidade era melhorar a saúde do nosso
País.

Vários Parlamentares da nossa bancada, inclu
sive os ligados à área da saúde, votaram pela cobra0-

ça da CPMF - ainda com alíquota de 0,20% -, entre
eles o Deputado Eduardo Jorge, então Parlamentar
por São Paulo.

Nosso partido fechou questão contra a cobran
ça da CPMF e puniu o Deputado Eduardo Jorge com
a suspensão de suas funções no Partido dos Traba
lhadores por 60 dias.

Esse imposto foi crescendo e chegamos hoje à
alíquota de 0,38%. Eu, como advogado, fui autor de
mandado de segurança, e depois o meu trabalho foi
entregue ao Ministério Público Federal do Estado de
Sergipe.

A Procuradora, Ora. Giselma dos Santos, ajui
zou ação. Obtivemos uma liminar e o Estado de Ser
gipe passou 12 dias sem pagar a CPMF. Essa ação
ainda tramita no Judiciário, que lamentavelmente é
moroso para decidir ações contra o Governo - qual
quer que seja o Governo de plantão, Fernando Henri
que e agora o do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Sr. Presidente, volta à baila a CPMF. Em 2002,
negociamos com o Governo Fernando Henrique Car
doso que 2003 seria o último ano em que a CPMF te
ria alíquota de 0,38%. A argumentação do nosso par
tido era a de que a CPMF deveria ser instituída como
imposto fiscalizador, o que seria muito justo. Uma alí
quota de 0.08% para fiscalizar os sonegadores, os
que fazem caixa dois, o que seria muito importante
para o nosso País. Mas isso acabou.

Os outros Governos sempre passaram sem
esse imposto. Agora é diferente. Esse imposto é
substanciado para aumentar o superávit primário do
nosso País e pagar juros da dívida externa.

Não poderia ser a favor da cobrança da CPMF,
dada a minha condição de advogado, autor de ação
em meu Estado. E também por ser essa a posição do
nosso partido ao longo de toda a sua trajetória, inclu
sive punindo Deputados que votaram a favor da co
brança desse malfadado imposto, chamado "imposto
carrapato". Tem esse nome, porque quando você im
prime o seu extrato aqueles valores estão lá, gruda
dos. Na realidade, esses 0,38% são repassados ao
consumidor.

Sr. Presidente, eu, os Deputados Federais
Babá e Luciana Genro, e, conseqüentemente a Sena
dora da República, Sra. Heloísa Helena, que votare
mos contra a cobrança da CPMF, deveremos ser pu
nidos com a expulsão do nosso partido, porque va
mos votar contra um imposto dessa natureza. (Muito
bem!) (Apupos.)

Sr. Presidente, quero inclusive pedir um tempo
a mais, porque fui interrompido.

.. -_._-_._-----_._-._. _ .. __.. _-_.... __.._----- ._--.._._----
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não
houve interrupção, nobre Deputado João Fontes.
Continue.

O SR. JOÃO FONTES - Sr. Presidente, lamen
to profundamente que enquanto expulsam 4 compa
nheiros do PT foram buscar os bicheiros do Rio de Ja
neiro para se filiarem ao Partido dos Trabalhadores.

Pois bem, no dia 24 de outubro, em São Paulo,
nós seremos julgados pela mesma comissão que vai
julgar o recurso contra a inclusão no Partido dos Tra
balhadores daqueles que os nobres Deputados Anto
nio Carlos Biscaia e Juíza Denise Frossard botaram
na cadeia: os bicheiros do Rio de Janeiro.

É essa contradição, Sr. Presidente, que não dá
pra engolir.

Ao se encerrarem as discussões da reforma tr~

butária, saio daqui com a consciência tranqüila do de
ver cumprido, com a certeza de que não mudei a m~

nha posição, de que não varri a minha consciência,
porque votei coerente com a história do Partido dos
Trabalhadores.

Sr. Presidente, encaminho contra a cobrança da
CPMF.

Muito obrigado. (Muito bem.) (Apupos no plená-
rio.)

o Sr. João Paulo Cunha, Presidente, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Inocên
cio Oliveira, 10 Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Sras. e Srs. Deputados, houve um engano. O nobre
Deputado João Fontes falou a favor do destaque.
Portanto, contra a CPMF.

Estavam inscritos os Deputados José Thomaz
Nonô e Antônio Carlos Magalhães Neto.

Houve uma burla ao Plenário, e a Presidência
não vai mais permitir que isso aconteça. (Palmas.)

Espero que esta Casa seja regida por leis, e a lei
mais democrática é a do contraditório: um fala a favor
e o outro contra.

Portanto, quando houver 2 inscritos para enca
minhar, um falará contra e o outro a favor. Quando
houver 4 inscritos, 2 falarão contra e 2 a favor.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao
Deputado José Thomaz Nonô.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, vou ler algo inte
ressante:

"Quanto mais rápido, melhor; quanto
mais à noitinha, melhor; quanto mais sem

I :1iIf
I ,ill':l11

discussão, melhor ainda. Tudo o que a soci
edade só tenha o resultado ao amanhecer,
sem perceber claramente onde residem os
equívocos desta contribuição".

Este singelo discurso, pronunciado em 10 de
março de 1999, é da lavra do Deputado Walter Pinhe
iro, membro exponencial do PT da Bahia. Louvo aqui
aqueles que têm memória.

O Deputado Pompeo de Mattos, que nos brin
dou com memorável página poética, lembrou também
como havia votado no passado. Talvez por isso seu
discurso tenha irritado os que perderam a memória.

Sr. Presidente, $ras. e Srs. Deputados, na real~

dade, a votação daCPMF encarna a votação da re
forma como quer o Governo. Fico muito à vontade,
porque votei contra estacoisa durante vários Gover
nos. A primeira vez que Se fez isso era Fernando Hen
rique Ministro de Itamar. Na ocasião, coisa temporá
ria. Mas, lamentavelmente, tudo quanto é temporário
neste País tende a perpetuar-se. Foi fruto de uma pe
regrinação do.então Ministro Adib Jatene, talvez ele
próprio iludido de que tinha uma destinação para a
Saúde que, a bem da verdade, jamais foi concretíza
da, porque o Governo FHC, ao aportaros recursos da
CPMF, subtraiu o seu respectivo à dotação orçamen
tária original.

É bom que se digam as coisas como elas são.
Talvez por esse equ ívoco - e por outros - o Governo
foi derrotado no pleito passado. E o que vemos? Ve
mos exumar essa idéia putrefacta, vemos voltar essa
idéia nefasta pela mão de quem tanto a combateu. E
não foi o Pompeo nem o Fontes, porque não estavam
aqui, mas a grande maioria que hoje se submete, glo
riosa e prazerosamente, a este doce dever de servir o
Governo esfaqueando a sociedade brasileira. (Pal
mas.)

Não há nem haverá imposto mais perverso,
mais regressivo, que incida mais no pobre e na classe
média do que esta CPMF. E vamos restaurar a verda
de: no fim deste exercício ela seria apenas de 8 cen
tésimos por cento e se transforma- graças a esta me
dida - em 38 centésimos por cento até 2007. E esses
números pequenos - 8 centésimos, 38 centésimos-,
na verdade, como diz hoje nos jornais o Ministro José
Dirceu, são 25 bilhões de reais no exercício.

É por isso que seu Governo não pode abrir mão
desse valor. Vinte e cinco bilhões de reais é muito di
nheiro. Pena que todo ele será esterilizado no sacros
santo altar do superávit primário de 4,25%; esse di
nheiro não irá para o Fome Zero; esse dinheiro não irá
para as carências sociais; esse dinheiro não irá para
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as estradas, mas para atender ao serviço da dívida. E
todo cidadão deste País, pobrezinho da minha Alago
as, revolucionário transgênico do Rio Grande do Sul,
arataca do Ceará, erudito catarinense, paulista br~

Ihante, morrerá em cada transação com esses 0,38%
até 2007.

Não tenho ilusões com o resultado dessa vota
ção; sei que, nisso, o Governo jogou pesado, precisa
desse recurso, mas a posteridade que guardou o dis
curso do Walter Pinheiro, no mesmo dia em que o
Arnaldo Faria de Sá, para variar, recorria à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação contra dec~

são do então Presidente Michel Temer, sabe que é
tudo igual; a única coisa que mudou substancialmen
te foi o entendimento daqueles que hoje são ampla
maioria.

Vamos dar ao Governo os 25 bilhões. O PFL
não os dará; o PFL gostaria que isso fosse realmente
provisório, e não permanente como parece ser; o PFL
gostaria que cada cidadão pagasse os 8 centésimos
e não fosse condenado a essa mudança cruel, per
versa, radical, que, repito, é o retrato da reforma tribu
tária.

Sr. Presidente, vamos dizer "não" a essa agres
são, não apenas à memória do PT, não apenas aos
compromissos da base do Governo, não apenas a
essa situação horrível que se delineia mais uma vez
tarde da noite.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, respe~

tando a memória dos que têm e, sobretudo, o poder
aquisitivo tão dilapidado do povo brasileiro, o PFL diz
"não" a essa majoração impatriótica, inoportuna e em
má hora concebida.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
O Sr. Inocêncio Oliveira, 1° Vice-Presidente,

deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. João Paulo Cunha, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre Depu
tado Virgílio Guimarães, que falará contra a supres
são.

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES (PT-MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, é importante trazer alguns esclarecimentos
a esta Casa e ao País.

Em primeiro lugar, ao fazer o relatório na Comis
são, pude sentir a importância dos recursos da CPMF
durante este ano, neste Governo, para a saúde públ~

ca. Foi exatamente ao discutirmos a perenização da
CPMF, quando chegamos a levantar a hipótese de
uma reforma maior desse tributo, que percebemos,

na discussão feita com os Municípios, a importância
desses recursos para o SUS. Esses recursos efetiva
mente chegam ao nosso debilitado sistema de saúde
pública. Não é verdade que este ano servirão para a
formação de superávit primário.

Foi importante até para esse conhecimento,
quando pensamos, ao levantar a hipótese da pereni
zação, que a CPMF deveria ser destinada à segurida
de social, que o movimento de saúde pública, inclusi
ve com enorme repercussão nesta Casa, levantou-se
em defesa dos recursos que sobrarão em 2003 - ano
de dificuldades econômicas, de perda de recursos
para os Municípios -, que, na verdade, ainda fazem
mover o atendimento do médico de família diante das
difíceis condições de saúde pública no interior, onde
a pessoa efetivamente precisa de medicamento.

Foi talvez nessa discussão difícil que percebe
mos a importância desses recursos para a saúde, que
a ela chegam na sua totalidade.

Por essas razões, diante das ponderações dos
diversos partidos da Oposição e de segmentos da so
ciedade, o Governo e nós abrimos mão de ter a pere
nização desses recursos não só para atender ao se
tor produtivo, mas também para fazer dessa vez a
prorrogação da vigência da CPMF, porque seria um
desastre, não para as finanças públicas, mas para a
saúde do brasileiro a sua não-prorrogação.

Em defesa de tudo isso é que encaminhamos
pela manutenção do texto e em defesa da saúde pú
blica do Brasil. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre Depu
tado Antônio Carlos Magalhães Neto, que falará a fa
vor da supressão.

O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES
NETO (PFL- BA. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, esteve no meu queri
do Estado da Bahia, na cidade de Feira de Santana,
há 2 semanas, o Presidente Luiz InácioLula da Silva.

Em seu discurso, na inauguração da fábrica da P~

relH, S.Exa. disse que perdia as madrugadas assistindo
à TV Câmara, para analisar o comportamento de cada
um dos Parlamentares. É uma pena que o Presidente
da República hoje não esteja no Brasil, é uma pena que
esteja em mais uma de suas missões internacionais,
porque tenho certeza de que, com seu espírito demo
crático, se estivesse no Brasil e acompanhando esta
sessão, sobretudo a decisão adotada pela Mesa desta
Casa de impedir a votação do destaque da bancada do
PFL, que propunha mudança importante na legislação
do ICMS, estaria lamentando a manobra orquestrada
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pelos Parlamentares de sua base, porque sabiam que
inevitavelmente iriam perder.

Aliás, quero fazer uma observação. Essa mu
dança na legislação do ICMS, que não podemos de
bater e muito menos votar neste plenário, não foi pro
posta pelo Ministério da Fazenda. Fico triste, porque
vejo o Ministro José Dirceu dizer à imprensa que o
ICMS vai cair no Senado. Que papel desempenha
mos na Câmara dos Deputados? O que fizemos ao
longo de meses e meses de debate para o Senado
mudar absolutamente tudo?

Mas vamos tratar da CPMF.
Ouvi o discurso do nobre Relator, Deputado Vir

gílio Guimarães. É uma pena que o discurso seja bo
nito, mas que a prática não condiga com o discurso.
Afinal de contas, os recursos da CPMF, que são des.
tinados para a área social., quando chegam aos seus
devidos fins, aos seus Ministérios ou aos seus fu~

dos, são contingenciados.
É assim com os recursos da saúde; é assim com

os recursos do Fundo de Combate à Pobreza, que
deveria dispor anualmente de recursos da ordem de 5
bilhões de reais, mas as aplicações não ultrapassam
os 1.7 bilhão de reais. Onde está o resto do dinheiro
que deveria ser aplicadopara o combate à pobreza?
Onde está o .resto do dinheiro que deveria serdest~

nado aos mais pobres, aos que mais precisam? Sim
plesmenteestá na conta do superávit; está sendo
destinado parapagaros compromissos com o Fundo
Monetário InternacionaL

Se oPT precisa da CPMF para fechar o Orça
mento de 2b04i se o PT precisa da CPMF para cum
prir seuscompromiss()scom o FMI, tenha a coragem
de assumir. isso em público. Não. cometa mais uma
vez a injustiça e a incoerência de simplesmente flore
ar um discurso e na prática fazer totalmente diferente.

Opovo brasileiro espera não mais que seus De
putados.m4dem essa reforma- não há mais como,
infelizmente -, masque ajam com coerência e, so
bretudo,.falando a verdade, prezando a ética e seus
compromissos.

É isto o que levanto neste momento para a ba~
cada do Partido dos Trabalhadores: querem a
CPMF? MUito bem, aprovem-na, mas digam com cla
reza onde esses recursos serão aplicados, e tenho
certezade que os Deputados que não admitem esse
contingenciamento votarão a favor do destaque do
PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o dispositivo destacado:

"Art. 3° .

"Art. 91. O prazo previsto no caput do
art. 84 deste Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias fica prorrogado até 31
de dezembro de 2007.

§ 1° Fica prorrogada, até a data referi
da no caput deste artigo, a vigência da Lei
n° 9.311, de 24 de outubro de 1996, e suas
alterações.

§ 2° Até a data referida no caput deste
artigo, a alíquota da contribuição de que tra
ta o art. 84 deste Ato das Disposições Cons
titucionais Transitórias será de trinta e oito
centésimos por cento."

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Quem votar "sim" votará pela manutenção do texto;
quem votar "não" votará pela supressão do texto.
Como votam os Srs. Líderes?

O SR. PASTOR AMARILDO (PSC - TO. Pela
ordem. Sem revisãodo orador.) - Sr. Presidente, pela
manutenção do texto, votamos "sim".

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PCdoB vota "sim".

O SR. MARCELO ORTIZ (PV - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV
vota "sim".

O SR. ENÉAS (PRONA - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PHONA vota a
favor do destaque, contra o texto.

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, vamos votar a fa
vor do dinheiro para a saúde, a assistência social e o
Fundo de Combate à Pobreza e Erradicação da Misé
ria. Votamos "sim".

O SR. EDUARDO CAMPOS (PSB - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, o
PSB em outros momentos externou sua visão de que
esse imposto é bom como instrumento de fiscaliza
ção, e assim propusemos emenda. Mas, neste mo
mento por que passamos, são necessários 25 bi
lhões, sim, para a saúde, que inclusive precisa melho
rar. Portanto, pelo equilíbrio econômico e fiscal do
País neste momento, votamos pela manutenção do
texto, votamos "siin".

O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PPS vota "sim", tranqüilo em relação à aplicação dos
recursos e com a certeza de que o Governo Lula
avança na medida em que propõe reformas. Parece
que o PSDB e o PFL se esqueceram de fazer há 8
anos o que estamos ·fazendo agora.
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o PPS vota a favor do texto, Sr. Presidente.
O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o Bloco Parlamentar PUPSL vota "sim".

O SR. PEDRO HENRY (PP-MT. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o PP mantém a coerência que sempre
teve. Na legislatura passada, votamos favoravelmen
te à matéria; no primeiro turno, fomos favoráveis; e a
agora mantemos a mesma postura que sempre tive
mos. Encaminhamos o voto "sim", Sr. Presidente.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o PSDB sempre considerou esse tributo uma con
tribuição provisória e, durante todos esses anos,
sempre discutiu a possibilidade de, com uma reforma
tributária, eliminá-lo. Enquanto não se realizava uma
reforma, o que havia era um acordo nesta Casa para
prorrogação do prazo de vigência da CPMF nunca su
perior a 2 anos.

Portanto, o PSDB entende que, ao se fazer a re
forma tributária, para nós absolutamente insuficiente,
pois não caracteriza uma grande mudança, seria o
momento de eliminarmos a CPMF. Inclusive, o pró
prio Governo sempre defendeu, quando era Opos~

ção, que não havia necessidade de se utilizar esses
recursos.

Lembro a V.Exa. que a Emenda n° 29 garante
os recursos para a saúde, independentemente de
fonte. Dizer que a CPMF vai para a saúde não é des
culpa. O que define os recursos da saúde é a Emenda
n° 29.

O PSDB vota "não", Sr. Presidente.
O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, em 1995, eu era Presidente da Comissão de Se
guridade Social da Câmara dos Deputados. Assisti à
luta do Ministro Adib Jatene contra o Ministro José
Serra, e naquela Comissão dei total cobertura a
S.Exa. no que diz respeito à criação da CPMF para fi
nanciar a saúde.

Em 1996, fui Presidente da Comissão Especial
na Câmara que votou o projeto da CPMF. Recor
do-me do meu amigo, o líder do PFL, Luís Eduardo
Magalhães, dizer que eu era louco por colocar essa
matéria para votar em 40 dias. Fizemos isso, com o
apoio de Luís Eduardo Magalhães. No plenário, quem
nos ajudou a articular a vitória na Câmara dos Depu
tados foi o Senador Antonio Carlos Magalhães. Quem
defendeu a matéria com um discurso tal que não hou-

ve quem reproduzisse peça contrária foi Roberto
Campos.

Lembro-me que, em 1999, no Governo de Fer
nando Henrique Cardoso, prorrogamos a CPMF. Não
foi um resultado tranqüilo, eu estava olhando agora lá
na Liderança, foram 326 votos. Mas nós votamos
essa prorrogação no Governo Fernando Henrique.

A vozes da Bahia hoje, da mesma família, se le
vantam contra a CPMF. São os rumores do presente
contra a força do passado. Mas eu estou no meu ca
minho, que venho repetindo lá de trás. Eu apostei na
CPMF. Ela é importante, financia a saúde, a Previ
dência Social, e se o FMI pede que nós votemos para
dar estabilidade, vamos votar, porque dessa vez o
Fundo Monetário Internacional está acertando, está a
favor do povo do Brasil.

O PTB não tem pruridos. Vem naquela marchi
nha, desde 1996, desde 1995, repetindo o que com
panheiros do passado estão hoje abjurando. Vamos
votar pela manutenção do texto, vamos votar "sim",
Sr. Presidente, repetindo a coerência histórica que ti
vemos lá atrás, na criação da CPMF.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL, na
votação desta noite, até entende um pouquinho o
constrangimento por que certamente V. Exa. deve es
tar passando.

Fui Presidente da Comissão Especial que estu
dou a última reedição da CPMF, indicado pelo meu
amigo e Líder Inocêncio Oliveira. O Relator era o De
putado e Ministro Delfim Netto. Houve um grande
acordo na Comissão Especial e neste Plenário. Isen
tamos o mercado de capitais, uma grande vitória do
Brasil, e fizemos um relatório. Sr. Presidente, V.Exa.
era Líder do PT. A CPMF acabaria em 2003. Por acor
do com o partido de V.Exa., que entendia que a
CPMF tinha uma importância de fiscalização, muda
mos a redação para garantir a fiscalização dos sone
gadores e foi estabelecido um percentual de 0,08%
até 2004.

Portanto, o Deputado Antônio Carlos Maga
lhães Neto está sendo coerente com seu partido e
com sua história.

Em junho de 2002, promulgamos esta PEC com
o compromisso de todos os partidos. O prazo para a
CPMF era até 2003. O PT pediu - e V.Exa. era o Líder
-, para fiscalização, um percentual de 0,08% até
2004, porque isso daria tempo para o novo Presiden
te arrumar a casa e acabar com esse imposto nefasto
para o Brasil.
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O Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto foi O SR. ALBERTO GOLDMAN - Teremos vota-
coerente, o PFL está sendo coerente com sua história ção de qualquer jeito. Mesmo que não seja nominal,
e com suas votações. Por isso, votamos "não". haverá votação.

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Pela O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
ordem. Sem revisão do orador.) ~ Sr. Presidente, o Exatamente.
PMDB não precisa dar tantas explicações, como es- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
tou vendo aqui neste plenário. O PMDB vai dizer, em Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
nome da sua coerência, que manterá o texto e votará os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis-
"sim". tema eletrônico.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem Está iniciada a votação.
revisão do orador.) - Se Presidente, estamos votan- Queiram seguir a orientação do visor de cada
do a prorrogação da CPMF porque o Brasil precisa. posto.
Todos os Parlamentares aqui, independentemente O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
dos partidos políticos, compreendem que os Municí- Sras. e Srs. Deputados, peço um minuto da atenção
pios e a saúde brasileira precisam desses recursos. de V.Exas, enquanto cada um exerce o voto, para di-
Por isso o PT vai votar "sim", vai votar com o texto. zer algumas poucas palavras.

O SR. ALDO REBELO (PCdoB - SP. Pela or- Esta Casa, com ordem, democracia e transpa-
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o voto rência, considera, ao final deste trabalho, sua missão
da Liderança do Governo é o de gratidão à sua base, cumprida; missão esta cujo rito estabelecido desde o
aos seus Líderes e aos que da Oposição nos acom- início, independentemente do mérito do que foi vota-
panham nesta jornada pelo Brasil e pelo povo. Vota do, teve muita importância.
"sim". Além disso, todos os partidos participaram. As

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, Presidências das 2 principais Comissões ficaram na
peço a palavra pela ordem. mão do PFL, com os Deputados Roberto Brant e

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Mussa Demes. Duas outras Comissões que estão
Tem V.Exa. a palavra. trabalhando têm Presidência e Relatoria de partidos

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP. diversos. De fevereiro até agora, essas Comissões
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- têm trabalhado muito, fazendo debates, viagens, se-
te, sobre a informação de V.Exa. de que esta seria a minários, enfim, demonstrando que a Câmara, desde
última votação. Pergunto se os requerimentos de ur- o início, percebeu que a celeridade, com a necessária
gência à Mesa não serão votados. cautela, era imperativa para falar a linguagem da po-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há pulação brasileira. E fizemos isso. As composições
vários requerimentos de urgência, que, segundo infor- foram democráticas. Presidentes e Relatores estão
mação da Mesa, são de consenso entre todas as Lide- concluindo o trabalho - espero, de forma bastante po-
ranças. Portanto, a idéia é votá-los. Evidentemente, se sitiva -, independentemente de seu conteúdo.
houver qualquer partido que não concorde... Quero aqui repelir qualquer insinuação quanto

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Então, serão ao não-cumprimento do Regimento, que prevaleceu.
votados? Todos puderam expressar suas opiniões com base

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Não na ordem e no Regimento.
haverá votação nominal. A Câmara dos Deputados assumiu seu papel

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Não, votação patrocinando acordos que ninguém via no horizonte.
nominal é obrigatória. Em princípio, é obrigatória, a Vieram aqui o Poder Judiciário, as centrais sindicais,
não ser que... Governadores, empresários, Prefeitos e servidores

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - públicos. Todos vieram aqui. Patrocinamos acordos
Pois é. Mas, havendo acordo, consenso... importantes, que melhoraram as propostas. Podem

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Requerimentos não ser as propostas ideais, mas foram as possíveis,
de urgência? naquela quadra do debate, que a Câmara dos Depu-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os tados poderia oferecer à sociedade, ao Senado Fede-
requerimentos de urgência, se forem consensuais, ral, que agora as apreciará, e ao Executivo.
serão aprovados. Se não forem consensuais, não te- Após todo esse debate, esse bom combate, es-
remos requerimento. tamos terminando nossos trabalhos.
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Agradeço às Lideranças, aos Srs. Parlamenta
res, a todos aqueles que participaram efetivamente
desse processo, independentemente do que vai pre
valecer no mérito final, no conteúdo das reformas.

É muito importante que a Câmara dos Deputa
dos entregue ao Brasil, em tempo recorde, duas refor
mas que efetivamente serão auxiliares em uma nova
política de desenvolvimento e crescimento econôm~

co do País.
A Câmara dos Deputados, longe dos indiferen

tes, longe dos que tinham muitas dúvidas, termina
seu trabalho de forma altiva. Ganham o Parlamento,
os partidos, as Sras. e Srs. Deputados, esta Casa,
enfim, o Poder Legislativo, ao mostrar que é possível
realizar um trabalho com participação da sociedade,
tendo relação direta com todos os setores e atores
envolvidos, mas resguardando sua autonomia, sua
independência, garantindo que a última palavra a pre
valecer seja sempre a dos Parlamentares desta
Casa.

Termino, satisfeito, esta etapa de realização
dessas duas reformas, mas não creio que termina
mos. Ainda temos muito a produzir. Tenho a impres
são de que começamos a fazer com que a Câmara
dos Deputados fique absolutamente sintonizada com
a expectativa do povo brasileiro. O povo quer mudan
ça, o povo quer uma Câmara célere, o povo quer uma
Câmara que se utilize da sua voz; e sua voz neste
momento é a de buscar a mudança que o Brasil tanto
almeja. Pode não ser a mudança que muitos deseja
vam, mas certamente é aquela que a maioria desta
Casa acaba de fazer ao votar esta reforma. (Palmas.)

Um registro especial ao Líder do Governo, De
putado Aldo Rebelo, que não faltou em nenhuma oca
sião. Esteve ao meu lado pensando, conduzindo, res
peitando a opinião da Presidência e da Mesa da
Casa, sempre trazendo observações corretas, sérias,
para que o Parlamento fizesse o melhor para a socie
dade brasileira. Deixo este registro, companheiro
Aldo Rebelo, pela sua retidão e coragem. V.Exa., em
nenhum momento, quis seguir o caminho que parecia
mais fácil. Nem sempre este leva à posição correta.
Às vezes, é melhor enfrentar percalços e obstáculos
para se chegar a um objeto mais justo, que possa fa
zer com que sua coerência e tradição sejam preser
vadas.

Parabéns à Câmara dos Deputados, ao Con
gresso Nacional, aos Deputados, aos partidos. Term~
namos esta etapa mostrando ao povo brasileiro que o
Brasil efetivamente vive nova fase.

Muito obrigado aos Deputados e parabéns a to
dos nós. (Palmas.)

o SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. WILSON SANTOS (PSDB-MT. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
de acordo com a orientação do PSDB em todas as vo
tações.

O SR. CABO JÚLIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. CABO JÚLIO (PSC - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer
um registro. Encerramos nossa árdua missão. No de
correr das votações das reformas, V.Exa. foi muitas
vezes criticado, inclusive pela base do Governo 
sem querer citar nomes. Ocorre que, por diversas
ocasiões, V.Exa. não era o Presidente da Câmara,
mas, sim, um aliado sentado à mesa. Houve atrope
los ao Regimento; nos quase 5 anos em que aqui es
tou, já vi muito isso. V.Exa. foi criticado por não ter
sido partidário. V.Exa. foi o Presidente da Câmara
dos Deputados, com a obrigação regimental de res
peitar maiorias e minorias. Mas, findo esse momento,
temos o sentimento de que valeu a pena.

A V.Exa., que foi muito criticado por vários part~

dos, inclusive pelo PT e por outros partidos por ser tal
vez um opositor sentado nessa cadeira, quero dizer
que, antes de ser o Presidente da Câmara dos Depu
tados, tem a obrigação de ser um fiscal do Regimen
to. E isso V.Exa. fez muito bem. Parabéns!

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Obrigado, Deputado Cabo Júlio.

O SR. RONALDO DIMAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. RONALDO DlMAS (PSDB-TO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
dizer que, apesar de ser novo e de não ter a memória
de vários Parlamentares aqui presentes, trabalhei
muito na Comissão com o Deputado Virgílio Guima
rães e outros companheiros; não somente eu, mas
muitos outros. E minha preocupação constante foi a
defesa dos interesses do setor produtivo e do contri
buinte brasileiro.

Muitas dúvidas ainda imperam em relação a
este texto, mas alguns benefícios e algumas conquis
tas são claras: a desoneração do setor produtivo,
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principalmente de investimento, e a não-cumulativi
dade da COFINS.

Faço esta declaração de voto de confiança no
que o Governo Federal, o Presidente Lula e todos os
Líderes do Governo nesta Casa disseram no sentido
de que não haverá aumento da carga tributária neste
País. Sr. Presidente, este é meu voto de confiança na
palavra de todos eles e do Presidente da República.

O SR. FERNANDO LOPES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V. Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO LOPES (PMDB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ve
nho fazer um reparoà intervenção da Deputada Lau
ra Carneiro, .feita no meio de discussão anterior, acer
ca de procedimentos adotados pelo Governo do Esta
do do Rio de Janeiro.

S.Exa.lançou um conjunto de inverdades. De
fendemospublicamente, com o maior orgulho, a reali
zação de políticas sociais compensatórias de comba
te à fome eà desigualdade. Ficamos felizes por ter a
parceria do Governo Lula, com o Programa Fome
Zero.

Entretanto, há no País pessoas que preferem
ver doentes os milhões e milhões de desempregados
e miseráveis, que o atual sistema de exploração lan
çou à margem da sociedade, porque são os doentes
que dão. lucros à grande indústria farmacêutica e às
instituições privadas de. saúde.

Não temos essa visão. Nossa prioridade não é a
política da doença, mas a da saúde. Nesse sentido, a
alimentação é urna necessidade vital não só para a
sobrevivência, mas também para a preservação da
saúde.

No Rio de Janeiro, desenvolvemos programas
com esse objetivo. Quando o Governador Garotinho
se afastou, a GovernadoraBenedita da Silva, do Par
tido dos Trabalhadores, os manteve. Agora, o Gover
no Federal dá continuidade a essa filosofia. Faz parte
do Orçamento da União grande volume de recursos
destinados para o Bolsa-Alimentação pelo Ministério
da Saúde. É essa a filosofia que, com orgulho, defen
demos.

.É natural que as forças do atraso, que sempre
defenderam um sistema de exclusão, que cria mi
Ihõese milhões de explorados, miseráveis, pobres e
doentes, estejam contrariadas com a aplicação dessa
política. Vão continuar contrariadas, porque vamos
continuar a aplicá-Ia.

Lutamos por outro País, Sr. Presidente, em que
não haja necessidade de cheque-cidadão, che
que-alimentação ou qualquer outro. Enquanto ele
não puder ser construído, temos de dar atenção aos
milhões de brasileiros desassistidos, que compõem a
maioria da população.

O SR. INÁCIO ARRUDA -Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V,Exa.a palavra.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
enaltecer o esforço de V.Exa na condução dos traba
lhos.

Parecia mais enfadonho ouvir todos, deixar a
palavra aberta para que a Oposição fizesse seus se
guidos apelos e marcasse SUa posição. Parecia enfa
donho, mas necessário, para que a Câmara pudesse
ser vista por todo o Brasil como a Casa da democra
cia, onde a base que apóia o Governo defende suas
posições e estabelece maioria, mas abre o espaço
justo e necessário para que a Oposição dê suas opi
niões sobre as matérias votadas. V. Exa. conduziu
com êxito o trabalho do Plenário e o conjunto de dis
cussões.

Associa-se a esse trabalho o empenho da lide
rança do Governo, dos Deputados Aldo Rebelo, Pro
fessor Luizinho e Beto Albuquerque, que, num esfor
ço conjunto e grandioso, sempre buscaram a negoci
ação. Esta é a Casa que estabelece o debate, que
discute, que não busca apenas fazer maioria. Alguns
dizem: "Vamos votar', e querem passar o rolo com
pressor. Não!

Elaboramos a reforma tributária após discuti-Ia
com todos os setores da sociedade brasileira. Nin
guém pode dizer, nem os Governadores, nem os Pre
feitos, nem os empresários, nem o movimento sindi
cal, nem a Oposição, que não foi ouvido nesta Casa
ou que não houve concessões por parte do Governo
e de sua base. Não. Buscamos sempre a negociação
e queremos efetivamente darparabéns à Presidência
desta Casa e à Liderança do Governo pela condução
dos trabalhos.

Este é um momento grandioso de debate, que
estende a todo o Brasil. Quis-se criar uma espécie de
onda do voto à. meia-noite e na madrugada, mas nos
esforçamos para que os representantes de todos os
setorespudessem ser ouvidos. E foram.

A reforma tributária estabelece repartições que
nunca haviam ocorrido, pois os tributos e contribui
ções criados nesta Casa não eram repartidos com

I'
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Estados e Municípios. E, mesmo com a crítica justa e
correta que também fizemos ao ampliar o Fundo de
Desenvolvimento Regional, o Nordeste brasileiro,
particularmente o Estado do Ceará, saiu ganhando
com a reforma enviada ao Congresso Nacional e ne
gociada entre a base do Governo e a Oposição. O
Ceará, o Nordeste, o Brasil inteiro ganham nesta noi
te, nesta madrugada.

Um abraço e parabéns a V.Exa.! Parabéns à Li
derança do Governo pela condução dos trabalhos da
reforma tributária!

A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. IVAN RANZOLlN - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem a palavra o Deputado Ivan Ranzolin.

A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente,
fui citada e chamada de mentirosa. Mentirosa eu não
sou. O Deputado Fernando Lopes tinha de apren
der... (O microfone é desligado.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Com licença, Deputada. Um minuto. V.Exa. vai falar.
Calma.

Com a palavra o Deputado Ivan Ranzolin.

O SR. IVAN RANZOLlN (PP - SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, no processo de tramitação da reforma tri
butária nesta Casa, especialmente no que se refere
aos 2 últimos destaques votados, e que culminou na
aprovação da matéria nesta noite, devemos destacar
2 pontos fundamentais.

O primeiro é o comportamento regimental e de
mocrático das Lideranças, tanto dos partidos de sus
tentação do Governo quanto dos da Oposição; o se
gundo, o mesmo procedimento adotado por todos os
membros da Mesa, liderada por V.Exa. Honra-nos
muito ter participado desse processo, porque esta
mos dando uma demonstração de democracia ao
País.

Nosso profundo respeito àqueles que votaram a
favor e àqueles que votaram contra, pois só com o
contraditório podemos aprimorar a democracia e en
contrar o melhor caminho para o País.

Cumprimento V.Exa., Sr. Presidente, por mais
esta grande vitória conquistada hoje pela Câmara dos
Deputados.

A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V. Exa. a palavra.

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL-RJ. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, que
ro deixar claro que o Rio de Janeiro está realmente
perdendo cerca de 500 milhões de recursos do Orça
mento destinados à área da saúde. Só quem não co
nhece os hospitais do Rio de Janeiro, não anda pela
Baixada Fluminense nem vai à Zona Oeste pode di
zer que o setor está bem.

Eu nunca disse que não é preciso dinheiro para
a área social; afirmei, sim, que o assistencialismo ba
rato não resolve os problemas da população. Não po
demos comparar os programas do Dr. Garotinho e da
Governadora Rosinha com os do Governo Lula. Não
seria justo - e falo como Oposição. Não vamos com
parar o Fome Zero ao cheque-cidadão ou ao restau
rante de um real.

Repito o que disse: é um absurdo! Estão aju
dando a matar as pessoas no meu Estado, ao retirar
25% dos recursos destinados à saúde no Orçamento.

Muito obrigada.

O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ALDO REBELO (PCdoB-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, regis
tro mais uma vez meu agradecimento a V.Exa. pela
condução dos trabalhos nesta Casa, inclusive a vota
ção das reformas, em que demonstrou paciência, es
pírito democrático e generosidade que fazem justiça
à trajetória, à formação, às convicções e aos eleva
dos compromissos assumidos com o País e com o
povo. Receba nosso agradecimento por ter corres
pondido à expectativa do povo brasileiro e desta
Casa.

Desejo agradecer aos líderes do meu partido e
da base governista, que permaneceram, do início ao
fim, leais, unidos e fiéis aos compromissos que assu
mimos com o Presidente Lula.

Por fim, registro meu agradecimento aos Depu
tados e às lideranças do PSDB, que conduziram, ao
final, um acordo que permitiu à Casa votar não uma
proposta do Governo Lula, mas de todo o País.

A votação de hoje consagra a vitória da demo
cracia, desta Casa e do Brasil.

Muito obrigado.
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Está encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência vai anunciar o resultado da votação:

VOTARAM:
SIM 336
NÃO 80
ABSTENÇÃO 01
TOTAL 417
É MANTIDO O DISPOSITIVO.
LISTAGEM DE VOTAÇÃO
Proposição :
PEC N° 41/2003 - DVS N° 4 PFL - ART. W 91 DO

ADCT
Início Votação: 24/09/200323:50
Fim Votação: 25/09/200300:10

Presidiram a Votação:
João Paulo Cunha - 21 :11
Resultado da Votação
Sim 336
Não 80
Abstenção 1
Total da Votação 417
Art. 17 1
Total Quorum 418
Orientação
PT -Sim
PMDB-Sim
PFL- Não
PTB-Sim
PSDB-Não
PP-Sim
PUPSL-Sim
PPS-Sim
PSB-Sim
PDT -Sim
PCdoB-Sim
PSC-Sim
PRONA-Não
PV-Sim
GOV.-Sim
Partido Bloco Voto

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB Sim
Almir Sá PL PUPSL Sim
Dr. Rodolfo Pereira PDT Sim
Francisco Rodrigues PFL Sim

Maria Helena PPS Sim
Pastor Frankembergen PTB Sim
Total Roraima: 6

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT Sim
Davi Alcolumbre PDT Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Hélio Esteves PT Sim
Janete Capiberibe PSB Sim
Valdenor Guedes PSC Sim
Total Amapá: 6

PARÁ

Ann Pontes PMDB Sim
Babá PT Não
Josué Bengtson PTB Sim
Nicias Ribeiro PSDB Não
Nilson Pinto PSDB Não
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PL PUPSL Sim
Zé Geraldo PT Sim
Zé Lima PP Sim
Zequinha Marinho PSC Sim
Total Pará: 10

AMAZONAS

Carlos Souza PL PUPSL Sim
Francisco Garcia PP Sim
Humberto Michiles PL PUPSL Sim
Lupércio Ramos PPS Sim
Silas Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB Sim
Total Amazonas: 6

RONDÔNIA

Casara PSDB Não
Confúcio Moura PMDB Sim
Eduardo Valverde PT Sim
Marinha Raupp PMDB Sim
Miguel de Souza PL PUPSL Sim
Nilton Capixaba PTB Sim
Total Rondônia: 6

ACRE

João Correia PMDB Não
João Tota PP Sim
Júnior Betão PPS Sim
Nilson Mourão PT Sim
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Perpétua Almeida PCdoB Sim
Ronivon Santiago PP Sim
Zico Bronzeado PT Sim
Total Acre: 7

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Sim
Eduardo Gomes PSDB Sim
Homero Barreto PTB Sim
Kátia Abreu PFL Não
Maurício Rabelo PL PUPSL Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
Pastor Amarildo PSC Sim
Ronaldo Dimas PSDB Não
Total Tocantins: 8

MARANHÃO

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Roberto Pessoa PL PUPSL Sim
Rommel Feijó PTB Sim
Vicente Arruda PSDB Sim
Zé Gerardo PMDB Sim
Total Ceará: 18

PIAuí

Átila Lira PSDB Não
B. Sá PPS Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Júlio Cesar PFL Não
Marcelo Castro PMDB Sim
Moraes Souza PMDB Sim
Mussa Demes PFL Não
Paes Landim PFL Sim
Simplício Mário PT Sim
Total Piauí: 9

Setembro de 2003

Antonio Joaquim PP Sim
César Bandeira PFL Sim
Clóvis Fecury PFL Sim
Costa Ferreira PSC Sim
Dr. Ribamar Alves PSB Sim
Eliseu Moura PP Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
Neiva Moreira PDT Sim
Nice Lobão PFL Não
Pedro Fernandes PTB Sim
Pedro Novais PMDB Sim
Sarney Filho PV Sim
Terezinha Fernandes PT Sim
Wagner Lago PP Sim
Washington Luiz PT Sim
Total Maranhão: 15

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB Sim
Antonio Cambraia PSDB Sim
Ariosto Holanda PSDB Sim
Arnon Bezerra PTB Sim
Bismarck Maia PSDB Sim
Eunício Oliveira PMDB Sim
Gonzaga Mota PSDB Não
Inácio Arruda PCdoB Sim
João Alfredo PT Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB Sim
Leônidas Cristino PPS Sim
Moroni Torgan PFL Não
Pastor Pedro Ribeiro PMDB Sim

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT Sim
Lavoisier Maia PSB Sim
Múcio Sá PTB Sim
Sandra Rosado PMDB Sim
Total Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA

Adauto Pereira PFL Sim
Benjamin Maranhão PMDB Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Enivaldo Ribeiro PP Sim
Inaldo Leitão PL PUPSL Sim
Lúcia Braga PMN Sim
Luiz Couto PT Sim
Marcondes Gadelha PTB Sim
Philemon Rodrigues PTB Sim
Ricardo Rique PL PUPSL Sim
Wellington Roberto PL PUPSL Sim
Wilson Santiago PMDB Sim
Total Paraíba: 12

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Não
Eduardo Campos PSB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Não
Luiz Piauhylino PTB Sim
Marcos de Jesus PL PUPSL Sim
Maurício Rands PT Sim
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Osvaldo Coelho PFL Sim
Paulo Rubem Santiago PT Sim
Raul Jungmann PPS Sim
Renildo Calheiros PCdoS Sim
Roberto Freire PPS Sim
Roberto Magalhães PTS Sim
Severino Cavalcanti PP Sim
Total Pernambuc::o : 15

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSS Sim
João Caldas PL PUPSL Sim
José Thomaz Nonô PFL Não
Maurício Quintella Lessa PSS Sim
Rogério Teófilo PPS Sim
Total Alagoas: 5

SERGIPE

Sosco Costa PSDS Sim
Heleno Silva PL PUPSL Sim
Jackson Barreto PTS Sim
João Fontes PT Não
Jorge Alberto PMDB Sim
Total Sergipe: 5

BAHIA

Antônio Carlos Magalhães Neto PFL Não
Aroldo Cedraz PFL Não
Claudio Cajado PFL Não
Colbert Martins PPS Sim
Coriolano Sales PFL Não
Daniel Almeida PCdoB Sim
Edson Duarte PV Sim
Guilherme Menezes PT Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
João Almeida PSDB Não
João Carlos Bacelar PFL Não
João Leão PL PUPSL Sim
Jonival Lucas Junior PTB Sim
José Carlos Aleluia PFL Não
José Carlos Araújo PFL Não
José Rocha PFL Não
Josias Gomes PT Sim
Jutahy Junior PSDB Não
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Bassuma PT Sim
Luiz Carreira PFL Não
Marcelo Guimarães Filho PFL Não
Mário Negromonte PP Sim

Milton Sarbosa PFL Não
Nelson Pellegrino PT Sim
Pedro Irujo PFL Sim
Reginaldo Germano PFL Não
Robério Nunes PFL Não
Severiano Alves PDT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Zelinda Novaes PFL Não
Zezéu Ribeiro PT Sim
Total Bahia: 32

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPSSim
Bonifácio de Andrada PSDB Não
Cabo Júlio PSC Sim
Carlos Mota PL PUPSL Sim
Carlos Willian PSC Sim
César Medeiros PT Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDS Sim
Edmar Moreira PL PUPSL Sim
Eduardo Barbosa PSDS Sim
Fernando Diniz PMDS Sim
Geraldo Thadeu·PPS Sim
Gilmar Machado PT Sim
Ibrahim Abi·Ackel PP Sim
Isaías Silvestre PSS Sim
Jaime Martins PL PUPSL Sim
João Magalhães PIS Sim
João Magno PT Sim
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL Sim
José Milítão PTS Sim
Júlio DelgadoPPS Sim

Lael Varella PFL Sim
Leonardo Monteiro PT Sim

Lincoln Portela PL PUPSL Sim

Marcello Siqueira PMDB Sim
Márcio Reinaldo Moreira PP Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário Assad JúniorpL PUPSL Sim
Mário Heringer PDT Sim
Mauro Lopes PMDB Sim
OdairPTSim
Osmânio Pereira PTB Sim
Patrus Ananias PT Sim
Paulo Delgado PT Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Reginaldo Lopes PT Sim
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Romel Anizio PP Sim
Romeu Queiroz PTB Sim
Ronaldo Vasconcellos PTB Sim
Saraiva Felipe PMOB Sim
Sérgio Miranda PCdoB Sim
Silas Brasileiro PMOB Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Total Minas Gerais: 43

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Sim
Iriny Lopes PT Sim

José Carlos Elias PTB Sim
Manato POT Sim
Marcelino Fraga PMOB Sim
Marcus Vicente PTB Sim
Neucimar Fraga PL PUPSL Sim
Nilton Baiano PP Sim
Renato Casagrande PSB Sim
Rose de Freitas PSOB Sim
Total Espírito Santo : 10

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB Sim
Alexandre Santos PP Sim
Almerinda de Carvalho PMDB Sim
Almir Moura PL PUPSL Sim
André Luiz PMDB Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Carlos Nader PFL Não
Carlos Santana PT Sim
Chico Alencar PT Sim
Dr. Heleno PP Sim
Edson Ezequiel PMDB Sim
Eduardo Cunha PMDB Sim
Eduardo Paes PSDB Não
Elaine Costa PTB Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Fernando Lopes PMDB Sim
Francisco Dornelles PP Sim
Itamar Serpa PSDB Não
Jair Bolsonaro PTB Não
Jandira Feghali PCdoB Sim
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Sim
Jorge Bittar PT Sim
José Divino PMDB Sim
Juíza Denise Frossard PSDB Não

Julio Lopes PP Sim
Laura Carneiro PFL Não
Lindberg Farias PT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Maria Lucia PMDB Sim
Moreira Franco PMDB Sim
Nelson Bornier PMDB Sim
Paulo Baltazar PSB Sim
Reinaldo Betão PL PUPSL Sim
Renato Cozzolino PSC Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PFL Não
Simão Sessim PP Sim
Vieira Reis PMDB Sim
Total Rio de Janeiro: 39

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB Não
Aldo Rebelo PCdoB Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Não
Amauri Robledo Gasques PRONA Não
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Não
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Não
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Não
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Celso Russomanno PP Sim
Cláudio Magrão PPS Sim
Corauci Sobrinho PFL Não
Devanir Ribeiro PT Sim
Dimas Ramalho PPS Sim
Dr. Evilásio PSB Sim
Dr. Hélio PDT Sim
Dr. Pinotti PMDB Sim
Durval Orlato PT Sim
Edna Macedo PTB Sim
Elimar Máximo Damasceno PRONA Não
Enéas PRONA Não
Gilberto Kassab PFL Não
Gilberto Nascimento PMDB Sim
Iara Bernardi PT Sim
IIdeu Araujo PRONA Não
Ivan Valente PT Sim
Jamil Murad PCdoB Sim
Jefferson Campos PMDB Sim
João Batista PFL Não
João Paulo Cunha PT Art. 17
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José Eduardo Cardozo PT Sim
José Mentor PT Sim
Julio Semeghini PSDB Sim
Lobbe Neto PSOB Não
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiz Carlos Santos PFL Não
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Luiza Erundina PSB Sim
Marcelo Ortiz PV Sim
Marcos Abramo PFL Não
Mariângela Duarte PT Sim
Michel Temer PMOB Sim
Milton Monti PL PUPSL Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PTB Sim
Orlando Fantazzini PT Sim
Paulo Kobayashi PSOB Sim
Paulo Lima PMOB Sim
Professor Irapuan Teixeira PRONA Não
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Izar PTB Sim
Roberto Gouveia PT Sim
Robson Tuma PFL Sim
Rubinelli PT Sim
Salvador Zimbaldi PTB Sim
Teima de Souza PT Sim
Vadão Gomes PP Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Sim
Vanderlei Assis PRONA Não
Vicente Cascione PTB Sim
Vicentinho. PT Sim
Walter Feldman PSOB Sim
Total São Paulo: 63

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Sim
Celcita Pinheiro PFL Não
Pedro Henry PP Sim
Rogério Silva PPS Sim
Thelma de Oliveira PSOB Não
Wilson Santos PSDB Não
Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB Não
Jorge Pinheiro PL PUPSL Sim
José Roberto Arruda PFL Não
Maninha PT Sim
Sigmaringa Seixas PT Sim

Tadeu Filippelli PMOB Não
Tatico PTB Sim
Wasny de Roure PT Sim
Total Distrito Federal : 8

GOIÁS

Barbosa Neto PMOB Sim
Carlos Alberto Leréia PSOB Não
Enio Tatico PTB Sim
João Campos PSOB Não
Jovair Arantes PTB Sim
Leandro Vilela PMOB Sim
Leonardo Vilela PP Sim
Luiz Bittencourt PMOB Não
Neyde Aparecida PT Sim
Pedro Chaves PMOB Sim
Professora Raquel Teixeira PSOB Não
Rubens Otoni PT Sim
Total Goiás: 12

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Sim
Antonio Cruz PTB Sim
Geraldo Resende PPS Sim
Vander Loubet PT Sim
Waldemir Moka PMOB Sim
Total Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Não
Affonso Camargo PSOB Não
Alex Canziani PTB Sim
André Zacharow POT Sim
Assis Miguel do Couto PT Sim
Cezar Silvestri PPS Sim
Chico da Princesa PL PUPSL Sim
Colombo PT Sim
Oilceu Sperafico PP Sim
Dra. Clair PT Sim
Eduardo Sciarra PFL Não
Giacobo PL PUPSL Sim
Gustavo Fruet PMDB Não
Hermes Parcianello PMDB Sim
Iris Simões PTB Sim
José Borba PMDB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
José Janene PP Sim
Luiz Carlos Hauly PSDB Não
Moacir Micheletto PMDB Sim

l
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Nelson Meurer PP Sim
Odílio Balbinotti PMOB Sim
Oliveira Filho PL PUPSL Sim
Osmar Serraglio PMOB Sim
Pauto Bernardo PT Sim
Ricardo Barros PP Sim
Selma Schons PT Sim
Takayama PMOB Sim
Total Paraná: 28

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB Sim
Carlito Merss PT Sim
Edison Andrino PMDB Sim
Ivan Ranzolin PP Sim
João Matos PMDB Sim
João Pizzolatti PP Sim
Jorge Boeira PT Sim
Leodegar Tiscoski PP Sim
Luci Choinacki PT Sim
Paulo Afonso PMDB Sim
Serafim Venzon PSDB Sim
Vignatti PT Sim
Zonta PP Sim
Total Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Sim
Alceu Collares PDr Não
Ary Vanazzi PT Sim
Augusto Nardes PP Sim
Beto Albuquerque PSB Sim
Cezar Schirmer PMDB Sim
Eliseu Padilha PMDB Não
Enio Bacci POT Não
Francisco Appio PP Não
Francisco Turra PP Sim
Henrique Fontana pr Sim
José Ivo Sartori PMDB Sim
Kelly Moraes PTB Sim
Luciana Genro PT Não
Luis Carlos Heinze PP Não
Maria do Rosário PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim
Milton Cardias PTB Sim
Nelson Proença PPS Sim
Onyx Lorenzoni PFL Não
Orlando Desconsi PT Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Sim

Pastor Reinaldo PTB Sim
Paulo Gouvêa PL PUPSL Sim
Paulo Pimenta PT Sim
Pompeo de Mattos por Abstenção
Tarcisio Zimmermann PT Sim
Total Rio Grande do Sul: 27

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Fica dispensada a votação da redação final da ma
téria, nostérmos do inciso I do § 2° do art. 195 do
Regimento Interno.

A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. ALCESTE ALMEIDA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ALCESTE ALMEIDA (PMDB-RR. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
segunda votação, acompanhei a orientação do meu
partido, o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a mesa requerimento n° 1.199/03, de urgência,
subscrito por vários Srs. Líderes:

Sr. Presidente, requeremos, nos termos do art.
155 do Regimento Interno, urgência para apreciação
do Projeto de Lei n° 1.858/03, que 'dispõe sobre o Qu
adro de Pessoal da Agência Nacional de Águas 
ANA e dá outras providências

Sala das sessões, setembro de 2003. - Aldo
Rebelo, Líder do Governo; Luiz Sérgio, Vice-Líder
do PT; Fernando Gonçalves, Vice-Líder do PTB; Pe
dro Henry, Líder do PP; Neiva Moreira, Líder do
PDT; Daniel Almeida, Vice-Líder do PCdoB; Lincoln
Portela, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PUPSL;
Roberto Freire, Líder do PPS; Renato Casagrande,
Vice-Líder do PSB; Osmar Serraglio, Vice-Líder do
PMDB; Arnaldo Faria de Sá, Vice-Líder do PTB.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, quero justificar minha manifestação na sessão de
ontem, quando posicionei-me contra a votação desta
urgência. Eu me referia ao procedimento adotado an
teriormente: uma medida provisória tratava da ques
tão e, antes mesmo de ser votada, outra foi editada,
cancelando a anterior, que podia resolver a situação
dos funcionários da ANA. Minha posição não era con
tra o mérito, e sim contra o procedimento.
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Atendendo ao pleito de vários concursados da
ANA, concordei em que esta urgência fosse recondu
zida à pauta de votações na sessão de hoje - sim,
hoje, porque já são 12 minutos e 59 segundos do dia
25 de setembro, quinta-feira.

Nosso encaminhamento é favorável à aprova
ção da urgência. Aguardamos a votação do mérito.

O SR. GONZAGA PATRIOTA-Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

aSR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei de acordo com a orientação do
meu partido.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, ouvi os agradecimentos do Governo a V.Exa. A
Oposição nada tem a agradecer, mas, se neste mo
mento não vamos criticar, não há por que voltar ao as
sunto. O quetfnhamos a dizer, dissemos quando usa
mos a palavra em duas oportunidades nas duas ses
sões de hoje.

A votação que vamos fazer agora é quase um
reconhecimento, por parte do Governo, de que usou
um método que a própria televisão já considera ina
dequado, ou seja, a "pegadinha". Este projeto de lei é
necessárioporque o Governo usou a tática inadequa
da de editar· medida provisória anulando a anterior,
com o único propósito de burlar a Constituição e per
mitir a tran'litaçãb da reforma que acaba de ser apro
vada.

Nós, da Oposição, queremos mostrar que não
somos intransigentes. Não vamos prejudicar servido
res que não têm culpa pelo fato de o Governo não res
peitar a Constituição. Como sabe V.Exa., essa ques
tão foi objeto de ação impetrada pelo PFL no Supre
mo Tribunal Federal.

Portanto,vamos aceitar a votação. Não vamos
exigir verificação. Votaremos a favor da urgência,
mas insisto, este é .mais um momento triste de des
respeito do GoverhO com o Congresso.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (pa.usa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE .(João Paulo Cunha) - So

bre a mesa requerimento n° 1.214103 no seguinte teor:
Sr. Presidente, nos termos do art. 155 do Reg~

mento Interno da Câmara dos Deputados, requere
mos a V. Exa. regime de urgência para apreciação do
PL n° 3.469, de 2000, do Senado Federal, que acres
centa artigos à Lei n° 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
para estabelecer mecanismos para a veiculação de
mensagens educativas de trânsito, nas modalidades
de propaganda que especifica, em caráter suplemen
tar às campanhas previstas nos arts. 75 e 77.

Sala das Sessões, __ .Beto Albuquerque, PSB;
Devanir Ribeiro, Vice-Líder do PT; Osmar Serra
glio, Vice-Líder do PMDB; Jo.sé Carlos Aleluia, lí
der do PFL; Nelson MarquezeUi, Vice-Líder do PTB;
Antonio Carlos .Pannunzio,. Vice~Líder do PSDB;
Romel .. Anizio, Vice-Líderdo PP; Coronel Alves,
Vice-Líder dpBloco .Parlamentar PUPSL; Colbert
Martins, Vice-Líder do. PPS; .Renato Casagrande,
Vice - Líder d9 PSB; lVIanato, Vice~Líder do PDT;
Amauri Robledo Gasques, Vice-Líder do PRONA;
lVIarcelo Ortiz, Vice-Líder do PV; e Arnaldo Faria de
Sá, Vice-Líder <JoRT8.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requ~rimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que o a.provam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So

bre a mesa requerimento n° 1.213/03, no seguinte
teor:

Sr. Presidente, nos termos do art. 155 do Reg~

menta tI'lterno da Câmara dos Deputados, requere
mos a V. Exa. regime de urgência para apreciação do
PL n° 1.238, de 2003, que modifica os arts. 291, em
seu parágrafo .único, 306 e 308, e revoga o art. 292 do
Código Nacional.de Trânsito (Lei 9.503, de 23 de se
tembro de 1997.

Sala das sessões, - Beto Albuquerque, PSB;
Devanir Ribeiro, Vice-Líder do PT; Osmar Serra
glio, Vice-Líder do PMDB; José Carlos Aleluia, lí
der do PFL;Nelson Marquez:elli, Vice-Líder do PTS;
Antonio Carlos Pannunz:io, Vice-Líder do PSDB;
Romel Anizio,.. Vice-Líder do PP; Coronel Alves,
Vice-Líder dp Bloco Parlamentar PUPSL; Colbert
Martins, Vice-Líder do PPS; Renato Casagrande,
Vice-Líder do. PSB; Manato, Vice-Líder do PDT;
Amauri Robledo Gasques, Vice-Líder do PRONA;
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Marcelo Ortiz, Vice-Líder do PV; e Arnaldo Faria de
Sá, Vice-Líder do PTB.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So

bre a mesa requerimento na 1.211/03, no seguinte
teor:

Sr. Presidente, nos termos do art. 155 do Reg~

mento Interno da Câmara dos Deputados, requere
mos a V. Exa. regime de urgência para apreciação do
PL na 735, de 2003, que altera a Lei na 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que 'institui o Código de Trânsito
Brasileiro.

Sala das Sessões. - Beto Albuquerque, PSB;
Devanir Ribeiro, Vice-Líder do PT; Osmar Serra
glio, Vice-Líder do PMDB; José Carlos Aleluia, Lí
der do PFL; Nelson Marquezelli, Vice-Líder do PTB;
Antonio Carlos Pannunzio, Vice-Líder do PSDB;
Romel Anizio, Vice-Líder do PP; Coronel Alves,
Vice-Líder dp Bloco Parlamentar PUPSL; Colbert
Martins, Vice-Líder do PPS; Renato Casagrande,
Vice-Líder do PSB; Manato, Vice-Líder do PDT;
Amauri Robledo Gasques, Vice-Líder do PRONA;
Marcelo Ortiz, Vice-Líder do PV; e Arnaldo Faria de
Sá, Vice-Líder do PTB.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Deputados que forem favoráveis permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Esta Presidência indaga das Lideranças se há con
cordância para a aprovação de requerimento recolh~

do hoje no plenário, para apreciação do projeto que
trata dos trabalhadores da pesca, coordenado pela
Frente Parlamentar da Pesca.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, na noite de ontem fizemos acordos a res
peito dessas urgências. Aceitamos a votação, e o De
putado José Carlos Aleluia, com muita propriedade,
já explicou o que nos moveu a aceitá-Ia. Sobre esse

outro projeto, que trata da pesca, a Oposição não foi
sequer consultada.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
informação que recebi foi de que todos os Líderes ti
nham concordado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
sobre a Mesa e vai á publicação a seguinte Emenda
ao Projeto de Resolução na 76, de 2003, do Sr. Gon
zaga Mota, que "cria, no âmbito da Câmara dos De
putados, a Comissão Permanente de Assuntos Soci
ais.

(Art. 216, § 20 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados).

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 76, DE 2003

Cria, no âmbito da Câmara dos De
putados, a Comissão Permanente de
Assuntos Sociais e define atribuições da
Comissão de Direitos Humanos.

EMENDAW 1

O PRC passa a vigorar acrescido do seguinte
artigo:

(...)
Art 50 Revoga-se a alínea e, do inciso XVI, cons

tante do art. 32 do Regimento Interno.

Justificação

A Câmara dos Deputados, em sua Resolução na
80, de 1995, na qual cria a Comissão de Direitos Hu
manos, demonstra a sua preocupação com a fiscali
zação e investigação de denúncias contra a violação
dos direitos fundamentais do homem.

A evolução da sociedade promoveu· uma ampl~

ação do conceito de direitos humanos. Hoje, garantir
direitos humanos passa obrigatoriamente pela defesa
de direitos sociais que englobam os econômicos, cul
turais e ambientais.

Os Direitos Humanos e Sociais são bastante s~

milares. É muito tênue a frohteira entre o descumpri
mento de direitos sociais e o desrespeito aos direitos
humanos. Um fenômeno está sempre acompanhado
do outro.

É fácil notar que nas áreas de pobreza das cida
des é onde se concentra os maiores índices de viola
ção aos direitos sociais. O desemprego, a carência de
escola, de saneamento básico, de opções de lazer,
geram, como conseqüência, a perda da auto-estima,
da dignidade, da cidadania. A quebra desses direitos
sociais resulta na violação de uma série de direitos
humanos. Para a falta de condições dignas de vida, a



Acrescenta incisos aos arts. 235 e
241, modifica0 parágrafo ~ do art. 241
do Regimento Interno da Câmara dos De
putados e define atribuições da Comis
são de Direitos Humanos.

EMENDA N° 1

O PRC passa a vigorar acrescido do seguinte
artigo:

(...)
Art. 4° Revoga-se a alínea e, do inciso XVI,

constante do art. 32 do Regimento Interno.

Justificação

A Câmara dos Deputados, em sua Resolução n°
80, de 1995, na qual cria a Comissão de Direitos Hu
manos, demonstra a sua preocupação com a fiscali
zação e investigação de denúncias contra a violação
dos direitos fundamentais do homem.

A evolução da sociedade promoveu uma ampli
ação do conceito de direitos humanos. Hoje, garantir
direitos humanos passa obrigatoriamente pela defesa
de direitos sociais que englobam os econômicos, cul
turais e ambientais.

Os Direitos Humanos e Sociais são bastante si
milares. É muito tênue a fronteira entre o descumpri
mento de direitos sociais e o desrespeito aos direitos
humanos. Um fenômeno está sempre acompanhado
do outro.

É fácil notar que nas áreas de pobreza das cida
des é onde se concentra os maiores índices de viola
ção aos direitos sociais. O desemprego, a carência de
escola, de saneamento básico, de opções de lazer,
geram, como conseqüência, a perda da auto-estima
da dignidade, da Cidadania. A quebra desses direito~
sociais resulta na violação de uma série de direitos
humanos. Para a falta de condições dignas de vida, a
prostituição, o trabalho infantil, o trabalho degradan
te, tornam-se saídas viáveis para a sobrevivência.

Há quase sete anos o Governo federal lançou o
Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH.
Tal.programa fez com que o Brasil avançasse signifi
cativamente na proteção e fiscalização dos Direitos
Humanos. Com a adoção do Programa o Brasil tor
nou-se um dos primeiros países do mundo a cumprir
recomendação específica da Conferência Mundial de
Direitos Humanos (Viena, 1993), atribuindo inedita
mente aos direitos humanos o status de política públi
ca governamental.
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prostituição, o trabalho infantil, o trabalho degradan- PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 15, DE 2003
te, tornam-se saídas viáveis para a sobrevivência.

Há quase sete anos o Governo federal lançou o
Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH.
Tal programa fez com que o Brasil avançasse signif~

cativamentena proteção e fiscalização dos Direitos
Humanos. Com a adoção do Programa o Brasil tor
nou-se um dos primeiros países do mundo a cumprir
recomendação específica da Conferência Mundial de
Direitos Humanos (Viena, 1993), atribuindo inedita
mente aos direitos humanos o status de política públ~

ca governamental.
O programa sofreu no ano passado uma atual~

zação. O PNDH 11 incorpora ações específicas no
campo da garantia do direito à educação, à saúde, a
previdência e assistência social, ao trabalho, à mora
dia, a um meio ambiente saudável, à alimentação, à
cultura e ao lazer, assim como propostas voltadas
para a educação e sensibilização de toda a socieda
de brasileira com vistas à construção e consolidação
de uma cultura de respeito aos direitos humanos.

Assim como o Poder Executivo percebeu a rele
vância da adequação de suas políticas à evolução
ocorrida com relação aos direitos humanos, entende
mos que esta Casa do Legislativo não pode ficar à
margem dessas mudanças. Esse é o objetivo deste
Projeto, incluir a Comissão de Direitos Humanos nes
se importante processo: expandir o conceito de direi
tos humanos que agora deverá englobar os direitos
sociais, econômicos, culturais e ambientais.

Ao assumir esse novo paradigma, entendemos
que a Comissão deverá, também, expandir suas atr~

buições. É imprescindível que o Congresso Nacional
possa contar com esse importante órgão técnico na
avaliação de projetos que tratem de direitos humanos
e sociais. Do mesmo modo, a Comissão deverá ter
autonomia para implementar ações que assegurem o
cumprimento desses novos direitos, investigar casos
de desrespeito e violação, assim como, fiscalizar e
acompanhar os programas relativos à proteção e a d~

vulgação dos direitos do homem.
Sala das Sessões, 28 de setembro de 2003. 

Deputado Eduardo Campos, PSB-PE.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há

sobre a Mesa e vai à publicação .a seguinte Emenda
ao Projeto de Resolução n° 15, de 2003, da Sra.
Marinha Raupp, que "Acrescenta incisos aos arts.
235 e 241, modifica o parágrafo 2° do art. 241 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

(Art. 216, § 2° do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados)
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o programa sofreu no ano passado uma atual~

zação. O PNDH 11 incorpora ações específicas no
campo da garantia do direito à educação, à saúde, à
previdência e assistência social, ao trabalho, à mora
dia, a um meio ambiente saudável, à alimentação, à
cultura e ao lazer, assim como propostas voltadas
para a educação e sensibilização de toda a socieda
de brasileira com vistas à construção e consolidação
de uma cultura de respeito aos direitos humanos.

Assim como o Poder Executivo percebeu a rele
vância da adequação de suas políticas à evolução
ocorrida com relação aos direitos humanos, entende
mos que esta Casa do Legislativo não pode ficar à
margem dessas mudanças. Esse é o objetivo deste
Projeto, incluir a Comissão de Direitos Humanos nes
se importante processo: expandir o conceito de dire~

tos humanos que agora deverá englobar os direitos
sociais, econômicos, culturais e ambientais.

Ao assumir esse novo paradigma, entendemos
que a Comissão deverá, também, expandir suas atr~

buições. É imprescindível que o Congresso Nacional
possa contar com esse importante órgão técnico na
avaliação de projetos que tratem de direitos humanos
e sociais. Do mesmo modo, a Comissão deverá ter
autonomia para implementar ações que assegurem o
cumprimento desses novos direitos, investigar casos
de desrespeito e violação, assim como, fiscalizar e
acompanhar os programas relativos à proteção e a d~

vulgação dos direitos do homem.
Sala das Sessões, 24 de maio de2Üü3. - Depu

tado Eduardo Campos, PSB/PE.

V - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
COMPARECEM MAIS OS SRS.:

AMAPÁ

Valdenor Guedes PSC
Total de Amapá 1

PARÁ

Nilson Pinto PSDB
Total de Pará 1

AMAZONAS

Pauderney Avelino PFL
Total de Amazonas 1

RONDÔNIA

Nilton Capixaba prs
Total de Rondônia 1

TOCANTINS

Darci Coelho PFL
Homero Barreto PTB
Kátia Abreu PFL
Pastor Amarildo PSC
Total de Tocantins 4

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP
Dr. Ribamar Alves PSB
Gastão Vieira PMDB
Nice Lobão PFL
Sarney Filho PV
Total de Maranhão 5

CEARÁ

Ariosto Holanda PSDB
Total de Ceará 1

PIAuí

Ciro Nogueira PFL
Marcelo Castro PMDB
Mussa Demes PFL
Total de Piauí 3

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT
Total de Rio Grande do Norte 1

PARAíBA

Adauto Pereira PFL
Marcondes Gadelha PTB
Ricardo Rique PLPUPSL
Total de Paraíba 3

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Armando Monteiro PTB
Marcos de Jesus PLPUPSL
Maurício Rands PT
Osvaldo Coelho PFL
Raul Jungmann PPS
Severino Cavalcanti PP
Total de Pernambuco 7

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB
João Caldas PLPUPSL
Total de Alagoas 2
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SERGIPE

Machado PFL
Total de Sergipe 1

BAHIA

Antônio Carlos Magalhães Neto PFL
Aroldo Cedraz PFL
Coriolano Sales PFL
João Almeida PSDB
José Carlos Aleluia PFL
José Carlos Araújo PFL
José Rocha PFL
Jutahy Junior PSDB
Milton Barbosa PFL
Pedro Irujo PFL
Reginaldo Germano PFL
Walter Pinheiro PT
Zelinda Novaes PFL
Total de Bahia 13

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDS
Carlos Willian PSC
Eliseu Resende PFL
Isaías Silvestre PSS
João Magalhães PTS
Júlio Delgado PPS
Lael Varella PFL
Mauro Lopes PMDB
Osmânio Pereira PTB
Patrus Ananias PT
Ronaldo Vasconcellos PTS
Silas Brasileiro PMDB
Total de Minas Gerais 12

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP
Rose de Freitas PSDB
Total de Espírito Santo 2

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSS
Alexandre Santos PP
Almerinda de Carvalho PMOS
Sispo Rodrigues PLPLlPSL
Carlos Nader PFL
Carlos Santana PT
Eduardo Paes PSDB
Fernando Gabeira PT

Francisco Dornelles PP
Laura Carneiro PFL
Renato Cozzolino PSC
Total de Rio de Janeiro 11

SÃO PAULO

Aloysio Nunes Ferreira PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDS
Dimas Ramalho PPS
Iara Bernardi PT
Ivan Valente PT
Jefferson Campos PMDB
José Mentor PT
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina PSS
Marcos Abramo PFL
Teima de Souza PT
Vadão Gomes PP
Valdemar Costa Neto PLPLlPSL
Vanderlei Assis PRONA
Walter Feldman PSDB
Total de São Paulo 16

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Wilson Santos PSDB
Total de Mato Grosso 2

DISTRITO FEDERAL

José Roberto Arruda PFL
Maninha PT
Total de Distrito Federal 2

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB
Carlos Alberto Leréia PSDS
Jovair Arantes PTS
Sandro Mabel PLPUPSL
Vilmar Rocha PFL
Total de Goiás 5

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Eduardo Sciarra PFL
Hermes Parcianello PMDB
José Borba PMDS

I
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Luiz Carlos Hauly PSDB
Oliveira Filho PLPUPSL
Takayama PMDB
Total de Paraná 7

SANTA CATARINA

Ivan Ranzolin PP
Serafim Venzon PSDB
Total de Santa Catarina 2

RIO GRANDE DO SUL

Eliseu Padilha PMDB
Francisco Appio PP
Henrique Fontana PT
Nelson Proença PPS
Pompeo de Mattos PDT
Total de Rio Grande do Sul5

DEIXAM DE COMPARECER OS
SRS.:

RORAIMA
Suely Campos PP
Total de Roraima 1

AMAPÁ
Coronel Alves PLPUPSL
Dr. Benedito Dias PP
Total de Amapá 2

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB
Asdrubal Bentes PMDB
Jader Barbalho PMDB
Vic Pires Franco PFL
Total de Pará 4

AMAZONAS

Átila Lins PPS
Total de Amazonas 1

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Total de Rondônia 1

Sebastião Madeira PSDB
Total de Maranhão 3

CEARÁ

Almeida de Jesus PLPUPSL
José Linhares PP
Total de Ceará 2

PIAuí

Promotor Afonso Gil PCdoB
Total de Piauí 1

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB
Nélio Dias PP
Ney Lopes PFL
Total de Rio Grande do Norte 3

PERNAMBUCO

Carlos Eduardo Cadoca PMDB
Miguel Arraes PSB
Pastor Francisco Olímpio PSB
Pedro Corrêa PP
Ricardo Fiuza PP
Total de Pernambuco 5

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
João Lyra PTB
Olavo Calheiros PMDB
Total de Alagoas 3

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PP
Mendonça Prado PFL
Total de Sergipe 2

BAHIA

Alice Portugal PCdoB
Fábio Souto PFL
Geddel Vieira Lima PMDB
Total de Bahia 3

MINAS GERAIS

João Castelo PSDB
Paulo Marinho PLPUPSL

Henrique Afonso
Total de Acre 1

ACRE

PT

MARANHÃO

Carlos Melles PFL
Dr. Francisco Gonçalves PTB
Herculano Anghinetti PP
Ivo José PT
José Santana de Vasconcellos PLPUPSL
Narcio Rodrigues PSDB
Total de Minas Gerais 6
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Ronaldo Caiado
Total de Goiás 1

RIO DE JANEIRO

Deley PV
Josias Quintal PMDB
Leonardo Picciani PMDB
Sandro Matos PTB
Total de Rio de Janeiro 4

SÃO PAULO

Carlos Sampaio PSDB
Delfim Netto PP
João Herrmann Neto PPS
Luciano Zica PT
Medeiros PLPUPSL
Total de São Paulo 5

MATO GROSSO

Welinton Fagundes PLPUPSL
Total de Mato Grosso 1

GOIÁS

PFL

MATO GROSSO DO SUL

Murilo Zauith PFL
Nelson Trad PMDB
Total de Mato Grosso do Sul 2

PARANÁ

Dr. Rosinha PT
Max Rosenmann PMDB
Total de Paraná 2

SANTA CATARINA

Gervásio Silva PFL
Mauro Passos PT
Paulo Bauer PFL
Total de Santa Catarina 3

RIO GRANDE DO SUL

Darcísio Perondi PMDB
Érico Ribeiro PP
Total de Rio Grande do Sul 2

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Está encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão à Ohora e 17mi
nutos.)

ATOS DO PRESIDENTE

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205,
de 28 de junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei n° 8.112, de 1tde dezembro de 1990,
BELEMITA PINHEIRO DOS SANTOS, ponto n°
116.119, do cargo de Assessor Técnico Adjunto D,
CNE-14, do Quadro de Pessoal daCâmara dos De
putados, que exerce na Coordenação de Programas
Especiais, do Departamento de Pessoal.

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
GUSTAVO DE SOUZA LEÃO GOMES PEDROSA,
ponto n° 113.376, do cargo em comissão de Assessor
Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete
do Líder do Partido Liberal.

RESOLVE. dispensar, de acordo com o artigo
35, item I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de
1990, MARCElO. AUGUSTO DA SILVA COSTA,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analis
ta Legislativo - atribuição Técnico em Material e Patri
mônio, Classe Especial, padrão 45, ponto nO 5.139,
da função comissionada de Assistente de Orçamento
e Fiscalização, FC-05, do Quadro de Pessoal da Câ
mara dos Deputados, qlle ~xercia na Consultoria de
Orçamento e Fiscalização Financeira, a partir de 12
de setembro do corrente ano.

RESOLVE dispensar, de acordo com o artigo
35, item I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de
1990, MARIA FERREIRADI SANTOS, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
- atribuição Técnica Legislativa, Classe Especial, Pa
drão 45, ponto n° 2.985, da função comissionada de
Chefe da Seção de Registro •. de Pessoal Efetivo,
FC-05, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu
tados, que exercia na Coordepação de Registro Fun
cionai, do Departamento de Pessoal, a partir de 16 de
setembro do corrente ano.

RESOLVE tornar sem efeito o Ato do Presiden
te de 1° de seternbrode 2003, publicado no Diário da
Câmara dos DeputacJosde 02 de setembro de 2003,
que nomeou CLAUDIA GOMES DE ALMEIDA para
exercer, no Gabinete do Líd~r do Partido Liberal, o
cargo em cOlTlissãq de Assessor Técnico Adjunto D,
CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere
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o artigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205,
de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112,
de 11 de dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item
11, da Lei n° 8.112, citada, BENEDITO DIAS DE
OLIVEIRA para exercer, na Coordenação de Progra
mas Especiais, do Departamento de Pessoal, o cargo
de Assessor Técnico Adjunto O, CNE-14, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo
artigo 1° do Ato da Mesa n° 76, de 07 de junho de
2001.

RESOLVE nomear, na forma do artigo go, item
11, da Lei n° 8.112, de 1990, GLAUCO DA MOTA
LEITÃO para exercer, no Gabinete do Líder do Parti
do Liberal, o cargo em comissão de AssessorTécnico
Adjunto O, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câma
ra dos Deputados, conforme Ato da Mesa n° 58, de 22
de março de 2001.

RESOLVE nomear, na forma do artigo go, item
11, da Lei n° 8.112, de 1990, SILVIA HELENA PEDRO
PEREZINI para exercer, no Gabinete do Líder do Par
tido Liberal, o cargo em comissão de Assessor Técni
co Adjunto O, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câ
mara dos Deputados, conforme Ato da Mesa nO 11 ,de
01 de abril de 2003.

RESOLVE nomear, na forma do artigo go, item
11, da Lei n° 8.112, de 1990, VANESSA KRISTINA
SANTOS MELO para exercer, no Gabinete do Líder
do Partido Popular Socialista, o cargo em comissão
de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto O,
CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, conforme Ato da Mesa n° 33, de 24 de feve
reiro de 2000.

RESOLVE designar por acesso, na forma do ar
tigo 13 da Resolução n° 21, de 4 de novembro de
1992, ADRIANA COELHO UESSUGUE ANTUN,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técni
co Legislativo - atribuição Assistente Administrativo,
Classe Especial, Padrão 30, ponto n° 5.305, para
exercer, a partir de 1° de setembro do corrente ano,
na Coordenação de Registro Funcional, do Departa
mento de Pessoal, a função comissionada de Chefe
da Seção de Registro de Freqüência, FC-05, do Qua
dro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criada
pelo Ato da Mesa n° 27, de 20 de agosto de 2003n.

RESOLVE designar por acesso, na forma do ar
tigo 13 da Resolução n° 21, de 4 de novembro de
1992, ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS, ocupan
te de cargo da Categoria Funcional de Analista Legis
lativo - atribuição Técnico em Comunicação Social,
Classe Especial, Padrão 42, ponto n° 6.308, para
exercer, a partir de 15 de setembro do corrente ano,

na Secretaria-Executiva do Pecúlio, da Diretoria de
Recursos Humanos, a função comissionada de
Assistente de Gabinete, FC-05, do Quadro de Pesso
al da Câmara dos Deputados, criada pelo Ato da
Mesa nO 27, de 20 de agosto de 2003n.

RESOLVE designar por acesso, na forma do ar
tigo 13 da Resolução n° 21, de 4 de novembro de
1992, CLlLSON JEAN DE SOUZA, ocupante de car
go da Categoria Funcional de Técnico Legislativo 
atribuição Assistente Administrativo, Classe Especial,
Padrão 30, ponto n° 5.340, para exercer, a partir de
17 de setembro do corrente ano, no Gabinete do lí
der do Partido Trabalhista Brasileiro, a função comis
sionada de Assistente de Gabinete, FC-05, do Qua
dro de Pessoal da Câmara dos Deputados, conforme
o Ato da Mesa n° 11, de 1° de abril de 2003n.

RESOLVE designar por acesso, na forma do ar
tigo 13 da Resolução n° 21, de 4 de novembro de
1992, DARINE DE MELO OLIVEIRA, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo
- atribuição Assistente Administrativo, Classe Espe
cial, Padrão 30, ponto n° 4.506, para exercer, a partir
de 16 de setembro do corrente ano, na Coordenação
de Registro Funcional, do Departamento de Pessoal,
a função comissionada de Chefe da Seção de Regis
tro de Pessoal Efetivo, FC-05, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, transformada pelo Ato da
Mesa n° 27, de 20 de agosto de 2003.n

RESOLVE designar por acesso, na forma do ar
tigo 13 da Resolução n° 21, de 4 de novembro de
1992, RENATA SKAF NACFUR SANTANA, ocupan
te de cargo da Categoria Funcional de Analista Legis
lativo - atribuição Taquígrafo Legislativo, Classe
Especial, Padrão 45, ponto n° 5.199, para exercer, a
partir de 08 de setembro do corrente ano, na Coorde
nação de Registro, do Departamento de Taquigrafia,
Revisão e Redação, a função comissionada de Dire
tor, FC-07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, conforme o artigo 1° da Resolução n° 43, de
30 de junho de 1973, combinado com o artigo 55 da
Resolução nO 21, de 04 de novembro de 1992n.

RESOLVE designar por acesso, na forma do ar
tigo 13 da Resolução nO 21, de 4 de novembro de
1992, RODRIGO RORIZ MACEDO, ocupante de car
go da Categoria Funcional de Analista Legislativo 
atribuição Técnica Legislativa, Classe B, Padrão 39,
ponto n° 6.605, para exercer, a partir de 12 de setem
bro do corrente ano, na Consultoria de Orçamento e
Fiscalização Financeira, a função comissionada de
Assistente de Orçamento e Fiscalização Financeira,
FC-05, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu
tados, transformada pelo Ato da Mesa n° 15, de 26 de
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maio de 1987, combinado com o artigo 55 da Resolu
ção n° 21 , de 04 de novembro de 1992n.

RESOLVE designar por acesso, na forma do ar
tigo 13 da Resolução n° 21, de 4 de novembro de
1992, TERESINHA DE LISIEUX FRANCO
MIRANDA, ocupante de cargo da Categoria Funcio
nai de Analista Legislativo - atribuição Técnica Legis
lativa, Classe Especial, Padrão 45, ponto n° 3.068,
para exercer, a partir de 04 de setembro do corrente
ano, no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, a
função comissionada de Secretário de Comissão,
FC-07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu
tados, criada pelo Ato da Mesa nO 100, de 29 de no
vembro de 2001 n.

RESOLVE designar MAURALOPES FROTA,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técni
co Legislativo - atribuição Adjunto Parlamentar, Clas
se Especial, Padrão30, ponto n° 4.987, 1a substituta
da Chefe de (3abinete, FC-08, do Quadro de Pessoal
da Câmara dos Deputados, no Gabinete do Líder do
Governo.na Câmara dos Deputados, em seus imped~

mentos eventuais, a partir de 10 de setembro do cor
rente ano.

RESOLVE designar NORMAN LUIZ MATHEUS
DA ROCHA, ocupante de cargo da Categoria Funcio
nai de Analista Legislativo - atribuição Técnica Legis
lativa, Classe "B"., Padrão 39, ponto n° 6.576, 1° subs
tituto do Chefe da Seção de Concessão de PensÕes,
FC-05, do.Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu
tados, na Coordenação de Inativos e Pensionistas, do
Departamento de Pessoal, em seus impedimentos
eventuais, a partir de 15 de setembro do corrente ano.

RESOLVE designar , ROSEMARY DE
OLIVEIRA SOUZALIMA, ponto n°.4.355, e SÔNIA
MARIA DA SILVA ARAÚJo, ponto n° 5.798, ocupan
tes. de cargo da Categoria Funcional de Técnico Le
gislativo - atribuição Assistente Administrativo, Clas
se Especial, Padrão 30, para substituírem, sucessiva
mente, a Diretora, tC-07, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, na Coordên~çãode Registro
e Seguridade Parlamentar, doDepartamento de Pes
soai,.em seus impedimentos eventuais, a partir de 08
de setembro do corrente ano.

RESOLVE .. designar ROSSANI MENDONÇA
PRADO,.ocupante d~ cargo.da Categoria Funcional
de Técnico Legislativo - atribuição Assistente Adm~

nistrativo, Classe Especial, Padrão 30, ponto n°
5.429,1 a ~Ubstituta do Chefe da Seção de PensÕes
ParlaITlenta~es, EC-05, do Quadr? de Pessoal da Câ
mara dos Deputados,· da Coordenação de Registro e
Seguridade Parlamentar, do Departamento de Pes-

soai, em seus impedimentos no período de 03 a 10 de
setembro do corrente ano.

RESOLVE designar WESLEY
VASCONCELOS GOMES, ocupante de cargo da Ca
tegoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição
Técnico em Documentação e Informação Legislativa,
Classe Especial, Padrão 44, ponto n.o 4.318, e
FRANCISCO DE JESUS NUNES CARVALHO, ocu
pante de cargo da Categoria Funcional de Técnico
Legislativo - atribuição Operador de Máquinas, Clas
se Especial, Padrã()" 30, ponto n.o 4.239, para substi
tuírem, sucessivamente,o Diretor, FC-07, doa uadro
de Pessoal daCâmara dos Deputados, na Coordena
ção de Preservação de Bens Culturais, do Centro de
Documentaçãoe Informação, em seus impedimentos
eventuais, a partir de 20 de agosto do corrente ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 24 de setem
bro de 2003. - João Paulo Cunha, Presidente.

COMISSÕES

PARECERES

PROJETO DE LEI N° 388-B, DE 1999
(Do Sr. Milton Monti)

Regulamenta a realização de rodei
os, similares e dá providências correla
tas; tendo pareceres: da Comissão de
Agricultura e Política Rural, pela rejeição
deste, .e dos de nÓs 1.679/99 e 3.560/00,
apensados, .contra .. o voto do Deputado
Carlos Dunga (relator: DEP. ABELARDO
LUPION); e da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público pela re
jeição deste, e dos de nOs 1.679/99 e
3.560/00, apensados (relator: DEP. JÚLIO
DELGADO).

Despacho: Às ComissÕes de Agricu~
tura e Política Rural Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público Educação e Cultu
ra Constituição e Justiça e de Redação
(ART. 54)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas ComissÕes 
Art. 24 11

Publicação do Parecer da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público

I - Relatório

Com o Projeto de Lei n° 388-A/1999, o Ilustre
Signatário argumenta em sua justificação que "o peão
passa a ser considerado atleta profissional, destacan-
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do-se seu direito a vínculo contratual, seguro, assis
tência médica e previdenciária.".

Em apenso, encontra-se o PL n° 1.679/1999, de
autoria do Nobre Deputado Roberto Pessoa, que
"Considera a vaquejada como prática desportiva for
mai" e o PL nO 3.560/2000, assinado pelo \lustre De
putado Raimundo Gomes de Matos, que também
"Dispõe sobre a realização de vaquejada como ativ~

dade desportiva formal."
A Comissão de Agricultura e Política Rural reje~

tou todos os Projetos tendo em vista que "a matéria
foi objeto de ampla discussão nesta Comissão" , re
sultando na aprovação de outro Projeto (PL n°
4.495/98) que se encontrava em adiantada fase de
tramitação.

Aberto nos termos regimentais o prazo para
emendas, restou esgotado sem que houvesse pro
posta de alteração aos termos do projeto.

É o relatório.

11- Voto do Relator

A apresentação dos Projetos de Lei ora subme
tidos à manifestação deste Órgão técnico deu-se an
tes da edição da Lei nO 10.220, de 11 de abril de 2001,
que instituiu normas gerais relativas à atividade de
peão de rodeio, equiparando-o a atleta profissional, já
contemplando, portanto, as preocupações contidas
nesses Projetos.

Com efeito, pretendeu o legislador ordinário
buscar proteção, segurança e garantia de condições
básicas à prática de provas de rodeio (assim conside
radas as montarias em bovinos e eqüinos, vaqueja
das e provas de laço), promovidas por entidades pú
blicas ou privadas. Trata-se de norma disciplinadora
de cláusulas mínimas de pactuação, constituindo-se,
basicamente, em um pré-contrato fundado na preva
lência e no resguardo do interesse público, pertinen
te, aliás, em qualquer atividade sociodesportiva, má
xime quando tomada em nível de concentração públ~

ca; quando sujeita a condições de saúde, segurança
e de respeito ao cidadão e quando envolve possíveis
custos e recolhimentos tributários.

A legislação vigente resultou de aprofundados
debates, representando grande e importante avanço
em nosso ordenamento jurídico. De fato, tendo em
vista o elevado número de sinistros no exercício das
atividades de rodeio, ficou expressamente estabele
cido que:

"É obrigatória a contratação, pelas entidades
promotoras, de seguro de vida e de acidentes em fa
vor dopeão de rodeio, compreendendo indenizações

por morte ou invalidez permanente no valor mínimo
de cem mil reais, devendo este valor ser atualizado a
cada período de doze meses contados da publicação
desta Lei, com base na Taxa Referencial de Juros
TA.

"( ...)
"A apólice de seguro à qual se refere o § 1° de

verá, também, compreender o ressarcimento de to
das as despesas médicas e hospitalares decorrentes
de eventuais acidentes que o peão vier a sofrer no in
terstício de sua jornada normal de trabalho, indepen
dentemente da duração da eventual internação, dos
medicamentos e das terapias que assim se fizerem
necessários." (Art. 2°, §§ 1° e 3°, respectivamente).

Não mais subsiste, portanto, a lacuna sobre a
regulamentação desta matéria em nosso ordenamen
to jurídico, sendo que as Proposições sob exame não
trazem efetiva contribuição para seu aprimoramento.

Somos, pois, pela rejeição dos Projetos sob
análise - PL n° 388-A, de 1999, PL n° 1.679, de 1999
e PL n° 3.560, de 2000.

Sala da Comissão, em 14 de agosto de 2003.
Deputado Júlio Delgado, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou unanimemente o Projeto de Lei nO 388/99 e
os Projetos de Lei nOs 1.679/99 e 3.560/00, apensa
dos, nos termos do parecer do relator, Deputado Júlio
Delgado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Medeiros- Presidente, Sandro Mabel e Tarcisio

Zimmermann - Vice-Presidentes, Dra. Clair, José
Múcio Monteiro, Jovair Arantes, Leonardo Picciani,
Luciano Castro, Luiz Antonio Fleury, Milton Cardias,
Paulo Rocha, Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin, Vi
centinho, Washington Luiz, Júlio Delgado e Maria He
lena.

Sala da Comissão, em 17 de setembro de 2003.
- Deputado Sandro Mabel, Vice-Presidente no exer
cício da Presidência.

PROJETO DE LEI N.o 2.170-8, DE 1999
(Do Sr. Bispo Rodrigues)

Dispõe sobre a participação dos tra
balhadores nos ganhos de produtividade
das empresas; tendo pareceres: da Co
missão de Economia, Indústria e Comér
cio, pela rejeição (relator: DEP. JOSÉ
MACHADO); e da Comissão de Trabalho,
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de Administração e Serviço Público, pela re
jeição (relator: DEP. JOSÉ MÚCIO
MONTEIRO);

Despacho: Às Comissões de Econo
mia, Indústria e Comércio Trabalho, de
Administração e Serviço Público Constitui
ção e Justiça e de Redação (ART. 54)

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24, 1/

Publicação do Parecer da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 2.170-A, de 1999, de autoria
do Ilustre Deputado Bispo Rodrigues, determina que
os empregados participarão dos ganhos de produtiv~

dade das empresas em que trabalham.
Para isso, tais ganhos serão repartidos com os

empregados, por meio de uma das seguintes formas:
gratificação ou redução da jornada de trabalho sem
diminuição salarial, cuja escolha será definida med~

ante negociação coletiva.
Em sua justificação, o autor alega que o incre

mento da produtividade experimentado pelo País nos
últimos anos só teve como resultado, no campo do
mercado.de trabalho, em elevado índice de desem
prego e em redução salarial. Com a presente iniciat~

va, procura-se "reverter tal situação, de sorte que os
trabalhadores, partícipes do esforço de que resulta o
aumento da produtividade, possam ser igualmente
partícipes dos resultados dela."

Na·Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, em reunião realizada no dia 22 de novembro de
2000, o projeto foi rejeitado unanimemente, nos ter
mos do parecer do Relator, Deputado José Machado.

Esgotado o prazo regimental, não foram apre
sentadas emendas ao projeto.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Em 19 de dezembro de 2000, a Medida Provisó
ria nO 1982-77, de 1999, cuja primeira edição datou de
29 de dezembro de 1994, foi convertida na Lei n°
10.101.

O novo diploma legal dispõe exatamente sobre
a matéria prevista na proposição em exame, ou seja,
a participação dos trabalhadores nos lucros ou nos
resultados das empresas, regulamentando o disposto
no inciso XI do art. 7° da Constituição Federal, como

instrumento de integração entre o capital e o trabalho
e como incentivo à produtividade.

De acordo com o art. 2° da Lei n° 10.101, de
2000, a participação nos lucros ou resultados será
objeto de negociação entre a empresa e seus empre
gados.

Dos instrumentos decorrentes da negociação,
deverão constar regras claras e objetivas quanto à fi
xação dos direitos substantivos da participação e das
regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição
das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado, periodicidade da distribuição, período de
vigência e prazos para revisão do acordo, podendo
ser considerados, entre outros, os seguintes critérios
e condições: índices de produtividade, qualidade ou
lucratividade da empresa e programas de metas, re
sultados e prazos, pactuados previamente.

A participação nos lucros ou nos resultados das
empresas não substitui oucomplementaa remunera
ção devida a qualquer empregado, nem constitui
base de incidência de qualquer encargo trabalhista,
não se lhe aplicando o princípio da habitualidade,
sendo vedado o pagamento de qualquer antecipação
ou distribuição de valores atítulo de participação nos
lucros ou resultados da empresa em periodicidade in
ferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no
mesmo ano civil.

Determina ainda.a lei que todos os pagamentos
efetuados em decorrência de planos de participação
nos lucros ou resultados, mantidos espontaneamente
pela empresa, poderão ser compensados com as
obrigações decorrentes de acordos ou convenções
coletivas de trabalho atinentes à participação nos lu
cros ou resultados.

Assim, a partir de 1995, visto que a Medida Pro
visória n° 794 foi editada no final de 1994, foram reali
zados inúmeros acordos coletivos de trabalho que
beneficiaram milhares de trabalhadores, principal
mente com ganhos anuais, auferidos na data-base da
categoria, referentes aos resultados das empresas.

Dessa forma, entendemos que a participação
dos trabalhadores nos lucros ou resultados das em
presas já está devidamente regulamentada pela Lei
n° 10.101, de dezembro de 2000, razão pela qual so
mos pela rejeição do Projeto de Lei n°. 2.170-A, de
1999.

Sala da Comissão, em 26 de agosto de 2003. 
Deputado José Múcio Monteiro, Relator.



50222 Quinta-feira 25 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou unanimemente o Projeto de Lei na
2.170-A/99, nos termos do parecer do relator, Depu
tado José Múcio Monteiro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Medeiros- Presidente, Sandro Mabel e Tarcisio

Zimmermann - Vice-Presidentes, Ora. Clair, José
Múcio Monteiro, Jovair Arantes, Leonardo Picciani,
Luciano Castro, Luiz Antonio Fleury, Milton Cardias,
Paulo Rocha, Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin, V~
centinho, Washington Luiz, Júlio Delgado e Maria He
lena.

Sala da Comissão, em 17 de setembro de 2003.
- Deputado Sandro Mabel, Vice-Presidente no exer
cício da Presidência.

PROJETO DE LEI N° 5.911-B, DE 2001
(Do Senado Federal)

PLS 170/2001

Denomina "Ponte Nossa Senhora
do Pantanal" a ponte sobre o Rio Para
guai, situada na BR-262, no Município de
Corumbá, Estado do Mato Grosso do
Sul; tendo pareceres: da Comissão de Vi
ação e Transportes, pela rejeição deste, e
pela aprovação do de n° 5.334/01, apen
sado, contra os votos dos Deputados
Antonio Nogueira e Iriny Lopes (relator:
DEP. NEUTON LIMA); e da Comissão de
Educação e Cultura pela aprovação des
te, e pela rejeição do de n° 5.334/01,
apensado (relator: DEP. CARLOS
ABICALlL).

Despacho: Às Comissões de Viação e
Transportes Educação e Cultura
Constituição e Justiça e de Redação (ART.
54). APENSE-SE A ESTE O PL 5334/01.

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 24, 11, "g" Comissão de Educação, Cul
tura e Desporto.

I - Relatório

Trata-se do Projeto de Lei do Senado na 170, de
2001, oferecido à apreciação dos parlamentares pe
los Senadores Juvêncio da Fonseca, Lúdio Coelho e
Pedro Ubirajara. Aprovado pela Comissão de Educa
ção daquela Casa Legislativa, em decisão terminati
va, o PLS em análise foi encaminhado, em dezembro

de 2001, à Câmara dos Deputados para revisão, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal.

Nesta Casa Legislativa, foi apensado à propos~

ção em exame, o Projeto de Lei na 5.334, oferecido à
apreciação do Congresso Nacional, no dia 18 de se
tembro daquele ano, pelo Deputado Geddel Vieira
Lima.

O Projeto de Lei na 5.911, de 2001, foi distribu~
do às Comissões de Viação e Transportes, de Educa
ção, Cultura e Desporto e de Constituição e Justiça e
de Redação. De acordo com o disposto nos arts. 24,
inciso 11, e 54, inciso I, do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, a presente proposição está su
jeita à apreciação conclusiva pelas comissões perma
nentes desta Casa.

Rejeitado em 14 de maio deste ano, pela Co
missão de Viação e Transportes, o Projeto de Lei na
5.911/01, e aprovado o de na 5.334/01, apensado,
com dois votos contrários, a proposição em exame foi
remetida à Comissão de Educação, Cultura e Des
porto.

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, foi aberto e divul
gado, na Ordem do Dia das Comissões, o prazo de
cinco sessões para recebimento de emendas, no pe
ríodo de 22 a 28 de maio de 2003. Esgotado o prazo,
não foram apresentadas emendas.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Na justificação do PLSno 170, de 2001 ,os auto
res do projeto informaram que a população do Estado
do Mato Grosso do Sul, em especial dos Municípios
de Corumbá e Ladário, organizaram abaixo-assinado
com milhares de assinaturas, em campanha liderada
pela Diocese de Corumbá. Essa campanha, que teve
como objetivo dar o nome de Nossa Senhora do Pan
tanal à ponte sobre o Rio Paraguai, situada na
BR-262, contou com a adesão em massa da popula
ção, que é religiosa e devota de Nossa Senhora.

Em seu parecer, a Comissão de Educação do
Senado Federal considerou que, embora a designa
ção proposta não se enquadrasse rigorosamente nos
critérios definidos pela lei, a proposição em análise vi
nha respaldada por ampla escolha popular, segundo
a Lei na 6.682/79.

Os senhores senadores entenderam que, con
siderada a religiosidade do povo brasileiro, a home
nagem à Nossa Senhora do Pantanal é manifestação
popular inequívoca e, como tal, reveste-se de mérito
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equivalente a qualquer dos critérios anteriormente
mencionados (pela lei).

Na justificação do Projeto de Lei n° 5.334, o no
bre Deputado Geddel Vieira Lima afirma que os Muni
cípios de Corumbá e.Miranda, no Estado do Mato
Grosso do Sul, pretendem, pela vontade de seus ci
dadãos, prestar justa homenagem à memória do
grande ser humano que foi Flávio Derzi, por sua vida
pública voltada para o Mato Grosso do Sul.

De acordo com o autor do Projeto de Lei n°
5.334/01, homenagear FlávioDerziseria o reconheci
mento da Câmara dos Deputados por seu trabalho e
por seu exemplo. de coragem e força, a despeito do
sofrimento decorrente da doença que o afligiu nos ú~

timos cinco anos de sua vida.
Sem discordar. dessa afirmação, informamos

que, tramita,também, na Câmara dos Deputados,
igualmente oriundo do Senado Federal, o Projeto de
Lei nO 6.023, de 2001, que denomina "Rodovia Depu
tado Flávio Derzi" trecho da rodoviaBR-158, que liga
a cidade de Três Lagoas a Cassilândia, no Estado do
Mato Grosso do Sul.

Desta forma, a justa homenagem requerida pelos
habitantes dps municípios de Corumbá e de Ladário, ao
Deputado Flávio Derzi, será, com muita justeza concre
tizada com aquela iniciativa do Senado Federal.

Assim., considerando que a designação propos
ta pelo F>rojetodeLeino 5.911/01 vem respaldada por
ampla manifestação popular e. que, muito adequada
mente, em sintonia com a religiosidade daquela po
pulação, faz ecoarsuafé em Nossa Senhora, além de
menci09are de divulgarde maneira ampla, o Panta
nal, patrimônio do Estado, do Brasil e mundial, somos
pela aprovação do> principal, Projeto de Lei n°
5.911/01, e pela rejeição do apenso, Projeto de Lei n°
5.334/01.

Sala da Cornissão, em 18 de junho de 2003. 
Deputado Carlos Abicalil, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o
Projeto de Lei n° 5.911-A/2001, e rejeitou o PL
5334/2001, apensado, nos termos do Parecer do Re
lator, Deputado Carlos Abicalil.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Gastão Vieira - Presidente, Professora Raquel

Teixeira e Lobbe Neto - Vice-Presidentes, Antônio
Carlos Biffi, Átila Lira, Bonifácio de Andrada, Carlos
Abicalil, Celcita Pinheiro, César Bandeira, Chico
Alencar, Clóvis Fecury, CostaFerreira, Eduardo Sea
bra, FátimaBezerra,QHrnar Machado, Humberto Mi
chiles, Iara Bernardi, Ivan Valente, João Matos, Ney-

de Aparecida, Osvaldo Biolchi, Paulo Lima, Paulo Ru
bem Santiago, Rogério Teófilo, Severiano Alves, De
ley, Dr. Francisco Gonçalves, Eduardo Barbosa, Ja
nete Capiberibe e Valdenor Guedes.

Sala da Comissão, em 3 de setembro de 2003. 
Deputada Professora Raquel Teixeira, Vice-Presi
dente no exercício da Presidência.

PROJETO DE LEI W 7.038-A, DE 2002
(Do Sr. Feu Rosa)

Altera o art. 12, inciso 111, da Lei nO
8.934, de 18. de novembro de 1994, que
"Dispõe sobre o. Registro Público de
Empn:!sas Mercantis e Atividades Afins e
dá outras providências"; tendo parecer
da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio, pela rejeição (relator: DEP.
VICENTE ARRUDA).

Despacho: Às Comissões de Econo
mia,lndústria e Comércio Constituição e
Justiça e de Redação

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24, 11

Publicação do Parecer da Comissão de Econo
mia, Industria, Comércio e Turismo

I - Relatório

Trata-se de projeto de lei que altera o art. 12 da
Lei n° 8.934, de 18 de novembro de 1994, nas dispo
sições relativas à designação de vogais e suplentes
das juntas comerciais.

O Projeto modifica o inciso'" do citado artigo,
estabelecendo que as indicações para quatro vogais
e respectivos suplentes para as Juntas Comerciais,
representando as classes dos advogados, economis
tas, contabilistas e administradores, não seriam mais
indicados, em lista tríplice, pelo Conselho Seccional
ou Regional do órgão corporativo dessas categorias
profissionais.

Pelo Projeto de Lei em tela, os representantes
dos economistas, contabilistas e administradores, um
vogal e um suplente em cada caso, Seriam indicados
pelos respectivos sindicatos regionais das categorias
profissionais, e os representantes dos advogados
permaneceriam representados pela Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB).

O autor justifica tal mudança argumentando que
"os Conselhos Profissionais Federais não são os legí
timos representahtes da classe ou da categoria", no
caso dos contabilistas, economistas e administrado-

I
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res. Nesse contexto, destaca que a louvável vontade
do legislador constituinte, quando consagrou a repre
sentação tripartite (governo, patrões e empregados)
dos órgãos públicos, para onde convergem os inte
resses de classe, não estaria sendo devidamente
cumprida. Dessa forma, a tais Conselhos caberia,
conforme a Constituição de 1988, meramente regis
trar diplomas e fiscalizar a atuação de seus profissio
nais, e não desenvolver atividades comerciais.

Os sindicatos, ao contrário, prossegue a justifi
cação do projeto, seriam, historicamente, bem mais
representativos das categorias. Apenas caberia man
ter a indicação para a Junta Comercial no caso espe
cífico da OAB, tendo em vista a sua postura histórica
em defesa da categoria dos advogados e sua insub
missão ao regime de exceções implementado em
1964.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O PL 7.038, de 2002, propõe uma transferência
do poder de indicação, por meio de lista tríplice, dos
vogais e suplentes representantes das categorias
dos economistas, administradores e contabilistas dos
respectivos conselhos profissionais para os respect~

vos sindicatos. A motivação principal seria uma ale
gada maior representatividade desses últimos nas
categorias profissionais.

Cabe, no entanto, discutir com mais cuidado tal
premissa. Enquanto esta tende a ser bem aplicável
quando se trata dos sindicatos de trabalhadores de
setores específicos, como metalúrgicos, por exem
plo, ou servidores públicos, o mesmo não pode ser
dito das categorias aludidas. Ao contrário, os Conse
lhos de economistas, administradores e contabilistas
são bem mais atuantes na defesa de seus integrantes
do que os respectivos Sindicatos. Esses últimos, mu~
to freqüentemente, carecem de recursos financeiros
e materiais para seu adequado funcionamento, não
raramente utilizando os recursos dos Conselhos para
sua operação.

Isso se deriva do fato que, além de as anuida
des serem menores nos sindicatos, parte de suas re
ceitas são repassadas ao Poder Público. Ademais, o
grau de filiação dessas categorias aos Conselhos é
muito maior que em relação aos Sindicatos, até pelo
fato de haver uma compulsoriedade maior de adesão
doprofissional ao Conselho do que ao Sindicato.

De qualquer forma, mesmo que os sindicatos
profissionais fossem, de fato, relativamente mais
combativos na área trabalhista que os Conselhos,
isso está longe de representar uma condição neces-

-------------------- -----

sária para ensejar uma indicação mais apropriada
para órgãos que analisarão vários assuntos estra
nhos àquela seara, quais sejam, aqueles que dizem
respeito ao registro público de empresas mercantis.

Ademais, note-se que os Conselhos tendem a
ter um perfil mais técnico do que os sindicatos. Por
conseguinte, os Conselhos estão, de fato, mais afei
tos ao papel de indicação de vogais e suplentes nas
juntas, tendo em vista ser este um trabalho eminente
mente técnico.

Enfim, cabe ressaltar a dificuldade que seria a
eventual operacionalização da mudança. Enquanto
os Conselhos Regionais respeitam a chamada "unici
dade sindical", o mesmo não vale para os Sindicatos.
Por exemplo, no caso do Distrito Federal, há dois sin
dicatos representativos de profissionais na área de
contabilidade. Qual deles teria a prerrogativa de indi
car os vogais e respectivos suplentes?

Dessa forma, somos pelo entendimento de que
as profissões que estão regulamentadas por lei de
vem ser representadas pelas entidades que discipli
nam as atividades profissionais, enquanto os Sindica
tos devem permanecer defendendo os interesses de
natureza econômico-trabalhista de seus associados.
Ademais, a assimetria proposta pelo projeto, de man
ter a OAB como responsável pela indicação do repre
sentante na Junta, discrimina os Conselhos. Isso re
presentaria um "captis diminutio" para as entidades
reguladoras das respectivas profissões, que não faz
justiça ao seu relevante papel atual na sociedade bra
sileira.

Sendo assim, votamos pela rejeição do Projeto
de Lei n° 7038, de 2002.

Sala da Comissão, em 04 de agosto de 2003 . 
Deputado Vicente Arruda, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria e Comércio,
em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou unanime
mente o Projeto de Lei n° 7.038/2002, nos termos do
Parecer do Relator, Deputado Vicente Arruda.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Léo Alcântara ~ Presidente, Ronaldo Dimas e

Jairo Carneiro - Vice-Presidentes, Alceste Almeida,
Bismarck Maia, Carlos Eduardo Cadoca, Delfim Net
to, Fernando de Fabinho, Gerson Gabrielli, Lupércio
Ramos, Múcio Sá, Reinaldo Betão, Rubens Otoni,
Virgílio Guimarães, Zico Bronzeado, Alex Canziani e
Dr. Benedito Dias.
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Sala da Comissão, em 17 de setembro de 2003.
- Deputado léo Alcântara, Presidente.

PROJETO DE lEI N° 7.198-A, DE 2002
(Do Senado Federal)

PlS 45/2001
Ofício n° 91212002 - (SF)

Concede anistia post mortem a
João Cândido Felisberto, líder da chama
da Revolta da Chibata, e aos demais par
ticipantes do movimento; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, ju
ridicidade, técnica legislativa e, no méri
to, pela aprovação deste, com emenda, e
pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejei
ção do Pl 4455/2001, apensado (relator:
DEP. BISPO RODRIGUES).

Despacho: À Comissão de Constitu~

ção e Justiça e de Redação. APENSE-SE A
ESTE O PL. 4.455/01

Apreciação: Proposição sujeita a
apreciação do Plenário.

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação

I - Relatório

O projeto de lei em exame, originário do Senado
Federal, pretende conceder anistia post mortem aos
participantes da chamada "Revolta da Chibata", ep~

sódio ocorrido no País em 1910 e que teve como con
seqüência a abolição dos castigos físicos na Marinha
brasileira.

Segundo o ali proposto, a anistia deverá produ
zir efeitos inclusive em relação às promoções a que
teriam direito os anistiados se tivessem permanecido
em serviço ativo, bem como em relação ao benefício
da pensão por morte.

Na justificação apresentada pela autora do pro
jeto perante aquela Casa de Leis, nobre Senadora
Marina Silva, faz-se um breve relato histórico do mo
vimento, ressaltando-se a ineficácia de uma lei de
anistia aprovada na ocasião do levante, a qual não
impediu a aplicação de punições aos revoltosos, tais
como exclusão dos quadros da Marinha, prisão em
condições desumanas e mesmo a morte. Aduz-se
que é chegada a hora de o Congresso Nacional recu
perar a anistia desrespeitada à época, sendo dever
de um Estado que pretende consolidar e aprofundar a

:11[

democracia resgatar a memória dos que lutaram por
um País mais digno e civilzado.

Apensado a este encontra-se o Projeto de Lei nO
4455, de 2001, de iniciativa do então Deputado Mar~

cos Afonso, que comunga exatamente dos mesmos
propósitos, ressaltando ao final da respectiva justifi
cação, inclusive, que a proposição seria fruto de hon
rosa parceria solidária com a Exma. Senadora da Re
pública Marina Silva.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Cuida-se de matéria pertinente à competência
legislativa da União e às atribuições do Congresso
Nacional, nos termos do que prevê o art. 48, inciso
VIII, da Constituição Federal. Não há reserva de inici
ativa sobre o tema a outro Poder, revelando-se legíti
ma a apresentação do projeto por parlamentar, de
acordo com o prescrito no art. 61, caput, do texto
constitucional.

Do ponto de vista de conteúdo, os projetos con
formam-se perfeitamente às prescrições da Constitui
ção em vigor, não se confrontando com nenhuma de
suas disposições.

Quanto aos aspectos de juridicidade, técnica le
gislativa e redação, nada há a se objetar.

No que diz respeito ao mérito, ambas as propo
sições merecem nosso apoio, cuidando de medida
louvável que procura reparar, ainda que com um atra
so de mais de noventa anos, as graves injustiças co
metidas contra os marinheiros rebelados na chamada
"Revolta da Chibata".

Embora aprovada formalmente pelo Congresso
Nacional, em 26 de novembro de 1910, lei que anisti
ava "os insurretos da parte dos navios da Armada Na
cional se os mesmos, dentro do prazo que lhes fosse
marcado pelo Governo, se submetessem às autorida
des constituídas", a anistia, em verdade, só valeu
para conduzir à rendição dos revoltosos. Dois dias
depois de publicada, o Governo traiu o acordo tácito
que lhe dera origem, promovendo demissões, prisões
e castigos que em inúmeros casos resultaram na
morte dos rebelados.

Em função do ocorrido, os que sobreviveram fo
ram excluídos da Marinha, perderam o emprego, mui
tos sucumbiram à miséria. Veja-se o depoimento em
blemático do líder JOÃO CÂNDIDO FELlSBERTO,
colhido em 1968:

"Depois que saí da cadeia, ainda tentei trabalhar
no mar, mas fui sempre muito perseguido, até na Ma
rinha Mercante. (...) Depois da Revolta da Chibata caí
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na penúria. Quando houve a epidemia espanhola, em
1918, estive a serviço dos navios ingleses que esta
vam aqui, no momento de limpeza, desinfecção, en
terrando ingleses. Depois ingressei na pesca, por fal
ta de outra oportunidade. Trabalhei 40 anos no mer
cado de pesca. Em 1959, ali no entreposto da Praça
XV, completei 40 anos no serviço e abandonei esse
trabalho. Não tinha resultado, creio que ia morrer de
fome. "(cf. in FERNANDO GRANATO, "O Negro da
Chibata", Ed. Objetiva, Rio de Janeiro, 2000)

Os presentes projetos de lei têm o mérito de,
embora quase um século depois, resgatar o nome e a
memória desses revoltosos como homens de bem,
que lutaram legitimamente pelo fim do regime de
semi-escravidão a que eram submetidos na Marinha
do Brasil. Têm o mérito, especialmente, de procurar
recompor, na medida do possível, a história de suas
vidas como se tivessem permanecido a serviço da
Marinha, que era, afinal, o que deveria ter efetiva
mente acontecido se a lei de anistia aprovada à épo
ca houvesse sido devidamente aplicada.

Queremos deixar registrado que, diante do en
tendimento dominante na Casa no sentido de não po
dermos votar pela aprovação dos dois projetos, nem
pela aprovação de um e conseqüente declaração de
prejudicialidade do outro, o que nos parece seria o
mais coerente, opinaremos pela aprovação do de na
7.198/2002, que já foi aprovado pelo Senado Federal
e se encontra em estágio de tramitação mais adianta
do que o de na 4.455/2001 , gozando de precedência
para ser apreciado.

Emface de todo o aqui exposto, nosso voto é
no sentido da constitucionalidade, juridicidade, boa
técnica legislativa e redação dos Projetos de Lei nas
7.198/2002 e 4.455, de 2001, e, no mérito, pela apro
vação do de na 7.198, de 2002, e pela rejeição do de
na 4.455, de 2001.

Sala da Comissão, em 18 de junho de 2003 . 
Deputado Bispo Rodrigues, Relator.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Acolhendo sugestões dos nobres colegas De
putados, decido complementar o meu voto, apresen
tando emenda para aprimorar a redação do art. 1° do
projeto.

Desta forma, voto pela constitucionalidade, jurid~

cidade e adequada técnica legislativa, com emenda.

Sala da Comissão, em 11 de setembro de 2003.
- Deputado Bispo Rodrigues, Relator.

EMENDA DO RELATOR N° 01

Art. 1° Dê-se ao caput do art. 1° do Projeto de
Lei na 7.198/2002 a seguinte redação:

"Art. 10 É concedida anistia post mor
tem a João Cândido Felisberto, líder da cha
mada Revolta da Chibata, e aos demais
participantes do movimento, com o objetivo
de restaurar o que lhes foi assegurado pelo
Decreto na 2.280, de 25 de novembro de
1910." (NR).

Sala das comissões, em de setembro de 2003.
- Deputado Bispo Rodrigues, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
emenda (apresentada pelo Relator), do Projeto de Lei
na 7.198/2002 e pela constitucionalidade, juridicida
de, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do de
na 4.455/2001 ,apensado, nos termos do Parecer,
com complementação, do Relator, Deputado Bispo
Rodrigues.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias e Eduardo Paes - Vice-Presidentes, André
Zacharow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos
Magalhães Neto, Bispo Rodrigues, Colbert Martins,
Edna Macedo, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Mar
tins, José Divino, José Eduardo Cardozo, Júlio Delga
do, Maurício Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Filho,
Paulo Magalhães, Paulo Pimenta, Roberto Maga
lhães, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmaringa
Seixas, Vilmar Rocha, Wagner Lago, Wilson Santia
go, Wilson Santos, Átila Lira, Coriolano Sales, Gonza
ga Patriota, José Pimentel, Luiz Couto, Mauro Bene
vides, Odair, Ricardo Barros, Washington Luiz e Ze
linda Novaes.

Sala da Comissão, em 18 de setembro de 2003.
- Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 90-A, DE 2003
(Do Sr. Neuton Lima)

Dispõe sobre a extinção do crédito
tributário por meio da dação em paga
mento de bens imóveis; tendo parecer da
Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, pela aprovação, com
emendas (relatora: DEP. ORA. CLAIR).

Despacho: Às Comissões de Traba
lho, de Administração e Serviço Público Fi-
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nanças e Tributação Constituição e Justiça
e de Redação.

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 24,11

Publicação do Parecer da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público

I - Relatório

A Lei Complementar n° 104, de 10 de janeiro de
2001, acrescentou ao art. 156 do Código Tributário
Nacional (Lei n° 5.172/66) o inciso XI, dispondo que
inclui-se entre as modalidades de extinção do crédito
tributário a dação em pagamento de bens imóveis, na
forma e condições estabelecidas em lei.

O presente projeto de lei tem como objetivo re
gulamentar o dispositivo que, embora introduzido na
referida lei, não surtiu ainda efeito, mesmo porque o
Poder Executivo tem enviado, ao Congresso Nacio
nal, projetos individualizados para autorização do re
cebimento de imóveis em dação de pagamento para
extinção de créditos tributários.

Assim, a proposição em tela estabelece os crité
rios, a forma e os procedimentos aplicáveis ao pro
cesso, os direitos e deveres dorequerente e da Adm~
nistração, assim como as penalidades aplicáveis nos
casos que especifica.

Adicionalmente, determina que o Poder Execu
tivo, além de regulamentar a lei no prazo de cento e
oitenta dias, deverá encaminhar, anualmente, ao Tr~

bunal de Contas da União, relatório contendo todas
as transações deste tipo efetuadas no período.

Esgotado o prazo regimental de cinco sessões,
aberto para apresentação de emendas ao projeto, ne
nhuma foi recebida.

Cabe-nos agora, na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, analisar o mérito da
proposição com base no que dispõe o art. 32, inciso
XIII, do Regimehto Interno da Câmara dos Deputa
dos.

É o relatório.

1\ - Voto da Relatora

A possibilidade de liquidar um débito tributário
por meio da transferência de propriedade de um bem
imóvel para o tesouro nacional subverte o sentido e a
finalidade da arrecadação de impostos. Essa prerro
gativa, concedida ao contribuinte, pode se constituir
em grave atentado ao interesse público, uma vez que

a dação de imóvel como pagamento não garante ao
setor público a obtenção de recursos líquidos para fa
zer face às suas despesas orçamentárias.

Assim, certamente os fornecedores, os servido
res públicos e todos os entes contratados pelo poder
público para exercer suas funções não poderão ser
remunerados com a dação de imóveis como paga
mento.

Portanto, a instituição dessa nova modalidade
de extinção de crédito tributário implicará em ônus
adicional ao poder público, para tornar viável o apro
veitamento ou mesmo a alienação do bem imóvel.

Neste. sentido, o projeto de lei sob comento
apresenta alguns aspectos que buscam assegurar al
gum tipo de controle, em especial o que consta em
seu art. 1°, onde se lê que a dação em pagamento de
bem imóvel terá qU13 observar °interesse público e a
conveniência administrativa, °que, por si só, já confe
re ao agente público a necessária discricionariedade
para aceitar ou não a referida dação em pagamento.

Caso não existisse tal poder discricionário, o po
der publico seria obrigado a aceitar qualquer imóvel
que lhe fosse oferecido pelo contribuinte, o que, obvi
amente, daria margem a todo tipo de abuso.

Outro aspecto importante é a exigênciade que o
imóvel. esteja livre e desembaraçado de qualquer
ônus OU dívida. Contudo, tais salvaguardas são clara
menteinsufic:ientes para oadequadoatendimento do
interesse público, motivop1310 qual apresentamos as
emendas a seguir descritas, no sentido de aperfeiço
ar o texto do projeto.

Primeiramente, no art. 4°, inciso I, é preciso as
segurar que aayaliação seja f.eita por um número mí
nimo de profiSsionais, de diferentes entes públicos,
tendo em vista conferir mais segurança e credibilida
de ao processo,. além do fato de que nem sempre o
órgão público responsável pela administração tributá
ria dispõe, em seu quadro, de servidoresqualificados
para proceder à avaliação de imóveis.

Já no art. 7° consta que a efetivação do registro
da escritura de dação em pagamentono Cartório de
Registro de Imóveis extingue o crédito tributário até o
valor de avaliação do imóvel. Entendemos que deva
ser incluído nesse artigo dispositivo estabelecendo
que, do montante. apurado na avaliação do imóvel,
deverão ser deduzidos os. custos para que este seja
efetivamente utilizado ou alienado pela União, inclusi
ve os custos da própria avaliação.

Tal salvaguarda é relevante porque, mesmo
que o agente público considere que o imóvel venha a
ser aproveitado pela União,tal aproveitamento pode
rá envolver custos de adaptação, os quais devem ser
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obrigatoriamente considerados quando da aferição
do valor final do débito tributário a ser liquidado.

Finalmente, no art. 10 consta que o devedor res.
ponde pela evicção, bem como pelas perdas e danos
dela decorrentes. Acreditamos ser também essencial
incluir no dispositivo a garantia contra eventuais víci
os redibitórios, motivo pelo qual apresentamos uma
terceira emenda.

Feitos os reparos, é de se ressaltar o mérito da
proposição, pois de sua aprovação resultará uma
considerável economia processual para o Congresso
Nacional, que hoje analisa e autoriza, caso a caso, os
processos dessa natureza, além da agilização dos
procedimentos de recebimento de imóveis em dação
de pagamento, pela União.

Assim, ante todo o exposto, nosso voto é pela
APROVAÇÃO, no mérito, do Projeto de Lei n° 90, de
2003, com as três emendas anexas.

Sala das Sessões, em 9 de setembro de 2003. 
Deputada Ora. Clair, Relatora.

EMENDA DA RELATORA

Dê-se ao inciso I do art. 4° do projeto a seguinte
redação:

"Art. 4° .
I - à avaliação administrativa do imó

vel, que deverá ser feita em conformidade
com procedimentos estabelecidos em regu
lamento, e da qual deverão participar, no
mínimo, três servidores ou empregados de
entes públicos ou privados diferentes, den
tre Caixa Econômica Federal, Banco do
Brasil, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis 
IBAMA, Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA e Câmara de Va
Iares Imobiliários da área em que se encon
tra o imóvel, além do órgão de administra
ção tributária envolvido e outros órgãos ou
entidades que tenham em seus quadros
servidores ou empregados qualificados para
a avaliação imobiliária;

Sala das Sessões, em 9 de setembro de 2003.
- Deputada Ora. Clair, Relatora

EMENDA DA RELATORA

Inclua-se no art. 7° do projeto o seguinte pará
grafo, renumerando-se os demais:

"§ 1° Do montante apurado na avalia
ção do imóvel serão descontados os custos
de adaptação, dê avaliação e outros indis-

pensáveis à sua efetiva utilização ou aliena
ção."

Sala das Sessões, em 9 de setembro de 2003. 
Deputada Ora. Clair, Relatora.

EMENDA DA RELATORA

Dê-se ao art. 10 do projeto a seguinte redação:

"Art. 10. O devedor responde pelos
eventuais vícios redibitórios e pela evicção,
bem como pelas perdas e danos deles de
correntes, nos termos da lei civil."

Sala das Sessões, em 9 de setembro de 2003. 
Deputada Ora. Clair, Relatora.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente, com emendas, o Projeto de
Lei n° 90/03, nos termos do parecer da relatora, De
putada Dra. Clair.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Medeiros- Presidente, Sandro Mabel e Tarcisio

Zimmermann - Vice-Presidentes, Dra. Clair, José
Múcio Monteiro, Jovair Arantes, Leonardo Picciani,
Luciano Castro, Luiz Antonio Fleury, Milton Cardias,
Paulo Rocha, Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin, Vi
centinho, Washington Luiz, Júlio Delgado e Maria He
lena.

Sala da Comissão, em 17 de setembro de 2003.
Deputado Sandro Mabel, Vice-Presidente no

exercício da Presidência.

EMENDAS ADOTADAS PELA COMISSÃO

EMENDA N° 1

Dê-se ao inciso I do art. 4° do projeto a seguinte
redação:

"Art.4° .

I - à avaliação administrativa do imó
vel, que deverá ser feita em conformidade
com procedimentos estabelecidos em regu
lamento, e da qual deverão participar, no
mínimo, três servidores ou empregados de
entes públicos ou privados diferentes, den
tre Caixa Econômica Federal, Banco do
Brasil, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis 
IBAMA, Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA e Câmara de Va-
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lores Imobiliários da área em que se encon
tra o imóvel, além do órgão de administra
ção tributária envolvido e outros órgãos ou
entidades que tenham em seus quadros
servidores ou empregados qualificados para
a avaliação imobiliária;

Sala da Comissão, em 17 de setembro de
2003. - Deputado Sandro Mabel, Vice-Presidente
no exercício da Presidência.

EMENDAN°2

Inclua-se no art. ]O do projeto o seguinte pará
grafo, renumerando-se os demais:

"§ 1° Do montante apurado na avaliação
do imóvel serão descontados os custos de
adaptação, de avaliação e outros indispensá
veis à sua efetiva utilização ou alienação."

Sala da Comissão, em 17 de setembro de 2003.
- Deputado Sandro Mabel, Vice-Presidente no exer
cício da Presidência.

EMENDAW3

Dê-se ao art. lOdo projeto a seguinte redação:

"Art. 10. O devedor responde pelos
eventuais vícios redibitórios e pela evicção,
bem como pelas perdas e danos deles de
correntes, nos termos da lei civil."

Sala da Comissão, em 17 de setembro de 2003.
- Deputado Sandro Mabel, Vice-Presidente no exer
cício da Presidência.

PROJETO DE LEI N° 910-A, DE 2003
(Das Sras. Francisca Trindade e Maninha)

Estabelece incentivo fiscal às em
presas que contratarem empregadas mu
lheres chefes de família e dá outras pro
vidências; tendo parecer da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço PÚ
blico, pela aprovação, com substitutivo
(relatora: DEP. LAURA CARNEIRO).

Despacho: Às Comissões de: Traba
lho, de Administração e Serviço Público; Fi
nanças e Tributação; Constituição e Justiça
e de Redação (ART. 54 RICO)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas comissões
Art. 24, 11

Publicação do Parecer da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público

I - Relatório

O PL n.o 910/2003, apresentado pelas ilustres
Deputadas Francisca Trindade e Maninha, institui,
em seu art. 1°, incentivo fiscal às empresas que pos
suam um mínimo de 10% de. empregadas mulheres
chefes de família. O § l° desse artigo determina que o
benefício pressupõe que a empregada permaneça no
emprego no mínimo por dois anos.

A empresa receberá, de acordo com os §§ 2° e
4°, certificados individuais intransferíveis correspon
dentes ao valor do incentivo fiscal gerado por cada
contratação de mulheres chefes de família. De pos
se de tais certificados, .poderão deduzir, conforme
estipula o § 3°, até 10% do imposto sobre a renda de
vido com base no lucro real, na forma do regulamen
to. O § 5° dispõe que o Congresso Nacional determi
ne, anualmente, o montante total do incentivo, que
não será inferior a 1% nem superior a 2% da receita
total do IRPJ. O § 6° estabelece que esse incentivo
fiscal será sempre considerado na elaboração de lei
orçamentária.

O art. 2° estabelece que a utilização do incenti
vo fiscal está condicionada a prévia inscrição da em
presa no Ministério do Trabalho e Emprego, que
manterá um cadastro atualizado das empresas be
neficiárias. A inscrição da empresa será cancelada
se for apresentada documentação incompleta. O §
3° do art. 2° determinaque as DRT fiscalizem ocum
primento da lei.

O art. 3° estabelece que os certificados individu
ais possuem validade de um ano, a contar da data de
sua expedição, sendo seus valores corrigidos pelos
mesmos índices de correção aplicados à Unidade
Fiscal de Referência (UFIR).

O art. 4° determina que o Poder Executivo regu
lamente a lei em até 90 dias. O art. 5° estabelece que
a lei só produzirá efeitos a partir da publicação do re
gulamento.

Esgotado o prazo regimental, não foram apre
sentadas emendas à proposição.

É o relatório.

11 - Voto da Relatora

As ilustres autoras do PL n.o 910, de 2003, me
recem elogios pela iniciativa de apresentar uma pro
posição criando incentivos à contratação de mulheres
chefes de família. De fato, não há como discordar da
relevância da idéia, tendo em vista que milhões de
mulheres trabalhadoras, sem cônjuges, são obriga-
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das a realizar dupla jornada de trabalho para prover o
sustento de seus filhos.

A participação das mulheres no mercado de tra
balho vem crescendo continuamente desde a década
de noventa, enquanto a taxa de participação mascul~

na, embora ainda superior, vem apresentando cons
tante declínio. Conseqüentemente, ampliou-se a im
portância da mulher como fonte de rendimento famil~

ar, ao mesmo tempo em que se verificou um aumento
importante do número de lares de casais separados,
em que a mulher é a principal fonte de renda.

Com efeito, de acordo com a Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios - PNAD, havia em 2001
cerca de 8,8 milhões de mulheres sem cônjuge e com
filhos. Entre essas mulheres, os rendimentos de cer
ca de 52% asseguravam uma renda per capita inferior
a um salário mínimo. Para 72% das mulheres que
sustentavam seus filhos, o rendimento familiarperca
pita era inferior a 2 salários mínimos. O rendimento
médio mensal familiar das mulheres sem cônjuge e
com filhos era, em setembro de 2001 , de cerca de R$
264,00, o equivalente a 1,47 salário mínimo, e corres
pondia a 72% da renda familiar média dos homens
separados que moravam com os filhos.

Nesse sentido, medidas que estimulem a colo
cação de mulheres chefes de família em postos de
trabalho mais estáveis e melhor remunerados, a
exemplo da proposição sob exame, terão importante
impacto não só em termos de correção da discrimina
ção de gênero no mercado de trabalho, como tam
bém na diminuição dos níveis de pobreza.

Não obstante, cremos que o PL n.o 910, de
2003, pode ser aperfeiçoado, com o objetivo de criar
um programa mais focalizado e de fácil implementa
ção. Para tanto, propomos um Substitutivo, cujos
principais pontos são os seguintes:

São definidas como beneficiárias dos incentivos
as mulheres sem cônjuge e com dependentes, com
rendimento familiar per capita igualou inferior a meio
salário mínimo. São, por conseguinte, 2,5 milhões de
mulheres cujos domicílios encontram-se abaixo ou
próximos da linha de pobreza.

O incentivo só será concedido se a contratação
representar acréscimo no número de empregos da
empresa. Tal medida é necessária para impedir que a
empresa substitua empregados que não recebem in
centivos por aquelas que fazem jus a eles. Com essa
modificação, perde sentido a fixação de um percentu
al mínimo de postos de trabalho para essa clientela.

Definiu-se o gasto com a remuneração e os en
cargos sociais relativos às contratações incentivadas

como base para cálculo do valor a ser deduzido do
imposto sobre a renda devido.

Finalmente, abandonou-se a emissão de certif~

cados, já que os mesmos, de acordo com a proposi
ção sob exame, são intransferíveis e destinados ex
clusivamente ao abatimento do imposto de renda da
pessoa jurídica. A Secretaria de Receita Federal já
conta com procedimentos operacionais.mais simples
e diretos para realizar tal abatimento, sem a necessi
dade de emissão de títulos.

Diante do exposto, somos pela aprovação do
PL n.o 910, de 2003, na forma do Substitutivo Global
anexo.

Sala da Comissão, em 13 de agosto de 2003. 
Deputada Laura Carneiro, Relatora.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
LEI N° 910, DE 2003

Cria incentivo fiscal às empresas
que contratarem mulheres chefes de fa
mília e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Art. A concessão de incentivo fiscal à

contratação de mulheres chefes de família é regulada
por esta Lei.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, def~

ne-se mulher chefe de família como a trabalhadora
sem cônjuge e com filhos dependentes, que compro
ve ser chefe de domicílio com rendimento familiar per
capita igualou inferior a meio salário mínimo.

Art. 2° Art. Será beneficiada com o incentivo de
que trata esta Lei a mulher chefe de família que esti
ver cadastrada como postulante de emprego junto a
posto de atendimento do Sistema Nacional de
Emprego - SINE ou entidade a ele conveniada.

Art. 3° Art. As empresas que admitirem as traba
lhadoras mencionadas no art. 2° poderão deduzir, do
imposto sobre a renda devido com base no lucro real,
até o limite de 10% (dez por cento), a importância re
lativa ao somatório de suas respectivas remunera
ções e encargos de mão-de-obra, desde que tais con
tratações representem acréscimo líquido no número
de empregos existente na empresa.

§ 1° Para os fins de que trata o caput, o número
de empregos existente na empresa corresponde à
média aritmética dos estoques de emprego existen
tes nos seis meses imediatamente anteriores à pri
meira contratação realizada pela empresa com base
no disposto nesta Lei.
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§ 2° Para fazer jus ao incentivo de que trata esta
Lei, as empresas são obrigadas a cadastrar sua ofer
ta de vagas junto ao SINE.

Art. 4° Art. Na elaboração da lei orçamentária
anual, considerar-se-áa renúncia de receitas decor
rente da concessão do incentivo de que trata esta
Lei e definir-se-ão as necessárias reduções de des
pesas.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, em 13 de agosto de 2003. 
eputada Laura Carneiro, Relatora.

m- Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente, com substitutivo, o Projeto
de Lei n° 910/03, nos termos do parecer da relatora,
Deputada Laura Carneiro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Medeiros - Presidente, Sandro Mabel e Tarcisio

Zimmermann - Vice-Presidentes, Ora. Clair, José
Múcio Monteiro, Jovair Arantes, Leonardo Picciani,
Luciano Castro, Luiz Antonio Fleury, Milton Cardias,
Paulo Rocha, Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin, Vi
centinho, Washington Luiz, Júlio Delgado e Maria He
lena.

Sala da Comissão, em 17 de setembro de 2003.
- Deputado Sandro Mabel, Vice-Presidente no exer
cício da Presidência.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Cria incentivo fiscal às empresas
que contratarem mulheres chefes de fa
mília e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A concessão de incentivo fiscal à contra

tação de mulheres chefes de família é regulada por
esta Lei.

Parágrafo. único. Para os fins desta Lei, defi
ne-se mulher chefe de família como a trabalhadora
sem cônjuge e com filhos dependentes, que compro
ve ser chefe de domicílio com rendimento familiar per
capita igualou inferior a meio salário mínimo.

Art. 2° Será beneficiada com o incentivo de que
trata esta Lei a mulher chefe de família que estiver ca
dastrada como postulante de emprego junto a posto
de atendimento do Sistema Nacional de Emprego 
SINE ou entidade a ele conveniada.

Art. 3° As empresas que admitirem as trabalha
doras mencionadas no art. 2° poderão deduzir, do im-

posto sobre a renda devido com base no lucro real,
até o limite de 10% (dez por cento), a importância re
lativa ao somatÓrio de suas respectivas remunera
ções e encargos de mão-de-obra, desde que tais con
tratações representem acréscimo líquido no número
de empregos existente na empresa.

§ 1° Para os fins de que trata o caput, o número
de empregos existente na empresa corresponde à
média aritmética dos estoques de emprego existen
tes nos seis meses imediatamente anteriores à pri
meira contratação realizada pela empresa com base
no disposto nesta Lei.

§ 2° Para fazer jus ao incentivo de que trata esta
Lei, as empresas são obrigadas a cadastrar sua ofer
ta de vagas junto ao SINE.

Art. 4° Na elaboração da lei orçamentária anual,
considerar-se-á a renúncia de receitas decorrente da
concessão do incentivo de que trata esta Lei e defi
nir-se-ão as necessárias reduções de despesas.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, em 17 de setembro de 2003.
- Deputado Sandro Mabel, Vice-Presidente no exer
cício da Presidência.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 258-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR nO 2.52112002
MSC nO 634/2002

Aprova o ato que autoriza a ACESM
-Associação Comunitária de Educação e
Saúde do Mondubim a executar, sem di
reito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Fortale
za, Estado do Ceará; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (Relator: De
putado João Paulo Gomes da Silva).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICO)

Publicação do Parecer da Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 839, de 24 de maio de 2002 , que au-



50232 Quinta-feira 25 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

toriza a ACESM -Associação Comunitária de Educa
ção e Saúde do Mondubim a executar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária,
na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que
esta Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção se pronuncie acerca da constitucionalidade, jur~

dicidade e técnica legislativa da proposição em anál~

se.
A proposição atende aos requisitos constitucio

nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nO 107,
de 2001.

É de observar-se, como fez o Deputado Nelson
Proença, Relator na Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática, que após a exped~

ção do ato de autorização pelo Poder Executivo o pra
zo para execução do serviço de radiodifusão comun~

tária foi alterado para dez anos, de acordo com o que
estabelece a Lei n° 10.597, de 11 de dezembro 2002.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto Decreto Legislativo n° 258, de
2003.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2003. - Depu
tado João Paulo Gomes da Silva.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 258/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado João Paulo Comes da Silva.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus
Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aloysio Nunes Fer
reira, André de Paula, André Zacharow, Antonio Car
los Biscaia, Antônio Carlos Magalhães Neto, Antonio
Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa, Darci Coelho,
Edmar Moreira, Edna Macedo, IIdeu Araujo, Inaldo
Leitão, Jaime Martins, João Paulo Comes da Silva,
José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori,
José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz,
Maurício Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Filho, Men
donça Prado, Michel Temer, Osmar Serraglio, Pastor
Amarildo, Paulo Magalhães, Roberto Magalhães, Ro
drigo Maia, Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miran
da, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Wagner
Lago, Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Cou
tinho, Agnaldo Muniz, César Medeiros, Cleonâncio
Fonseca, Coriolano Sales, Fernando de Fabinho,
Gonzaga Patriota, Itamar Serpa, Jair Bolsonaro, Luiz
Couto, Odair, Raimundo Santos, Washington Luiz e
Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 289-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR n° 3.160/2002
MSC n° 1.067/2002

Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação Educar Sul Brasil para
executar serviço de radiodifusão de sons
e imagens, com fins exclusivamente edu
cativos, na cidade de Pinhais, Estado do
Paraná; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (Relator: Deputado Pa
ulo Pimenta).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54, RICO)

Publicação do Parecer da Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público
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I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato constante do
Decreto de 25 de junho de 2002, que outorga conces
são à Fundação Educar Sul Brasil, para executar,
pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão de sons e imagens, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Pinhais,
Estado do Paraná.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epigrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 289, de
2003.

Sala da Comissão, 10 de setembro de 2003.
Paulo Pimenta, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou.
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 289/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Paulo Pimenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias,Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Coliares,Aloysio Nunes Fer
reira, André de Paula, André Zacharow, Antonio Car
los Biscaia, Antônio Carlos Magalhães Neto, Antonio
Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa, Darcí Coelho,
Edmar Moreira, Edna Macedo, IIdeu Araujo, Inaldo
Leitão, Jaime Marfins, João Paulo Comes da Silva,
José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartorí,
José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz,
Maurício Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Filho, Men
donça Prado, Michel Temer, Osmar Serraglio, Pastor
Amarildo, Paulo Magalhães, Roberto Magalhães, Ro
drigo Maia, Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miran
da, Sigmaringa Seixas, Vicente Amida, Wagner Lago,
Wi-son Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Coutinho,
Agnaldo Muniz, César Medeiros, Cleonâncio Fonse
ca, Coriolano Sales, Fernando de Fabinho, Gonzaga
Patriota, Itamar Serpa, Jair Bolsonaro, Luiz Couto,
Odair, Raimundo Santos, Washington Luiz e Zelinda
Novaes.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalg, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W 292-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 3194/2002
MSC 1071/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Maria dos Santos de
Castro a executar, sem direito de exclusi.
vidade, serviço de radiodifusão comuni
tária na cidade de Canguaretama, Estado
do Rio Grande do Norte; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, ju.
ridicidade e técnica legislativa (relator:
Deputado Patrus Ananias).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (ART. 54, RICD»
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Publicação do Parecer da Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 2.363, de 6 de novembro de 2002, que
autoriza a Associação Comunitária Maria dos Santos
de Castro a executar, no prazo de dez anos, sem dire
ito de exclusividade, serviço de radiodiffisão comun~

tária na cidade de Canguaretama, Estado do Rio
Grande do Norte.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epigrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32. 111, a). cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado. conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001 . No mesmo sentido, o requisito da juridicida
de encontra-se preenchido.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 292, de
2003.

Sala da Comissão, 26 de Agosto de 2003. - De
putado Patrus Ananias, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade. juridícidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 292/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Patrus Ananias.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente. Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juiza Denise Frossard 
Vice-Presidentes. Alceu Collares, Aloysio Nunes Fer
reira, André de Paula, André Zacharow. Antonio Car
los Biscaia, Antônio Carlos Magalhães Neto. Antonio
Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa. Darci Coelho.
Edmar Moreira, Edna Macedo, IIdeu Araujo. Inaldo
Leitão. Jaime Martins, João Paulo Gomes da Silva,
José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori,
José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz,
Maurício Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Filho, Men
donça Prado, Michel Temer, Osmar Serraglio. Pastor
Amarildo, Paulo Magalhães, Roberto Magalhães. Ro
drigo Maia, Rubineli, Sandra Rosado, Sérgio Miranda
Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Wagner Lago,
Wílson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Coutinho,
Agnaldo Muniz, César Medeiros, Cleonâncio Fonse
ca, Coriolano Sales, Fernando de Fabinho, Gonzaga
Patriota, Itamar Serpa, Jair Bolsonaro, Luiz Couto,
Odair, Raimundo Santos, Washington Luiz e Zelínda
Novaes.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 300-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 3218/2002
MSC 1088/2002

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Renascença ltda,
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Ribei
rão Preto, Estado de São Paulo; tendo
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va (relator: Dep. Rodrigo Maia).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (ART. 54, RICO)

Publicação do Parecer da Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público
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I - Relatório

Por intermédio da Mensagem n° 1.088, de 2002,
o Senhor Presidente da República, nos termos do art.
49, inciso XII, combinado com o § 3° do art. 223, da
Constituição Federal~ submete ao Congresso Nacio
nal o ato constante do Decreto·de 9 de dezembro de
2002, que renova concessão à Rádio Renascença
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem d~

reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de RibeirãoPreto, Estado
de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado José Rocha, à TVR n° 3.218, de
2002, apresentando o Projeto de Decreto Legislativo
em epígrafe.

A proposição foi distribuída a esta Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação para exame dos
aspectos de constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativae redação, nos termos do art. 54 do Regi
mento Interno.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Conforme preceitua o art. 32, inciso 111, alíneaa,
do Regimento Interno, cabe a esta Comissão de

Constituição e Justiça e de Redação o exame dos as
pectos constitucional, legal, jurídico, regimental e téc
nica legislativa das proposições sujeitas à apreciação
da Câmara ou de suas Comissões.

Quanto ao primeiro aspecto, estão obedecidas
as disposições constitucionais atinentes à iniciativa
legislativa, eis que foram observados os requisitos
essenciais pertinentes à competência da União para
legislar sobre a matéria, consoante o disposto nos
arts. 21 , inciso XII, alínea a, 49, inciso XII, e 223 e os
§§ 1° a 3° e 5°, da Constituição Federal.

No tocante à juridicidade, nada há a observar.
A técnica legislativa e a redação empregadas

não merecem reparos, estando a primeira de confor
midade com as normas da Lei Complementar nO 95, de
26 de fevereiro de 1998. Também acertada é a espé
cie de proposição utilizada, qual seja, projeto de decre
to legislativo, destinado regimentalmente a regular as
matérias de competência exclusiva do Poder Legislati
vo, sem a Sanção doPresidente da República.

Isto posto, e não havendo nada que possa im
pedir sua aprovação, votamos pela constitucionalida
de, juridicidade, boa técnica legislativa e redação do
Projeto de Decreto Legislativo n° 300, de 2003.

Sala da Comissão, 4 de setembro de 2003. 
Deputado Rodrigo Maia, Relator.

JlI - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça ede Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto deDecreto Legislativo
n° 300/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Rodrigo Maia.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luíz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Gollares, Aioysio Nunes Fer
reira, André de Paula, AndréZacharow, Antonio Car
los Biscaia, Antônio Carlos Magalhães Neto, Antonio
Cruz, Asdrubaí Bentes, Bosco Costa, Darci Coelho,
Edmar Moreira, Edna Macedo, IIdeu Araujo, Inaldo
Leitão, Jaime Martins, João Paulo Comes da Silva,
José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori,
José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz,
Maurício Quintella [essa, Mendes Ribeiro Filho, Men
donça Prado, MichelTemer, Osrnar Serraglio, Pastor
Amarildo, Paulo Magalhães, RobertoMagalhães, Ro
drigo Maia, Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miran
da, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Wagner
Lago, Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaído Cou
tinho, Agnaldo Muniz, GésarMedeiros, Cleonâncio
Fonseca, Coriólano Saies, Fernando oIe Fabinho,
Gonzaga Patriota, Itamar Serpa, JairBolsonaro, Luiz
Couto, Odair, Raimundo Santos, Washington Luiz e
Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalg, , Presidente

PROJETO DE OECRETO LEGISLATIVO
N° 396-A,DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação Ellnformática)

TVR 172112002
MSC 145/2002

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio FM .Ilustrada Ltda.
para explorar serviç() de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade
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de Umuarama, Estado do Paraná; tendo
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati.
va (relatora: Deputada Edna Macedo).

(À Comissão De Constituição E Justiça
E Ide Redação (Art. 54, Ricd))

Publicação do Parecer da Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria nO 7, de 11 de janeiro de 2002, que reno.
va, a partir de 3 de dezembro de 1996, a permissão
outorgada à Rádio FM Ilustrada Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Umuarama, Estado do Paraná.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro.
jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto da Relatora

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32,111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio.
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°

95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 396, de
2003.

Sala da Comissão, 21 de agosto de 2003. - De
putada Edna Macedo, Relatora.

m- Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 396/2003, nos termos do Parecer da Relatora, De
putada Edna Macedo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aloysio Nunes Fer
reira, André de Paula, André Zacharow, Antonio Car
los Biscaia, Antônio Carlos Magalhães Neto, Antonio
Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa, Darci Coelho,
Edmar Moreira, Edna Macedo, IIdeu Araújo, Inaldo
Leitão, Jaime Martins, João Paulo Gomes da Silva,
José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori,
José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz,
Maurício Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Filho, Men
donça Prado, Michel Temer, Osmar Serraglio, Pastor
Amarildo, Paulo Magalhães, Roberto Magalhães, Ro
drigo Maia, Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miran
da, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Wagner
Lago, Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Cou
tinho, Agnaldo Muniz, César Medeiros, Cleonâncio
Fonseca, Coriolano Sales, Fernando de Fabinho,
Gonzaga Patriota, Itamar Serpa, Jair 8olsonaro, Luiz
Couto, Odair, Raimundo Santos, Washington Luiz e
Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W 39B-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 1927/2002
MSC 273/2002

Aprova o ato que autoriza a Assoei.
ação Comunitária Cultural pela Democra
tização dos Meios de Comunicação do
Contestado a executar, sem direito de ex-
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clusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Timbó Grande,
Estado de Santa Catarina; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e
de. Redação, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa (relator:
Dep. Bosco Costa).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICO))

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria na 812, de 21 de dezembro de 2001 , que
autoriza a Associação Comunitária Cultural pela De
mocratização dos Meios de Comunicação do Contes.
tado a executar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Timbó
Grande, Estado de Santa Catarina, retificando o pra
zo original de três para dez anos, em vista do que dis.
põe a Lei na 10.597/2002.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuiçqes do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 doRegimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o·projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente

às normas estabelecidas pela Lei Complementar na
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar na 107,
de 2001.

Istoposto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo na 398, de
2003.

Sala da Comissão, 18de agosto de 2003. - Depu
tado Bosco Costa, Relator

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
na 398/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Bosco Costa.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aloysio Nunes Fer
reira, André de Paula, André Zacharow, Antonio Car
los Biscaia, Antônio Carlos Magalhães Neto, Antonio
Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa, Darci Coelho,
Edmar Moreira, Edna Macedo, IIdeu Araújo, Inaldo
Leitão, Jaime Martins, João Paulo Gomes da Silva,
José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori,
José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz,
Maurício Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Filho, Men
donça Prado, Michel Temer, Osmar Serraglio, Pastor
Amarildo, Paulo Magalhães, Roberto Magalhães, Ro
drigo Maia, Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miran
da, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Wagner
Lago, Wilson Santia.go, Wilson Santos, Zenaldo Cou
tinho, Agnaldo Muniz, César Medeiros, Cleonâncio
Fonseca, Coriolano Sales, Fernando de Fabinho,
Conzaga Patriota, Itamar Serpa, Jair Bolsonaro, Luiz
Couto, Odair, Raimundo Santos, Washington Luiz e
Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 399-A, DE 2003

Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR n° 1.955/2002
MSC n° 276/2002

Aprova o ato que autoriza a Socie
dade Amigos de Santa Cruz da Concei
ção a executar, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade Santa Cruz da Conceição,
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Estado de São Paulo; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (Relator: De
putado Bispo Rodrigues).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICO»

Publicação do Parecer da Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria na 234, de 25 de fevereiro de 2002, que
autoriza a Sociedade Amigos de Santa Cruz da Con
ceição a executar, sem direito de exclusividade, serv~
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa
Cruz da Conceição, Estado de São Paulo, retificando
o prazo original de três para dez anos, em vista do
que dispõe a Lei na 10.597/2002.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar na
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar na 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo na 399, de
2003.

Sala da Comissão, 29 de agosto de 2003. - Depu
tado Bispo Rodrigues, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 399/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Bispo Rodrigues.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aloysio Nunes Fer
reira, André de Paula, André Zacharow, Antonio Car
los Biscaia, Antônio Carlos Magalhães Neto, Antonio
Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa, Darci Coelho,
Edmar Moreira, Edna Macedo, IIdeu Araujo, Inaldo
Leitão, Jaime Martins, João Paulo Gomes da Silva,
José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori,
José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz,
Maurício Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Filho, Men
donça Prado, Michel Temer, Osmar Serraglio, Pastor
Amarildo, Paulo Magalhães, Roberto Magalhães, Ro
drigo Maia, Rubinelli,Sandra Rosado, Sérgio Miran
da, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Wagner
Lago, Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Cou
tinho, Agnaldo Muniz, César Medeiros, Cleonâncio
Fonseca, Coriolano Sales, Fernando de Fabinho,
Gonzaga Patriota, Itamar Serpa, Jair Bolsonaro, Luiz
Couto, Odair, Raimundo Santos, Washington Luiz e
Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 402-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR na 2.632/2002
MSC na 665/2002

Aprova o ato que outorga permis
são à Prisma Engenharia em Telecomuni
cações Ltda, para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Antonina, Estado do
Paraná; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade,juridicidade e
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técnica legislativa (Relator: Deputado
Antônio Carlos Magalhães Neto).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICO»

Publicação do Parecer da Comissão de Traba
lho, de Administração ~ Serviço Público

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria na 1.099, de 26 de junho de 2002, que
outorga permissão à Prisma Engenharia em Teleco
municações Uda, para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Antonina, Estado do Paraná.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer faVorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32,111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerCa da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os.requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos. ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e.a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar na
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar na 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido

nl

da constitucionalidade juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo na 402, de
2003.

Sala da Comissão, 12de agosto de 2003. - Depu
tado Antonio Carlos Magalhães Neto, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
na 402/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Antônio Carlos Magalhães Neto.

Estiveram presentes os. Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh- Presidente, Patrus Anani
as, Eduardo Paes e JuízaDenise Frossard - Vice-Pre
sidentes, Alceu Collares,. Aloysio Nunes Ferreira,
André de Paula, André Zácnarow, Antonio Carlos Bis
caia, Antônio Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz,
Asdrubal Bentes, Bosco.Costa,. Darci Coelho, Edmar
Moreira, Edna Macedo, Ideu Araújo, Inaldo Leitão, Jai
me Marfins, João Paulo Gomes da Silva, José Divino,
José Eduardo Cardozo, José.lvo Sartori, José Roberto
Arruda, Júlio Delgaclo, Marc~lo Ortiz, Maurício Quintel
la Lessa, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Mi
chel Temer, Osmar Serra9lio, Pastor Amarildo, Paulo
Magalhães, Roberto Magalhães, Rúclrigo Maia, Rubi
nelli, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmaringa Sei
xas, Vicente Arruda,Wa9ner Lago, Wilson Santiago,
Wilson Santos, ZenaldoGoutinno, Agnaldo Muniz, Cé
sar Medeiros, Cleon~ncio Fonseca, Coriolano Sales,
Fernando de Fabinho, Gonzaga. Patriota, Itamar Ser
pa, Jair Bolsonaro, Luiz Couto,Odáir, Raimundo San
tos, Washington Luiz. e Zelinda Novaes.

Sala da Comi.ssão, 17 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W 403-A, DE ~003

(Da Comissão De Ciênciª E Tecnologia,
Comunicação E Informática)

TVR 26~9/2Q02

MSC 699/2002

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Araralrlguá ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade
de Araranguá, Estado de Santa Catarina;
tendo parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela consti
tucionalidade, jllridicidade e técnica le
gislativa (Relator: Dep. Antonio Carlos
Biscaia).
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(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (ART. 54, RICD)

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 950, de 7 de junho de 2002, que reno
va, a partir de 19 de novembro de 1997, a permissão
outorgada à Rádio Araranguá Uda, para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Araranguá, Estado de Santa Cata
rina.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32,111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nO
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade juridicidade e boa técnica Ie-

gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 403, de
2003

Sala da Comissão, em 20 de Agosto de 2003.
Deputado Antonio Carlos Biscaia, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 403/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Antonio Carlos Biscaia.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Petrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aloysio Nunes Fer
reira, André de Paula, André zacharow, Antonio Car
los Biscaia, Antônio Carlos Magalhães Neto, Antonio
Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa, Darci Coelho,
Edmar Moreira, Edna Macedo, IIdeu Araujo, Inaldo Le
itão, Jaime Martins, João Paulo Gomes da Silva, José
Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori, José
Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Maurício
Quintella Lessa, MendesHibeiro Filho, Mendonça Pra
do, Michel Temer, Osmar Serraglio, Pastor Amarildo,
Paulo Magalhães, Roberto Magalhães, Rodrigo Maia,
Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmarin
ga Seixas, Vicente Arruda, Wagner Lago, Wilson San
tiago, Wilson Santos, Zenaldo Coutinho, Agnaldo Mu
niz, César Medeiros, Cleonâncio Fonseca, Coriolano
Sales, Fernando de Fabinho, Gonzaga Patriota, Itamar
Serpa, Jair Bolsonaro, Luíz Couto, Odair, Raimundo
Santos, Washington Luiz e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 407-A, DE 2003

(Da Comissão De Ciência E Tecnologia,
Comunicação E Informática)

TVR 3013/2002
MSC 862/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Betel FM a executar,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
São Francisco do Sul, Estado de Santa
Catarina; tendo parecer .da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator: Dep. Alceu
collares).
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de Redação
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(À Comissão de Constituição e Justiça gislativa do Projeto de Decreto Legislativo nO 407, de
e de Redação (Art. 54, Ricd) 2003.

Sala de Comissão, 20 de Agosto de 2003. - De
putado Alceu Collares, Relator.

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 1.793, de 10 de setembro de 2002,
que autoriza a Associação Comunitária Betel FM a
executar, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de São Francisco
do Sul, Estado de Santa Catarina, retificando o prazo
original de três para dez anos, em vista do que dispõe
a Lei nO 10.597/2002.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica Ie-

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 407/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Alceu Collares.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aloysio Nunes Fer
reira, André de Paula, André lacharow, Antonio Car
los Biscaia, Antônio Carlos Magalhães Neto, Antonio
Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa, Darci Coelho,
Edmar Moreira, Edna Macedo, IIdeu Araújo, lnaldo Le
itão, Jaime Marfins, João Paulo Gomes da Silva, José
Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori, José
Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Maurício
Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Pra
do, Michel Temer, Osmar Serraglio, Pastor Amarildo,
Paulo Magalhães, Roberto Magalhães, Rodrigo Maia,
Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmarin
ga Seixas, Vicente Arruda, Wagner Lago, Wilson San
tiago, Wilson Santos, Zenaldo Coutinho, Agnaldo Mu
niz, César Medeiros, Cleonâncio Fonseca, Coriolano
Sales, Femando de Fabinho, Gonzaga Patriota, Itamar
Serpa, Jair Bolsonaro, Luiz Couto, Odair, Raimundo
Santos, Washington Luiz e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003.
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 409-A, DE 2003

(Da Comissão De Ciência E Tecnologia,
Comunicação E Informática)

TVR 3048/2002
MSC 877/2002

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Palmeirense de Defesa da Comunida
de (APADECOM) a executar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Palmeira dos
índios, Estado de Alagoas; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa (relator:
Deputado Alexandre Cardoso).
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(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, Ricd»

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 1205, de 5 de julho de 2002, que auto
riza a Associação Palmeirense de Defesa da Comun~
dade (APADECOM) a executar, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na cida
de de Palmeira dos índios, Estado de Alagoas, retif~
cando o prazo original de três para dez anos, em vista
do que dispõe a Lei n° 10.597/2002.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32,111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
ás normas estabelecidas pela Lei Complementar nO
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 409, de
2003.

Sala a Comissão, 13 de Agosto de 2003. - De
putado Alexandre Cardoso, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 409/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Alexandre Cardoso.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aloysio Nunes Fer
reira, André de Paula, André Zacharow, Antonio Car
los Biscaia, Antônio Carlos Magalhães Neto, Antonio
Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa, Darci Coelho,
Edmar Moreira, Edna Macedo, IIdeu Araujo, Inaldo
Leitão, Jaime Martins, João Paulo Gomes da Silva,
José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori,
José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz,
Maurício Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Filho, Men
donça Prado, Michel Temer, Osmar Serraglio, Pastor
Amarildo, Paulo Magalhães, Roberto Magalhães, Ro
drigo Maia, Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miran
da, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Wagner
Lago, Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Cou
tinho, Agnaldo Muniz, César Medeiros, Cleonâncio
Fonseca, Coriolano Sales, Fernando de Fabinho,
Gonzaga Patriota, Itamar Serpa, Jair Bolsonaro, Luiz
Couto, Odair, Raimundo Santos, Washington Luiz e
Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2000, 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 41 O-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 3053/2002
MSC N° 877/2002

Aprova o ato que autoriza a Socie
dade de Arte, Cultura e Desenvolvimento
Comunitário de Paraty - RJ a executar,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Paraty, Estado do Rio de Janeiro; tendo
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va (relator: Ricarte de Freitas).



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 411-A, DE 2003

(Da Comissão De Ciência E Tecnologia,
Comunicação E Informática)

TVR N° 3125/2002
MSC N° 982/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação de Desenvolvimento Comunitário
de Cacimbas - ADCC a executar, sem di
reito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Cacim
bas, Estado da Paraíba; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (relatora: De
putada Zelinda Novaes).

À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (ART. 54, RICD)

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação
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À Comissão de Constituição e Justiça 111- Parecer da Comissão

e de Redação (Art. 54, RICD) A Comissão de Constituição e Justiça e de R~
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
de Redação unanimemente pela constitucionalidade, juridicida

de e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legis
lativo nO 410/2003, nos termos do Parecer do Rela
tor, Deputado Ricarte de Freitas.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes. e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aloysio Nunes Fer
reira, André de Paula, André Zacharow, Antonio Car
los Biscaia, Antônio Carlos Magalhães Neto, Antonio
Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa, Darci Coelho,
Edmar Moreira, Edna Macedo, IIdeu Araujo, Inaldo
Leitão, Jaime Martins, João Paulo Gomes da Silva,
José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartorí,
José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz,
Maurício Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Filho, Men
donça Prado, Michel Temer, Osmar Serraglio, Pastor
Amarildo, Paulo Magalhães, Roberto Magalhães, Ro
drigo Maia, Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miran
da, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Wagner
Lago, Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Cou
tinho, Agnaldo Muniz, César Medeiros, Cleonâncio
Fonseca, Coriolano Sales, Fernando de Fabinho,
Gonzaga Patriota, Itamar Serpa, Jair Bolsonaro, Luiz
Couto, Odair, Raimundo Santos, Washington Luiz e
Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003, 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 1.881, de 18 de setembro de 2002,
que autoriza a Sociedade de Arte, Cultura e Desen
volvimento Comunitário de Paraty - RJ a executar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Paraty, Estado do Rio de
Janeiro, retificando o prazo original de três para dez
anos, em vista do que dispõe a Lei nO 10.597/2002.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nO 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislat~

va do Projeto de Decreto Legislativo n° 410, de 2003.
Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003, - Depu.

tado Ricarte Freitas, Relator.
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I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 1971, de 10 de outubro de 2002, que
autoriza a Associação de Desenvolvimento Comun~

tário de Cacimbas - ADCC a executar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Cacimbas, Estado da Paraíba, retificando o
prazo original de três para dez anos, em vista do que
dispõe a Lei n° 10.597/2002.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 -Voto da Relatora

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32,111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa
do Projeto de Decreto Legislativo n° 411, de 2003.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2003, - Depu
tada Zelinda Novaes, Relatora.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
no 411/2003, nos termos do Parecer da Relatora, De
putada Zelinda Novaes.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aloysio Nunes Fer
reira, André de Paula, André Zacharow, Antonio Car
los Bíscaia, Antônio Carlos Magalhães Neto, Antonio
Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa, Darci Coelho,
Edmar Moreira, Edna Macedo, IIdeu Araujo, Inaldo
Leitão, Jaime Marfins, João Paulo Gomes da Silva,
José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartorí,
José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz,
Maurício Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Filho, Men
donça Prado, Michel Temer, Osmar Serraglio, Pastor
Amarildo, Paulo Magalhães, Roberto Magalhães, Ro
drigo Maia, Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miran
da, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Wagner
Lago, Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Cou
tinho, Agnaldo Muniz, César Medeiros, Cleonâncio
Fonseca, Coriolano Sales, Fernando de Fabinho,
Gonzaga Patriota, Itamar Serpa, Jair Bolsonaro, Luiz
Couto, Odair, Raimundo Santos, Washington Luiz e
Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003, 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 412-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 3139/2002
MSC N° 984/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Apoio às Entidades
de Agrolândia a executar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Agrolândia,
Estado de Santa Catarina; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa (relator:
Deputado Reginaldo Germano).

A Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54,RICD)

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 50245

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria nO 2.030, de 8 de outubro de 2002, que
autoriza a Associação Comunitária de Apoio às Enti
dades de Agrolândia a executar, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na cida
de de Agrolândia, Estado de Santa Catarina, retifican
do o prazo original de três para dez anos, em vista do
que dispõe a Lei n° 10. 597/2002.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, /lI, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento interno.

Obedecidos aos requisitos constitucionais for
mais, podemos constatar que o projeto em exame
não contraria preceitos ou princípios da Constituição
em vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 412, de
2003.

Sala da Comissão, 19 de Agosto de 2003. - De
putado Reginaldo Germano, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 412/2003, nos termos do Parecer do Relator, De.
putado Reginaldo Germano.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aloysio Nunes Fer
reira, André de Paula, André Zacharow, Antonio Car
los Biscaia, Antônio Carlos Magalhães Neto, Antonio
Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa, Darci Coelho,
Edmar Moreira, Edna Macedo, IIdeu Araujo, Inaldo
Leitão, Jaime Martins, João Paulo Gomes da Silva,
José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori,
José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz,
Maurício Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Filho, Men
donça Prado, Michel Temer, Osmar Serraglici, Pastor
Amarildo, Paulo Magalhães, Roberto Magalhães, Ro
drigo Maia, Rubinelli, Sanqra Rosado, Sérgio Miran
da, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Wagner
Lago, Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Cou
tinho, Agnaldo Muniz, César Medeiros, Cleonâncio
Fonseca, Coriolano Sales, Fernando de Fabinho,
Gonzaga Patriota, Itamar Serpa, Jair Bolsonaro, Luiz
Couto, Odair, Raimundo Santos, Washington Luiz e
Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003. 
Deputado Lui~ Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 413-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunícaçãoe Informática)

TVR n° 3.142/2002
MSC n° 1.006/2002

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Sociedade Rádio Fuma
cense Ltda. para explorar servüço de radi
odifusão sonora em freqüência modula
da, na cidade de Morro da Fumaça, Esta
do de Santa Catarina; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (Relator: De
putado Raimundo Santos).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICO»

Parecer da Comissã() de Constituição e Justiça e
de Redação

Ir
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I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 1.901, de 20 de setembro de 2002,
que renova, a partir de 29 de setembro de 1998, a
permissão outorgada à Sociedade Rádio Fumacense
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem dire
ito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Morro da Fu
maça, Estado de Santa Catarina.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e ás atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 413, de
2003.

Sala da Comissão, 29 de Agosto de 2003, - Depu
tado Raimundo Santos, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nO 413/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Raimundo Santos.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus
Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aloysio Nunes Fer
reira, André de Paula, André Zacharow, Antonio Car
los Biscaia, Antônio Carlos Magalhães Neto, Antonio
Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa, Darci Coelho,
Edmar Moreira, Edna Macedo, IIdeu Araújo, Inaldo
Leitão, Jaime Martins, João Paulo Gomes da Silva,
José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori,
José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz,
Maurício Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Filho, Men
donça Prado, Michel Temer, Osmar Serraglio, Pastor
Amarildo, Paulo Magalhães, Roberto Magalhães, Ro
drigo Maia, Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miran
da, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Wagner
Lago, Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Cou
tinho, Agnaldo Muniz, César Medeiros, Cleonâncio
Fonseca, Coriolano Sales, Fernando de Fabinho,
Gonzaga Patriota, Itamar Serpa, Jair Bolsonaro, Luiz
Couto, Odair, Raimundo Santos, Washington Luiz e
Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003, 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 467-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação Informática)

TVR N° 3037/2002
MSC N° 872/2002

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda
Preto, Estado de São Paulo; tendo pare
cer da Comissão Redação, pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica Cultu
ra de Ribeirão Preto Ltda. média, na cida
de de Ribeirão de Constituição e Justiça
e de legislativa (relator: Deputado José
Roberto Arruda).

À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICD)

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação
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I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato constante do
Decreto de 3 de outubro de 2002, que renova, por dez
anos, a partir de 15 de janeiro de 2000, a concessão
outorgada à Rádio Cultura de Ribeirão Preto Ltda.,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

De competência. conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnología, Comunicação e Informátíca,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epigrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo oProjeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos OU princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, aobjetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecemadeqLJadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nO 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 467, de
2003.

Sala da Comissão, 2 de Setembro de 2003, 
Deputado José Roberto Arruda, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nO 467/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado José Roberto Arruda.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e.Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, AlceuCollares, Aloysio Nunes Fer
reira, André de Paula, André Zacharow, Antonio Car
los Biscaia, Antônio Carlos Magalhães Neto, Antonio
Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa, Darci Coelho,
Edmar Moreira, Edna Macedo, IIdeu Araujo, Inaldo
Leitão, Jaime Martins, João Paulo Gomes da Silva,
José Divino, José EduardoCardozo, José Ivo Sartori,
José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz,
Maurício Quintl3lla Lessa, Mendes Ribeiro Filho, Men
donça Prado, Michel Temer,OsmarSl3rraglio, Pastor
Amarildo, Paulo Magalhães, Roberto Magalhães, Ro
drígo Maia, RubineUi, Sandra Rosado, Sérgio Miran
da, Sigmaringa Seixas, Vicente. Arruda, Wagner
Lago, Wilson Santiélgo, Wilson Santos, Zenaldo Cou
tinho, Agnaldo Muniz, César Medeiros, Cleonâncio
Fonseca, Coriolano Sales, Fernando de Fabinho,
Gonzaga Patriota, Itamar Serpa, Jair 13olsonaro, Luiz
Couto, Odair, Raimundo Santos, Washington Luiz e
Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 1.7 de setembro de 2003, 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.954-A, DE. 2003

(Da Comíssão de Ciênciae Tecnologia,
Comunicação elnformatica)

TVRN° 2104/2002
MSC N° 32412002

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Graúna ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de
Cornélio Procópio, Estado do Paraná;
tendo parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela consti
tucionalidade, juridicidade e 1técnica le
gislativa(relatora: Deputada Juíza Denise
Frossard).

À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54).

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação



50248 Quinta-feira 25 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2003

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de au
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, que aprova o ato a que se refere a
Portaria nO 200, de 25 de fevereiro de 2002, que renova,
a partir de 5 de novembro de 1996, a permissão outor
gada à Rádio Graúna Ltda para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de rad~

odifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Cornélio Procópio, Estado do Paraná.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto em epígrafe.

Relatei.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pais, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998,alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.954,
de 2003.

Sala da Comissão, 28 de Agosto de 2003, - Depu
tada Juíza Denise Frossard, Relatora

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.954/2003, nos termos do Parecer da Relatora,
Deputada Juíza Denise Frossard.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aloysio Nunes Fer
reira, André de Paula, André Zacharow, Antonio Car
los Biscaia, Antônio Carlos Magalhães Neto, Antonio
Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa, Darci Coelho,
Edmar Moreira, Edna Macedo, IIdeu Araújo, Inaldo
Leitão, Jaime Martins, João Paulo Gomes da Silva,
José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori,
José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz,
Maurício Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Filho, Men
donça Prado, Michel Temer, Osmar Serraglio, Pastor
Amarildo, Paulo Magalhães, Roberto Magalhães, Ro
drigo Maia, Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miran
da, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Wagner
Lago, Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Cou
tinho, Agnaldo Muniz, César Medeiros, Cleonâncio
Fonseca, Coriolano Sales, Fernando de Fabinho,
Gonzaga Patriota, Itamar Serpa, Jair Bolsonaro, Luiz
Couto, Odair, Raimundo Santos, Washington Luiz e
Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003,
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.038-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR n° 2.394/2002
MSC n° 518/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Filhos de Boninal a
executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radi
odifusão comunitária na cidade de Boni
nal, Estado da Bahia; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa, com substi
tutivo (Relator: Deputado Wilson Santos).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICO»

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 50249

I - Relatório

Trata-se de projeto de decreto legislativo, de au
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comun~
cação e Informática, que aprova o ato a que se refere
a Portaria n° 745, de 10 de maio de 2002, que autor~

za a Associação Comunitária Filhos de Boninal a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclus~

vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Boninal, Estado da Bahia.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanadodo Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência· e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o pro
jeto de decreto legislativo em epígrafe.

É o relatório.

1\ - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Naciona~, sendo o projeto de decreto legislat~

vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
109 do Regimento Interno.

No que se refere à juridicidade da matéria,
faz-se necessária a apresentação de substitutivo a
fim de adequar o texto do projeto de decreto legislat~

vo aos termos da lei n° 10.597, de 11 de dezembro de
2002. Esta alterou o parágrafo único do art. 6° da lei
n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 para ampliar de
três para dez anos a validade da outorga das rádios
comunitárias.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto legislativo n° 3.038,
de 2003, nos termos do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 4 de setembro de 2003. 
Deputado Wilson Santos, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 3.038, DE 2003

(Mensagem N° 518/2002)

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Filhos de Boninal a
executar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Boni
nal, Estado da Bahia.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 10 É aprovado o ato constante da Portaria n°

745, de1 Ode maio de 2002, que autoriza a Associa
ção Comunitária Filhos de Boninal a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Boni
nal, Estado da Bahia.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2003. 
Deputado Wilson Santos, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo n° 3.038/2003, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado Wilson Santos.

Estiverampresentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares Aloysio Nunes Fer
reira, André de Paula, André Zacharow, Antonio Car
los Biscaia, Antôniq Carlos Magalhães Neto, Antonio
Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa, Darci Coelho,
Edmar Moreira, Edna Macedo, IIdeu Araujo, Inaldo
Leitão, Jaime Martins, João Paulo Gomes da Silva,
José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori,
José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz,
Maurício Quintella Lessa,Mendes Ribeiro Filho, Men
donça Prado, MichelTemer, Osmar Serraglio, Pastor
Amarildo, Paulo Magalhães, Roberto Magalhães, Ro
drigo Maia, Rubinelli j Sandra. Rosado, Sérgio Miran
da, Sigmaringa. Seixas, Vicente Arruda, Wagner
Lago, Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Cou
tinho, Agnaldo Muniz, César Medeiros, Cleonâncio
Fonseca, Coriolano Sales, Fernando de Fabinho,
Gonzaga Patriota, Itamlôlr Serpa, Jair Bolsonaro, Luiz
Couto, Odair, Raimundo Santos, Washington Luiz e
Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.
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SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Filhos de Boninal a
executar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Boni
nal, Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria nO

745, de 10 de maio de 2002, que autoriza a Associa
ção Comunitária Filhos de Boninal a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Bon~

nal, Estado da Bahia.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na

data de sua publicação.
Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003. 

Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.075-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR n° 2.523/2002
MSC n° 634/2062

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Cultural e Comunitária de Monte
Castelo a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Monte Castelo, Estado de São Paulo;
tendo parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa, com substitutivo (Relator: De
putado Maurício Quintella Lessa).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, Ricd)}

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de au
toria daComissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, que aprova o ato a que se refere a
Portaria nO 841, de 24 de maio de 2002, que autoriza a
Associação Cultural e Comunitária de Monte Castelo a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Monte Castelo, Estado de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo emanado do Poder Executivo, foi apre-

ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

E o relatório.

11- Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara do Deputados (art. 32, 11, a), compete à Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação mani
festar-se acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

Nenhum reparo a fazer no tocante aos requisi
tos constitucionais formais relativos à competência le
gislativa da União e às atribuições do Congresso Na
cional, nos termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con~

gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

No que se refere à juridicidade da matéria,
faz-se necessária a apresentação de substitutivo a
fim de adequar o texto do projeto de decreto legislati
vo aos termos da Lei n° 10.597, de 11 de dezembro de
2002. Esta alterou o parágrafo único do art. 6° da Lei
n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 para ampliar de
três para dez anos a validade da outorga das rádios
comunitárias.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a obstar a sua constitucio
nalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, verifica-se a perfeita sintonia da pro
posição com as regras constitucionais e regimentais
pertinentes, pelo que resta demonstrada a sua apti
dão para tramitar regularmente nesta Casa, sendo o
nosso voto no sentido da constitucionalidade, juridici
dade e boa técnica legislativa do Projeto de Decreto
Legislativo n° 3.075, de 2003, nos termos do substitu
tivo em anexo.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. - Depu
tado Maurício Quintella Lessa, Relator.
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 3.075, DE 2003

(Mensagem nO 634/2002)

Aprova o ato que autoriza a Assoei,.
ação Cultural e Comunitária de Monte
Castelo a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Monte Castelo, Estado de São Paulo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Eaprovado o ato constante da Portaria nO

841, de 24 de maio de 2002, que autoriza a Associa
ção Cultural e Comunitária de Monte Castelo a execu
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusM
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Monte Castelo, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de Agosto de 2003. 
Deputado Maurício Quintella Lessa Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo n° 3.075/2003, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado Maurício Quintella Lessa.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greênhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard
-Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aloysio Nunes
Ferreira, André de Paula, André Zacharow, Antonio
Carlos Biscaia, Antônio Carlos. Magalhães Neto,
Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, 80sco Costa, Darci
Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo,lIdeu Araújo,
Inaldô Leitão, Jaime Martins, João Paulo Gomes da
Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo
Sartorí, José RobertO Arruda, Júlio Delgado, Marcelo
Ortiz, Maurício Quintellá Lessa, Mendes Ribeiro H
lho, Mendonça Prado, Michel Temer, Osmar Serra
glio, Pastor Amarildo, Paulo Magalhães, Roberto Ma
galhães, .Aodrigo Maia, Rubinelli,. Sandra Rosado,
Sérgio Miranda, SigmaringaS~ixas, Vicente Arruda,
Wagner Lago, .. Wilson Santiago, Wilson Santos, Ze
naldo Coutinho, Agnaldo Muniz,César Medeiros, Cle.
onâncio Fonseca, C?riolanoSales,Fernando de Fa
binho, Gonzaga Patriota, Itamar Serpa, Jair Bolsona
ro, Luiz Couto,Odalr, Raimundo Santos, Washington
Luiz e Zelinda No\faes.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalg Presidente

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Cultural e Comunitária de Monte
Castelo a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de racliodifusão comunitária na cidade
de Monte Castelo, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Eaprovado o ato constante da Portaria n°

841. de 24 de maio de 2002 ,que autoriza a Associa
ção Cultural e Comunitáriade Monte Cas~elo a execu
tar, pelo prazo de dez anoS, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifus~ocomunitária na cidade
de Monte Castelo, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislátivo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.071.,A, DE 2003

(Da Comissão dê Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR n° 2526/2002
MSC nO 63412002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Escola de Vida a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifu
são comunitária. na cidade de Beberibe,
Estado do Ceará; tendo parecer da Co
missão. de .Constit~ição.e Justiça e de
Redação,pel~>constitllcionalidade,juridi
cidade e técnicalegislaUva, com substi
tutivo (rfillatora: Deputada Juíza Denise
Frossard).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redâ-ção (Art. 54, Ricd»

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnolagia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria nO 844, de 24 de maio de 2002, que auto
riza a Associação Comunitária I;scola de Vida a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusi-
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vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
Beberibe, Estado do Ceará.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro.
jeto de Decreto Legislativo em epigrafe.

Relatei.

11- Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento interno.

No que se refere à juridicidade da matéria,
faz-se necessária a apresentação de substitutivo a
fim de adequar o texto do projeto de decreto legislat~

vo aos termos da Lei n° 10.597, de 11 de dezembro de
2002. Esta alterou o parágrafo único do art. 6° da Lei
n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 para ampliar de
três para dez anos a validade da outorga das rádios
comunitárias.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 3.077,
de 2003, nos termos do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 28 de Agosto de 2003, - Depu
tada Juiza Denise Frossard, Relatora.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 3.077, DE 2003

(Mensagem n° 634/2002)

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Escola de Vida a exe
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direi.

to de exclusividade, serviço de radiodifu
são comunitária na cidade Beberibe,
Estado do Ceará.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

844, de 24 de maio de 2002, que autoriza a Associa
ção Comunitária Escola de Vida a executar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade Beberibe,
Estado do Ceará.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de Agosto de 2003, - Juíza
Denise Irossard, Relatora.

m- Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo no 3.077/2003, nos termos do Pa
recer da Relatora, Deputada Juíza Denise Frossard.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aloysio Nunes Fer
reira, André de Paula, André Zacharow, Antonio Car
los Biscaia, Antônio Carlos Magalhães Neto, Antonio
Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa, Darci Coelho,
Edmar Moreira, Edna Macedo, IIdeu Araujo, Inaldo
Leitão, Jaime Marfins, João Paulo Gomes da Silva,
José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori,
José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz,
Mauricio Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Filho, Men
donça Prado, Michel Temer, Osmar Serraglio, Pastor
Amarildo, Paulo Magalhães, Roberto Magalhães, Ro
drigo Maia, RubineHi, Sandra Rosado, Sérgio Miran
da, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Wagner
Lago, Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Cou
tinho, Agnaldo Muniz, César Medeiros, Cleonâncio
Fonseca, Coriolano Sales, Fernando de Fabinho,
Gonzaga Patriota, Itamar Serpa, Jair Bolsonaro, Luiz
Couto, Odair, Raimundo Santos, Washington Luiz e
Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003, 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Escola de. Vida a exe
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifu-
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são comunitária na cidade Beberibe,
Estado do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°
844, de 24 de maio de 2002, que autoriza a Associa
ção Comunitária Escola de Vida a executar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade Beberibe,
Estado do Ceará.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003, 
Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.078~A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2527/2002
MSC W 634/2002

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Rádio Comunitária 2000 FM a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Pitangueiras, Esta
do de São Paulo; tendo parecer da Comis
são de Constituição e Justiça e de Reda~

ção, pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo (re~

lator: José.Roberto Arruda).
A Comissão de Constituição e Justiça

e de Redação (ART. 54, RICD»

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria nO 845, de 24 de maio e 2002, que autor~

za a Associação Rádio Comunitária 2000 FM a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclus~

vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Pitangueiras, Estado de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

" - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a). cumpre que esta
Comissão de Constituição é Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

No que se· refere à juridicidade da matéria,
faz-se necessária a apresentação de substitutivo a
fim de adequar o texto do projeto de decreto legislati
vo aos termos da Lei nO 10.597, de 11 de dezembro de
2002. Esta alterou o parágrafo único do art. 6° da Lei
n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 para ampliar de
três para dez anos a validade da outorga das rádios
comunitárias.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando"se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta·Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do projeto de Decreto Legislativo n° 3.078,
de 2003, nos termos do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2003, 
Deputado José Roberto Arruda, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 3.078, DE 2003

(Mensagem n° 634/2002)

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Rádio Comunitária 2000 FM a exe
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifu
são comunitária na cidade de Pitanguei~

ras, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Éaprovado o ato constante da Portaria n°

845. de 24 de maio e 2002, que autoriza a Associação
Rádio Comunitária 2000 FM a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
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diodifusão comunitária na cidad~ de Pitangueiras,
Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 2 de setembro de 2003, 
Deputado José Roberto Arruda, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo n° 3.078/2003, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado José Roberto Arruda.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, AlceuCollares, Aloysio Nunes Fer
reira, André de Paula, André Zacharow, Antonio Car
los Biscaia, Antônio Carlos Magalhães Neto, Antonio
Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa, Darci Coelho,
Edmar Moreira, Edna Macedo, IIdeu Araujo, Inaldo
Leitão, Jaime Martins, João Paulo Gomes da Silva,
José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori,
José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz,
Maurício Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Filho, Men
donça Prado, Michel Temer, Osmar Serraglio, Pastor
Amarildo, Paulo Magalhães, Roberto Magalhães, Ro
drigo Maia, Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miran
da, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Wagner
Lago, Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Cou
tinho, Agnaldo Muniz, César Medeiros, Cleonâncio
Fonseca, Coriolano Sales, Fernando de Fabinho,
Gonzaga Patriota, Itamar Serpa, Jair Bolsonaro, Luiz
Couto, Odair, Raimundo Santos, Washington Luiz e
Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003, 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Rádio Comunitária 2000 FM a exe
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifu
são comunitária na cidade de Pitanguei
ras, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

845, de 24 de maio e 2002, que autoriza a Associação
Rádio Comunitária 2000 FM a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-

diodifusão comunitária na cidade de Pitangueiras,
Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003, 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.0So-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2529/2002
MSC N° 634/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária do Canjamba a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Ressaquinha,
Estado de Minas Gerais; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa, com
substitutivo (relator: Deputado José Ivo
Sartori).

À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (ART. 54, RICO))

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 847, de 24 de maio de 2002, que auto
riza a Associação Comunitária do Canjamba a execu
tar, pelo prazo d~ três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Ressaquinha, Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 11I, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
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pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa LeiMaior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

No que se refere à juridicidade da matéria,
faz-se necessária a apresentação de substitutivo a
fim de adequar o texto do projeto de decreto legislati
vo aos termos da Lei n° 10.597, de 11 de dezembro de
2002, Esta alterou o parágrafo único do art, 6° da Lei
n° 9,612, de 19 de fevereiro de 1998 para ampliar de
três para dez anos a validade da outorga das rádios
comunitárias,

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 3.080,
de 2003, nos termos do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 2 de Setembro de 2003, 
Deputado José Ivo Sartori, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 3.0S0, DE 2003

(Mensagem nO 634/2002)

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária do Canjamba a execu
tar, sem. direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Ressaquinha, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°É aprovado o ato constante da Portaria n°

847, de 24 de maio de 2002, que autoriza a Associa
ção Comunitária do Canjamba a executar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Ressaquinha, Estado de Minas Gerais,
retificando o prazo original de três para dez anos, em
vista do que dispõe a Lei n° 10.597/2002.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 2 de Setembro de 2003, 
Deputado José Ivo Sartori, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo n° 3.08212003, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado José Eduardo Cardozo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aloysio Nunes Fer
reira, André de Paula, André Zacharow, Antonio Car
los Biscaia, Antônio Carlos Magalhães Neto, Antonio
Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa, Darci Coelho,
Edmar Moreira, Edna Macedo, IIdeu Araujo,lnaldo
Leitão, Jaime Martins, João Paulo Gomes da Silva,
José Divino, Jose EduardoCardozo, José IvoSartori,
José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz,
Maurício Quintella Lessa, MendesRibeiro Filho, Men
donça Prado, Mich.el Temer, Osmar Serraglio, Pastor
Amarildo, Paulo Magalhães, .Roberto Magalhães, Ro
drigoMaia, Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miran
da, Sigmarínga Seixas, Vicente Arruda, Wagner
Lago, Wi.lson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Cou
tinho, Agnaldo. Muniz, César Medeiros, Cleonâncio
Fonseca, Coriolano Sales, Fernando de. Fabinho,
Gonzaga Patriota, Itamar Serpa, Jairf3ol~naro, Luiz
Couto, Odair, Raimundo Santos, Washington Luiz e
Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003, 
Deputado Luiz Eduardo Greénhalgh, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária do Canjamba a execu
tar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Ressaquinha~Estado de Minas Gerais.

O CongressoNaciona.l decreta:

Art.. 1° Éaprovado o ato constante da Portaria n°
847, de 24 de maio de 2002, que autoriza a Associa
ção Comunitária do Canjamba a executar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Ressaquinha, Estado de Minas Gerais,
retificando o prazo original de três para dez anos, em
vista do que dispõe a Lei n° 10,597/2002.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003. 
Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.082-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2531/2002
MSC N° 634/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação de Rádio Comunitária de Varjão de
Minas -Minas Gerais a executar, pelo pra
zo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Varjão de Minas, Estado
de Minas Gerais; tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa, com substi
tutivo (relator: DEP. JOSÉ EDUARDO
CARDOZO).

{À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, Ricd»

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 849, de 24 de maio de 2002, que auto
riza a Associação de Rádio Comunitária de Varjão de
Minas - Minas Gerais a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Varjão de Minas,
Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11,... Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32,111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

No que se refere à juridicidade da matéria,
faz-se necessária a apresentação de substitutivo a
fim de adequar o texto do projeto de decreto legislati
vo aos termos da Lei nO 10.597, de 11 de dezembro de
2002. Esta alterou o parágrafo único do art. 6° da Lei
nO 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 para ampliar de
três para dez anos a validade da outorga das rádios
comunitárias.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo nO 3.082,
de 2003, nos termos do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 28 de Agosto de 2003. 
Deputado José Eduardo Cardozo Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO W 3.082, DE 2003

(Mensagem N° 634/2002)

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação de Rádio Comunitária de Varjão de
Minas -Minas Gerais a executar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Varjão de Minas, Estado
de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

849, de 24 de maio de 2002, que autoriza a Associação
de Rádio Comunitária de Varjão de Minas - Minas Gera
is a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Varjão de Minas, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, de 2003. - Deputado José
Eduardo Cardozo Relator.

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



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 50257

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo n° 3.08212003, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado José Eduardo Cardozo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aloysio Nunes Fer
reira, André de Paula, André Zacharow, Antonio Car
los Biscaia, Antônio Carlos Magalhães Neto, Antonio
Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa, Darci Coelho,
Edmar Moreira, Edna Macedo, Hdeu Araujo, Inaldo
Leitão, Jaime Martins, João Paulo Gomes da Silva,
José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori,
José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz,
Maurício Quintella [essa, Mendes Ribeiro Filho, Men
donça Prado, Michel Temer, Osmar Serraglio, Pastor
Amarildo, Paulo Magalhães, Roberto Magalhães, Ro
drigo Maia, Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miran
da, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Wagner
Lago, Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Cou
tinho, Agnaldo Muniz, César Medeiros, Cleonâncio
Fonseca, Coriolanq Sales, Fernando de Fabinho,
Gonzaga Patriota, ItamarSerpa, Jair Bolsonaro, Luiz
Couto, Odair, Raimundo Santos, Washington Luiz e
Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, .17 de setembro de 2003, 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação de Rádio Comunitária de Varjão de
Minas - Minas Gerais a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Varjão de Minas,
Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

849, de 24 de maio de 2002, que autoriza a Associa
ção de Rádio Comunitária de Varjão de Minas - M~

nas Gerais a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão c0

munitária na cidade de Varjão de Minas, Estado de
Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003, 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.141-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR ND 2670/2002
MSC N° 668/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Maranata dos Amigos Franco Du
montense a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Francisco Dumont, Estado de Minas
Gerais; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo (re
lator: Deputado Atila Lira).

À comissão de constituição e justiça e
de redação (ART. 54, RICO)

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 902, de 4 de junho de 2002, que auto
riza a Associação Maranata dos Amigos Franco Du
montense a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Francisco Dumont, Estado de
Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epigrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32,111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.
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A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislat~

vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
109 do Regimento Interno.

No que se refere à juridicidade da matéria,
faz-se necessária a apresentação de substitutivo a
fim de adequar o texto do projeto de decreto legislat~

vo aos termos da Lei n° 10.597, de 11 de dezembro de
2002. Esta alterou o parágrafo único do art. 60 da Lei
n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 para ampliar de
três para dez anos a validade da outorga das rádios
comunitárias.

A técnica legislativa e as redações empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa
obstar sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no
sentido da constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislat~

vo n° 3.141, de 2003, nos termos do substitutivo
em anexo.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Deputado Átila Lira, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 3.141, DE 2003

(Mensagem n° 668/2002)

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Maranata dos Amigos Franco Du
montense a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Francisco Dumont, Estado de Minas
Gerais.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°
902, de 4 de junho de 2002, que autoriza a Associação
Maranata dos Amigos Franco Dumontense a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Fran
cisco Dumont, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. - Depu
tado Átila Lira, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo n° 3.141/2003, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado Átila Lira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus
Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aloysio Nunes Ferrei
ra, André de Paula, André Zacharow, Antonio Carlos
Biscaia, Antônio Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz,
Asdrubal Bentes, Bosco Costa, Darci Coelho, Edmar
Moreira, Edna Macedo, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jai
me Martins, João Paulo Gomes da Silva, José Divino,
José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori, José Roberto
Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Maurício Quintella
Lessa, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Michel
Temer, Osmar Serraglio, Pastor Amarildo, Paulo Maga
lhães, Roberto Magalhães, Rodrigo Maia, Rubinelli,
Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas,
Vicente Arruda, Wagner Lago, Wilson Santiago, Wilson
Santos, Zenaldo Coutinho, Agnaldo Muniz, César Me
deiros, Cleonâncio Fonseca, Coriolano Saies, Fernan
do de Fabinho, Gonzaga Patriota, Itamar Serpa, Jair
Bolsonaro, Luiz Couto, Odair, Raimundo Santos, Was
hington Luiz e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Maranata dos Amigos Franco Du
montense a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Francisco Dumont, Estado de Minas
Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria nO

902, de 4 de junho de 2002, que autoriza a Associação
Maranata dos Amigos Franco Dumontense a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Fran
cisco Dumont, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.146-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 1.704/2002
MSC N° 141/2002

Aprova o ato que autoriza a Funda
ção Pedra Bonita a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Itaporã, Estado do Mato
Grosso do Sul; tendo parecer da Comis
são de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa, com substitutivo
(Relatol'": Deputado Paulo Lima).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54, RICO»

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se dle Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 716, de.26 de novembl'"O de 2001 , que
autoriza a Fundação Pedra Bonita a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Itapo
rã, Estado do Mato Grosso do Sul.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o pro
jeto de decreto legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (Art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislat~

vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
109 do Regimento Interno.

No que se refere à juridicidade da matéria,
faz-se necessária a apresentação de substitutivo a
fim de adequar o texto do projeto de decreto legislati
vo aos termos da Lei n° 10.597, de 11 de dezembro de
2002. Esta alterou o parágrafo único do art. 6° da Lei
n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 para ampliar de
três para dez anos a validade da outorga das rádios
comunitárias.

A técnica .legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nO 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 3.146,
de 2003, nos termos do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 29 de Agosto de 2003. 
Deputado Paulo Lima, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 3.146, DE 2003

(Mensagem n° 141/2002)

Aprova o ato que autoriza a Funda
ção Pedra Bonita a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Itaporã, Estado do Mato
Grosso do Sul.

o Congresso Nacional Decreta:
Art 1° Éaprovado o ato constante da Portaria n°

716, de 26 de novembro de 2001 , que autoriza a Fun
dação Pedra Bonita a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Itaporã, Estado do
Mato Grosso do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 29 de agosto de 2003. - Depu
tado Paulo Lima, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo nO 3.146/2003, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado Paulo Lima.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aloysio Nunes Ferre~

ra, André de Paula, André Zacharow, Antonio Carlos Bis
caia, Antônio Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz,
Asdrubal Bentes, Bosco Costa, Darci Coelho, Edmar
Moreira, Edna Macedo, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Ja~

me Martins, João Paulo Gomes da Silva, José Divino,
José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori, José Roberto
Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Maurício Quintella
Lessa, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Michel
Temer, Osmar Serraglio, Pastor Amarildo, Paulo Maga
lhães, Roberto Magalhães, Rodrigo Maia, Rubinelli, San
dra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, Vicente
Arruda, Wagner Lago, Wilson Santiago, Wilson Santos,
Zenaldo Coutinho, Agnaldo Muniz, César Medeiros, Cle
onâncio Fonseca, Coriolano Sales, Fernando de Fab~

nho, Gonzaga Patriota, Itamar Serpa, Jair Bolsonaro,
Luiz Couto, Odair, Raimundo Santos, Washington Luiz e
Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Aprova o ato que autoriza a Funda
ção Pedra Bonita a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de Radiodifusão comunitária
na cidade de Itaporã, Estado de Mato
Grosso do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

716, de 26 de novembro de 2001 , que autoriza a Fun
dação Pedra Bonita a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de ·'taporã, Estado do
Mato Grosso do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.173-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.757/2002
MSC N° 740/2002

Aprova o ato que outorga permis
são á Freqüência Brasileira de Comuni
cações Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modu-

lada, na cidade de Dores de Campos,
Estado de Minas Gerais; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa (Relator:
Deputado Maurício Quintella Lessa).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54, RICO»

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de projeto de decreto legislativo, de au
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, que aprova o ato a que se refere
a Portaria nO 335, de 19 de março de 2002, que outor
ga permissão á Freqüência Brasileira de Comunica
ções Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Dores
de Campos, Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epigrafe.

É o relatório.

" - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara do Deputados (art. 32, 11, a), compete à Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação mani
festar-se acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

Nenhum reparo a fazer no tocante aos requis~

tos constitucionais formais relativos à competência le
gislativa da União e às atribuições do Congresso Na
cional, nos termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati
vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
109 do Regimento Interno.

Obedecidos aos requisitos constitucionais for
mais, podemos constatar que o projeto em exame
não contraria preceitos ou princípios da Constituição
em vigor, nada havendo, pois, a obstar a sua constitu
cionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
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95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, verifica-se a perfeita sintonia da pro
posição com as regras constitucionais e regimentais
pertinentes, pelo que resta demonstrada a sua apt~

dão para tramitar regularmente nesta Casa, sendo o
nosso voto no sentido da constitucionalidade, juridid
dade e boa técnica legislativa do Projeto de Decreto
Legislativo n° 3.173, de 2003.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2003. 
Maurício Quintella Lessa, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 3.173/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Maurício Quintella Lessa.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aloysio Nunes Fer
reira, André de Paula, André Zacharow, Antonio Car
los Biscaia, Antônio Carlos Magalhães Neto, Antonio
Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa, Darci Coelho,
Edmar Moreira, Edna Macedo, IIdeu Araújo, Inaldo
Leitão, Jaime Marfins, João Paulo Gomes da Silva,
José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori,
José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz,
Maurício Quint€!lIa Lessa, Mendes Ribeiro Filho, Men
donça Prado, Michel. Temer, Osmar Serraglio, Pastor
Amarildo, Paulo Magalhães, Roberto Magalhães, RO
drigo Maia, Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miran
da, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Wagner
Lago, Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Cou
tinho, Agnaldo Muniz, César Medeiros, Cleonâncio
Fonseca, Coriolano Sales, Fernando de Fabinho,
Gonzaga Patriota, Itamar Serpa, Jair Bolsonaro, Luiz
Couto, Odair, Raimundo Santos, Washington Luiz e
Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.189-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.827/2002
MSC N° 769/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Beneficente, Cultural
de Radiodifusão Sãomiuelense a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito

de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Miguel do
Anta, Estado de Minas Gerais; tendo pa
recer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va, com substitutivo (Relator: Deputado
Chico Alencar).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54, RICO)}

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecno!ogia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 1.051, de 26 de junho de 2002, que
autoriza a Associação Comunitária Beneficente, Cul
tural de Radiodifusão Sãomiguelense a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São
Miguel do Anta, Estado de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32,111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

No que se refere à juridicidade da matéria,
faz-se necessária a apresentação de substitutivo a
fim de adequar o texto do projeto de decretolegislati
voaos termos da Lei n° 10.597, de 11 de dezembro de
2002. Esta alterou o parágrafo único do art. 6° da Lei
n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 para ampliar de

11
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três para dez anos a validade da outorga das rádios
comunitárias.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 3.189,
de 2003, nos termos do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2003. ~Depu
tado Chico Alencar, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 3.189, DE 2003

(Mensagem n° 769/2002)

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Beneficente, Cultural
de Radiodifusão Sãomiguelense a execu
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Miguel do
Anta, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Éaprovado o ato constante da Portaria n°
1.051 ,de 26 de junho de 2002, que autoriza a Assoc~

ação Comunitária Beneficente, Cultural de Radiodifu
são Sãomiguelense a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de São Miguel do Anta,
Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2003. - De
putado Chico Alencar, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo n° 3.189/2003, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado Chico Alencar.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus
Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard -

Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aloysio Nunes Ferrei
ra, André de Paula, André Zacharow, Antonio Carlos Bis
caia, Antônio Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz,
Asdrubal Bentes, Bosco Costa, Darci Coelho, Edmar
Moreira, Edna Macedo, IIdeu Araújo, Inaldo Leitão, Jai
me Marfins, João Paulo Gomes da Silva, José Divino,
José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori, José Roberto
Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Maurício Quintella
Lessa, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Michel
Temer, Osmar Serraglio, Pastor Amarildo, Paulo Maga
lhães, Roberto Magalhães, Rodrigo Maia, Rubinelli, San
dra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, Vicente
Arruda, Wagner Lago, Wilson Santiago, Wilson Santos,
Zertaldo Coutinho, Agnaldo Muniz, César Medeiros, Cle
onâncio Fonseca, Coriolano Sales, Fernando de Fabi
nho, Gonzaga Patriota, Itamar Serpa, Jair Bolsonaro,
Luiz Couto, Odair, Raimundo Santos, Washington Luiz e
Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO -CCJR

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Beneficente, Cultural
de Radiodifusão Sãomiguelense a execu
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Miguel do
Anta, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

1.051, de 26 de junho de 2002, que autoriza a Associ
ação Comunitária Beneficente, Cultural de Radiodifu
são Sãomiguelense a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de São Miguel do Anta,
Estado deMinas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.192-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.831/2002
MSC N° 769/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Jardinense a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de



Setembro de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 25 50263

exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Santo Antônio
do Jardim, Estado de São Paulo; tendo
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pelaconstitucio
nalidade,juridicidade e técnica legislati
va, com substitutivo (relator: Deputado
César Medeiros).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICO»

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Chega-nos para ser apreciado, consoante o que
expressa oart.32, 11I, do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados e de conformidade com o art.
49, XII da Constituição Federal, o projeto de decreto
legislativo supra mencionado. Diligência o Executivo,
por meio da Mensagem nO 769/2002 e com fulcro no
art. 223 da Constituição Federal, para permitirque a
Associação Comunitária Jardinense a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na Cidade de Santo
Antônio de Jardim, Estado de São Paulo.

Verifica-se que a matéria em epígrafe é de com
petência conclusiva das comissões, tendo a mesma
sido apreciada pela·Comissão de Ciência e Tecnolo
gia e Informática, que unanimemente acolheu o pare
cer favorável do Relator, Deputado Gerson Gabrielli,
à TVR n° 2831/2002, nos termos em que o projeto le
gislativo se apresenta.

Cumpre-nos, portanto, de consonância com art.
53,111 do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, apreciarmos a matéria quanto aos aspectos de
Constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e
técnica legislativa.

É orelatário.

11 - Voto do Relator

Tratam os presentes autos da Mensagem n°
769/2002, de autoria do Poder Executivo, a qual visa
permitir aexecução de radiodifusão sem direito de ex
clusividade, o que, conforme o art. 109 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, deve ser regulado
por meio do Decreto Legislativo.

Cumpre destacar que, conforme preceitua o art.
223 da Constituição Federal, compete ao Poder Exe
cutivo a concessão do serviço de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, cumprindo tal ato, na forma dos
artigos 49, XII, 223, § 1° c/c 64 §§ 2° e 4° do mesmo
diploma, ser apreciado pelo Congresso Nacional em
prazo estabelecido.

Nota-se que a intenção do legislador é a de sub
meter esses serviços, de evidente interesse público,
ao crivo da fiscalização e controle do povo, por meio
de seus representantes.

Ora, na prática, o que se via, era que os referi
dos processos não vinham atendendo a critérios
transparentes, incorrendo, em certas ocasiões, nos
favorecimentos pessoais, o que, ao nosso ver, deve
ria tramitar em instâncias técnicas para análise, pare
cer e melhor discussão, conforme várias vezes men
cionamos nessa Comissão.

Nota-se que o Poder Executivo, por meio da
Portaria 83 de 24-3-2003, vem tomado as precauções
e iniciativas necessárias para o perfeito cumprimento
da intenção do legislador, atitude que merece o nosso
respeito e encômio.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais, por não infringir a iniciativa do Executivo
e a apreciação do Legislativo, e os materiais, por não
contrariar preceitos ou princípios constitucionais.

Apresenta-se em sintonia com os critérios técni
cos adequados, com boa redação e de acordo com as
normas estabelecidas pela .. Lei COmplementar n°
95/1998, alterada pela Lei complementar n°
107/2001.

Já, no que se refere á juridicidade da matéria,
faz-se necessária a apresentação de substitutivo a
fim de adequar o texto do presente projeto de decreto
legislativo aos termos da Lei n 10.597, de 11 de de
zembro de 2002, que alterou 0parágrafo único do art.
6° da Lei 9612, de 19 de fevereiro de 1998 para ampli
ar de três para dezanos a validade da outorga das rá
dios comunitárias.

Face ao Exposto, somos pela aprovação do pre
sente projeto de decreto legislativo nos termos do
substitutlvo em anexo, face a sua constitucionalidade,
juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa.

Sala da Comissão, 20 de agosto de 2003. 
Deputado César Medeiros.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 3.192/2003

TVR N° 2.831/2002
(Mensagem n° 769/2002)

Aprova o ato constante da Portaria
n° 1.131, de 26 de junho de 2002, que au
toriza a Associação Comunitária Jardi
nense a executar, pelo prazo de dez
anos, S~11l direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Sallto Antônio de Jardim, Estado de
São Paulo.
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o congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°
1131, de 26 de junho de 2002, que autoriza a Associa
ção Comunitária Jardinense a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Santo Antônio
de Jardim, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 20 de agosto de 2003. 
Dep. César Medeiros.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo n° 3.19212003, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado César Medeiros.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhatgh - Presidente, Patrus
Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aloysio Nunes Fer
reira, André de Paula, André Zacharow, Antonio Car
los Biscaia, Antônio Carlos Magalhães Neto, Antonio
Cruz, Asdrubal Bentes, Bosco Costa, Darei Coelho,
Edmar Moreira, Edna Macedo, IIdeu Araújo, Inaldo
Leitão, Jaime Martins, João Paulo Gomes da Silva,
José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori,
José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz,
Maurício Ouintella Lessa, Mendes Ribeiro Filho, Men
donça Prado, Michel Temer, Osmar Serraglio, Pastor
Amarildo, Paulo Magalhães, Roberto Magalhães, Ro
drigo Maia, Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miran
da, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Wagner
Lago, Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Cou
tinho, Agnaldo Muniz, César Medeiros, Cleonâncio
Fonseca, Coriolano Sales, Fernando de Fabinho,
Gonzaga Patriota, Itamar Serpa, Jair Bolsonaro, Luiz
Couto, Odair, Raimundo Santos, Washington Luiz e
Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Aprova o ato constante da Portaria
n° 1.131, de 26 de junho de 2002, que au
toriza a Associação Comunitária Jardi
nense a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade

de Santo Antônio de Jardim, Estado de
São Paulo.

O congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

1131, de 26 de junho de 2002, que autoriza a Associa
ção Comunitária Jardinense a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Santo Antônio
de Jardim, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.212-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.897/2002
MSC N° 784/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação de Crianças e Adolescentes do Mu
nicípio de Silves a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Silves, Estado do Amazo
nas; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo (Re
lator: Deputado Ricardo Barros).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54)).

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I ..,. Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicaçãoe Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 1436, de 31 de julho de 2002, que au
toriza a Associação de Crianças e Adolescentes do
Município de Silves a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Silves, Estado do
Amazonas.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
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que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epigrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 11I, a), cumpre que esta C0
missão de Constituição e Justiça e de Redação se pro
nuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos á competência legislativa da
União e ás atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

No que se refere à juridicidade da matéria,
faz-se necessária a apresentação de substitutivo a
fim de adequar o texto do projeto de decreto legislati
voaostermosda Lei nO 10.597, de 11 de dezembro de
2002. Esta alterou o parágrafo único do art. 6° da Lei
n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 para ampliar de
três para dez anos a validade da outorga das rádios
comunitárias.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nO
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 3.212,
de 2003, nos termos do Substitutivo em anexo.

Sala de Comissão, 27 deAgosto de 2003. - De
putado Ricardo Barros, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 3.212, DE 2003

(Mensagem n° 784/2002)

Aprova o ato que autoriza a Associa.
ção de Crianças e Adolescentes do Municí
pio de Silves a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Silves, Estado do Amazonas.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Éaprovado o ato constante da Portaria n°
1436, de 31 de julho de 2002, que autoriza a Associa
ção de Crianças e Adolescentes do Município de Sil
ves a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Silves, Estado do Amazonas.

Art 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala de Comissão, 27 de Agosto de 2003. - Depu
tado Ricardo Barros, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pelà constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo n° 3.212/2003, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado Ricardo Barros. Estive
ram presentes os Senhores Deputados: Luiz Eduardo
Greenhalgh -- Presidente, Patrus Ananias, Eduardo
Paes e Juíza Denise Frossard - Vice-Presidentes,
Alceu Col/ares, Aloysio Nunes Ferreira, André de Pa
ula, André Zacharow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio
Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Ben
tes,Bosco Costa, Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna
Macedo, I/deu Araújo, Inaldo Leitão, Jaime Martins,
João Paulo Gomes da Silvª" José Divino, José Eduar
do Cardozo, José Ivo Sartori, José Roberto Arruda,
Júlio Delgado, Marcelo Oniz, Maurício Quintella Les
sa, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Michel
Temer, Osmar SerragUo, Pastor Amarildo, Paulo Ma
galhães, Robeno Magalhães, Rodrigo Maia, Rubinel
li, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmaringa Sei
xas, Vicente Arruda, Wagner Lago, Wilson Santiago,
Wilson Santos, Zenaldo Coutinho, Agnaldo Muniz,
César Medeiros, Cleonâncio Fonseca, Coriolano Sa
les, Fernando de Fabinho, Gonzaga Patriota, Itamar
Serpa, Jair Bolsonaro, Luiz Couto, Odair, Raimundo
Santos, Washington Luiz e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção de Crianças e Adolescentes do Municí
pio de Silves a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Silves, Estado do Amazonas.
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o Congresso Nacional decreta:
Art 10 É aprovado o ato constante da Portaria na

1.436, de 31 de julho de 2002, que autoriza a Associ
ação de Crianças e Adolescentes do Município de Sil
ves a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Silves, Estado do Amazonas.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.220-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.924/2002
MSC N° 786/2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação de Apoio à Escola do Colégio Esta
dual José Garcia de Freitas a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Itaperuna, Esta
do do Rio de Janeiro; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa, com substi
tutivo (Relator: Deputado Paulo Lima).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54, RICD»

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 1.,497, de 2 de agosto de 2002, que
autoriza a Associação de Apoio à Escola do Colégio
Estadual José Garcia de Freitas a executar, pelo pra
zo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Itaperuna,
Estado do Rio de Janeiro.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32,111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati
vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
109 do Regimento Interno.

No que se refere à juridicidade da matéria,
faz-se necessária a apresentação de substitutivo a
fim de adequar o texto do projeto de decreto legislati
vo aos termos da Lei n° 10.597, de 11 de dezembro de
2002. Esta alterou o parágrafo único do art. 6° da Lei
n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 para ampliar de
três para dez anos a validade da outorga das rádios
comunitárias.

A técnica legislativa e as redações empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 3.220,
de 2003, nos termos do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 29 de agosto de 2003. - Depu
tado Paulo Lima, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 3.220, DE 2003

(Mensagem n° 786/2002)

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação de Apoio à Escola do Colégio Esta
dual José Garcia de Freitas a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Itaperuna, Esta
do do Rio de Janeiro.

o Congresso Nacional decreta:
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Art. 1° Éaprovado o ato constante da Portaria n°
1497, de 2 de agosto de 2002, que autoriza a Associ
ação de Apoio à Escola do Colégio Estadual José
Garcia de Freitas a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Itaperuna, Estado do Rio de
Janeiro.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 29 de agosto de 2003. 
Deputado Paulo Lima, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de R&
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalida.de, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo nO 3.220/2003, nos termos do Pa
recer do Relator,. Deputado Paulo Lima.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juiza Denise Frossard
Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aloysio Nunes Fer
reira, André de Paula, André Zacharow, Antonio Car
los Biscaia, Antônio Carlos Magalhães Neto, Antonio
Cruz, AsdrubalBentes, Bosco Costa, Darci Coelho,
Edmar Moreira, Edna Macedo, IIdeu Araújo, Inaldo
Leitão,Jaime Martins, João Paulo Gomes da Silva,
José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori,
José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz,
Maurício QuinteJla Lessa, Mendes Ribeiro Filho, Men
donça Prado, Michel Temer, Osmar Serraglio, Pastor
Amarildo, Paulo Magalhães, Roberto Magalhães, Ro
drigo Maia, RLJbineUi, Sandra Rosado, Sérgio Miran
da, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Wagner
Lago, Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaido Cou
tinho, Agnaldo Muniz, César Medeiros, Cleonâncio
Fonseca, CoriOlano Sales, Fernando de Fabinho,
Gonzaga Patriota, Itamar Serpa, Jair Bolsonaro, Luiz
Couto, Odair, Haimundo Santos, Washington Luiz e
Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação de Apoio à ..Escola do Colégio Esta
dual ,",osé Garcia de Freitas a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comun.itaria.na cidade de Itaperuna, Esta
do do Rio de Janeiro.

fi

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria nO

1497, de 2 de agosto de 2002, que autoriza a Associa
ção de Apoio à Escola do Colégio Estadual José Garcia
de Freitas a executar, pelo prazo de dez anos, sem dire
ito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Itaperuna, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor ria
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.251-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 3.004/2002
MSC N° 861/2002

Aprova o ato que autoriza o Instituto
de Desenvolvimento de Paraibano 
INDESPA a. executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Paraibano, Estado do Maranhão; ten
do parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e. técnica legislati
va, com sllbstitutivo(relator: Deputado
César medeiros).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54, RICO»

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Chega-nos para ser apreciado, consoante o que
expressa o art. 32, 111, do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados e de conformidade com o art.
49, XII da Constituição Federal, o projeto de decreto
legislativo supra mencionado. Diligencia o Executivo,
por meio da Mensagem n° 861/2002 e com fulcro no
art. 223 da Constituição Federal, para permitir que o
Instituto de Desenvolvimento de Paraibano 
INDESPA - a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Paraibano, Estado do Mara
nhão.

Verifica-se que a matéria em epígrafe é de com
petência conclusiva das comissões, tendo a mesma
sido apreciada pela Comissão de Ciência e Tecnolo
gia e Informática, que unanimemente acolheu o pare-
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cer favorável do Relator, Deputado Fernando Ferro, à
TVR n° 3004/2002, nos termos em que o projeto legis
lativo se apresenta.

Cumpre-nos, portanto, de consonância com art.
53, 111 do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, apreciarmos a matéria quanto aos aspectos de
Constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e
técnica legislativa.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Tratam os presentes autos da Mensagem n°
861/2002, de autoria do Poder Executivo, a qual visa
permitir a execução de radiodifusão sem direito de ex
clusividade, o que, conforme o art. 109, 11 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, deve ser
regulado por meio do Decreto Legislativo.

Cumpre destacar que, conforme preceitua o art.
223 da Constituição Federal, compete ao Poder Exe
cutivo a concessão do serviço de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, cumprindo tal ato, na forma dos
artigos 49, XII, 223, § 1° c/c 64 § 2° e 4° do mesmo di
ploma, ser apreciado pelo Congresso Nacional em
prazo estabelecido.

Nota-se que a intenção do legislador é a de sub
meter esses serviços, de evidente interesse público,
ao crivo da fiscalização e controle do povo, por meio
de seus representantes.

Ora, na prática, o que se via, era que os referi
dos processos não vinham atendendo a critérios
transparentes, incorrendo, em certas ocasiões, nos
favorecimentos pessoais, o que, ao nosso ver, deve
ria tramitar em instâncias técnicas para análise, pare
cer e melhor discussão, conforme várias vezes men
cionamos nessa Comissão.

Nota-se que o Poder Executivo, através da Por
taria n° 83 de 24-3-2003, vem tomado as precauções
e iniciativas necessárias para o perfeito cumprimento
da intenção do legislador, atitude que merece o nosso
respeito e encômio.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais, por não infringir a iniciativa do Executivo
e a apreciação do Legislativo, e os materiais, por não
contrariar preceitos ou princípios constitucionais.

Apresenta-se em sintonia com os critérios técn~

cos adequados, com boa redação e de acordo com as
normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95/1998, alterada pela Lei complementar n°
107/2001.

Já, no que se refere à juridicidade da matéria,
faz-se necessária a apresentação de substitutivo a
fim de adequar o texto do presente projeto de decreto

legislativo aos termos da Lei n° 10.597, de 11 de de
zembro de 2002, que alterou o parágrafo único do art.
6° da Lei nO 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 para
ampliar de três para dez anos a validade da outorga
das rádios comunitárias.

Face ao exposto, somos pela aprovação do pre
sente projeto de decreto legislativo nos termos do
substitutivo em anexo, face a sua constitucionalidade,
juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa.

Sala da Comissão, 20 de agosto de 2003. 
Deputado César Medeiros.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 3.251/2003

TVR N° 3.004/2002
(Mensagem n° 861/2002)

Aprova o ato constante da Portaria
n° 1733, de 2 de setembro de 2002, que
autoriza o Instituto de Desenvolvimento
de Paraibano - INDESPA - a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Paraibano,
Estado do Maranhão.

O congresso Nacional decreta:
Art. 1° E aprovado o ato constante da Portaria n°

1733, de 2 de setembro de 2002, que autoriza o Insti
tuto de Desenvolvimento de Paraibano -INDESPA
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Paraibano, Estado do Maranhão.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 20 de agosto de 2003. - Depu
tado César Medeiros.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo n° 3.251/2003, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado César Medeiros.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aloysio Nunes Fer
reira, André de Paula, André Zacharow, Antonio Car
los Biscaia, Antônio Carlos Magalhães Neto, Antonio
Cruz, Asdrubal Bentes, Rosco Costa, Darci Coelho,
Edmar Moreira, Edna Macedo, IIdeu Araújo, Inaldo
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Leitão, Jaime Martins, João Paulo Gomes da Silva,
José Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori,
José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz,
Maurício Quintella Lessa, Mendes Ribeiro Filho, Men
donça Prado, Michel Temer, Osmar Serraglio, Pastor
Amarildo, Paulo Magalhães, Roberto Magalhães, RO
drigo Maia, Rubinelli, Sandra Rosado, Sérgio Miran
da, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda, Wagner
Lago, Wilson Santiago, Wilson Santos, Zenaldo Cou
tinho, Agnaldo Muniz, César Medeiros, CleonânCio
Fonseca, Coriolano Sales, Fernando de Fabinho,
Gonzaga Patriota, Itamar Serpa, Jair Bolsonaro, Luiz
Couto, Odair, Raimundo Santos, Washington Luiz e
Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Aprova o ato constante da Portaria
n° 1733, de 2 de setembro de 2002, que

autoriza o Instituto de Desenvolvimento
de Paraibano - INDESPA - a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de

exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Paraibano,
Estado do Maranhão.

O congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

1733, de 2 de setembro de 2002, que autoriza o Insti
tuto de Desenvolvimento de Paraibano - INDESPA
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Paraibano, Estado do Maranhão.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.
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Amazonas

DEPUTADOS EM EXERClclO

Roraima
Alceste Almeida - PMOB
AlmirSá- PL
Or. Rodolfo Pereira - POT
Francisco Rodrigues - PFL
Luciano Castro - PL
Maria Helena - PPS
Pastor Frankembergen - PTB
SuelyCampos - PP

Amapá
Antonio Nogueira - PT
Coronel Alves - PL
Davi Alcolumbre - POT
Or. Benedito Dias - PP
Eduardo Seabra - PTB
Hélio. Esteves - PT
Janete Capiberibe - PSB
Valdenor Guedes - PSC

Pará
Anivaldo Vale - PSOB
Ann Pontes - PMOB
Asdrubal Bentes - PMOB
Babá - PT
Jader Barbalho - PMOB
José Priante - PMOB
Josué Bengtson - PTB
Nicias Ribeiro - PSOB
Nilson Pinto - PSOB
Paulo Rocha - PT
Raimundo Santos - PL
Vic Pires Franco - PFL
Wladimir Costa - PMOB
Zé Geraldo - PT
Zé Uma- PP
Zenaldo Coutinho - PSOB
Zequinha Marinho - PSC

Átila Uns - PPS
Carlos Souza - PL
Francisco Garcia - PP
Humberto Michiles - PL
Lupércio Ramos - PPS
Pauderney Avelino - PFL
Silas Câmara - PTB
Vanessa Grazziotin - PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muniz - PPS
Anselmo-PT
Casara - PSOB
Confúcio Moura - PMOB
Eduardo Valverde - PT
Marinha Raupp - PMOB
Miguel de Souza - PL
Nilton Capixaba - PTB

Acre
Henrique Afonso - PT
João Correia - PMOB
João Tota - PP
Júnior Betão - PPS
Nilson Mourão - PT
Perpétua Almeida - PCdoB
Ronivon Santiago - PP
Zico Bronzeado - PT

Tocantins
Darci Coelho - PFL
Eduardo Gomes - PSOS
HomeroBarreto - PTB
Kátia Abreu - PFL
Maurício Rabelo - PL

Osvaldo Reis - PMOB
Pastor Amarildo - PSC
Ronaldo Oimas - PSOB

Maranhão
Antonio Joaquim - PP
César Bandeira - PFL
Clóvis Fecury - PFL
Costa Ferreira - PSC
Or. Ribamar Alves - PSB
Eliseu Moura - PP
Gastão Vieira - PMOB
João Castelo - PSOB
Neiva Moreira - POT
Nice Lobão - PFL
Paulo Marinho - PL
Pedro Fernandes - PTB
Pedro Novais - PMOB
Sarney.Filho - PV
Sebastião Madeira - PSOS
Terezinha Fernandes - PT
Wagner Lago - PP
Washington Luiz - PT

Ceará
Almeida de Jesus - PL
Aníbal Gomes - PMOB
Antonio Cambraia - PSOB
Ariosto Holanda - PSOB
Arnon Bezerra - PTB
Bismarck Maia - PSOB
Eunício Oliveira - PMOB
Gonzaga Mota - PSOB
Inácio Arruda c PCdoB
João Alfredo - PT
José Unhares - PP
José Pimentel - PT
Léo Alcântara - PSOB
Leônidas Cristino - PPS
Manoel Saiviano - PSOB
Mauro Benevides - PMOB
MoroniTorgan - PFL
Pastor Pedro Ribeiro - PMOB
Roberto Pessoa - PL
Rornmel Feijó - PTB
Vicente Arruda - PSOB
Zé Gerardo - PMOB

Piauí
Átila Ura - PSOB
B. Sá - PPS
Ciro Nogueira - PFL
Júlio Cesar - PFL
Marcelo Castro - PMOS
Moraes Souza - PMOB
Mussa Oemes - PFL
Paes Landim - PFL
Promotor Afonso Gil - PCdoB
Sirnplício Mário - PT

Rio Grande do Norte
Álvaro Dias - POT
Fátima Bezerra - PT
Henrique Eduardo Alves - PMOB
Lavoisier Maia - PSB
Múcio Sá - PTS
Nélio Dias - PP
Ney Lopes - PFL
Sandra Rosado - PMOB

Paraíba
Adauto Pereira - PFL
Benjamin Maranhão - PMOB
Canos Dunga - PTB
Enivaldo Ribeiro - PP
Inaldo Leitão - PL



Lúcia Braga - PMN
Luiz Couto - PT
Marcondes Gadelha - PTB
Philemon Rodrigues - PTB
Ricardo Rique - PL
Wellington Roberto - PL
Wilson Santiago - PMDB

Pernambuco
André de Paula - PFL
Armando Monteiro - PTB
Carlos Eduardo Cadoca - PMOB
Eduardo Campos - PSB
Fernando Ferro - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PFL
Joaquim Francisco - PTB
José Chaves - PTB
José Mendonça Bezerra - PFL
José Múcio Monteiro - PTB
Luiz Piauhylino - PTB
Marcos de Jesus - PL
Maurício Rands - PT
Miguel Arraes - PSB
Osvaldo Coelho - PFL
Pastor Francisco Olímpio - PSB
Paulo Rubem Santiago - PT
Pedro Corrêa - PP
Raul Jungmann - PPS
Renildo Calheiros - PCdoB
Ricardo Fiuza - PP
Roberto Freire - PPS
Roberto Magalhães - PTB
Severino Cavalcanti - PP

Alagoas
Benedito de Lira - PP
Givaldo Carimbão - PSB
Helenildo Ribeiro - PSDB
João Caldas - PL
João Lyra - PTB
José Thomaz Nonô - PFL
Maurício Quintella Lessa - PSB
Olavo Calheiros - PMOB
Rogério Teófilo - PPS

Sergípe
Bosco Costa - PSDB
Cleonâncio Fonseca - PP
Heleno Silva - PL
Jackson Barreto - PTB
João Fontes - PT
Jorge Alberto - PMDB
Machado - PFL
Mendonça Prado - PFL

Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antônio Carlos Magalhães Neto - PFL
Aroldo Cedraz - PFL
Claudio Cajado - PFL
Colbert Martins - PPS
Coriolano Sales - PFL
Daniel Almeida - PCdoB
Edson Duarte - PV
Fábio Souto - PFL
Félix Mendonça - PTB
Fernando de Fabinho - PFL
Geddel Vieira Lima - PMOB
Gerson Gabrielli - PFL
Guilherme Menezes - PT
Jairo Carneiro - PFL
João Almeida - PSDB
João Carlos Bacelar - PFL
João Leão - PL

Jonival Lucas Junior - PTB
José Carlos Aleluia - PFL
José Carlos Araújo - PFL
José Rocha - PFL
Josias Gomes - PT
Jutahy Junior - PSDB
Luiz Alberto - PT
Luiz Bassuma - PT
Luiz Carreira - PFL
Marcelo Guimarães Filho - PFL
Mário Negromonte - PP
Milton Barbosa - PFL
Nelson Pellegrino - PT
Paulo Magalhães - PFL
Pedro Irujo - PFL
Reginaldo Germano - PFL
Robério Nunes - PFL
Severiano Alves - PDT
Walter Pínheiro - PT
Zelinda Novaes - PFL
Zezéu Ribeiro - PT

Mínas Gerais
Athos Avelino - PPS
Bonifácio de Andrada - PSDB
Cabo Júlio - PSC
Carlos Melles - PFL
Carlos Mota - PL
Carlos Willian - PSC
César Medeiros - PT
Cleuber Carneíro - PFL
Custódio Mattos - PSDB
Dr. Francisco Gonçalves - PTB
Edmar Moreira - PL
Eduardo Barbosa - PSOB
Eliseu Resende - PFL
Fernando Diniz - PMDB
Geraldo Thadeu - PPS
Gilmar Machado - PT
Herculano Anghinetti - PP
Ibrahim Abi-ackel - PP
Isaías Silvestre - PSB
Ivo José - PT
Jaime Martins - PL
João Magalhães - PTB
João Magno - PT
João Paulo Gomes da Silva - PL
José Militão - PTB
José Santana de Vasconcellos - PL
Júlio Delgado - PPS
Lael Varella - PFL
Leonardo Mattos - PV
Leonardo Monteiro - PT
Lincoln Portela - PL
Marcello Siqueira - PMDB
Márcio Reinaldo Moreira - PP
Maria do Canno Lara - PT
Mário Assad Júnior - PL
Mário Heringer - PDT
Mauro Lopes - PMDB
Narcio Rodrigues - PSDB
Odair- PT
Osmânio Pereira - PTB
Patrus Ananias - PT
Paulo Delgado - PT
Rafael Guerra - PSDB
Reginaldo Lopes - PT
Roberto Brant - PFL
Romel Anizio - PP
Romeu Queiroz - PTB
Ronaldo Vasconcellos - PTB
Saraiva Felipe - PMDB



Sérgio Miranda - PCdoB
Silas Brasileiro - PMDB
Virgílio Guimarães - PT
Vittorio Medioli - PSDB

Espíríto Santo
Feu Rosa - PP
Iriny Lopes - PT
José Carlos Elias - PTB
Manato - PDT
Marcelino Fraga - PMDB
Marcus Vicente - PTB
Neucimar Fraga - PL
Nilton Baiano - PP
Renato Casagrande - PSB
Rose de Freitas - PSDB

Rio de Janeiro
Alexandre Cardoso - PSB
Alexandre Santos - PP
Almerinda de Carvalho - PMDB
Almir Moura - PL
André Luiz - PMDB
Antonio Carlos Biscaia - PT
Bernardo Ariston - PMDB
Bispo Rodrigues - PL
Carlos Nader - PFL
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PT
Deley- PV
Dr. Heleno - PP
Edson Ezequiel - PMDB
Eduardo Cunha - PMDB
Eduardo Paes - PSDB
Elaine Costa - PTB
Fernando Gabeira - PT
Fernando Gonçalves - PTB
Fernando Lopes - PMDB
Francisco Dornelles - PP
Itamar Serpa - PSDB
Jair Bolsonaro - PTI3
Jandira Feghali - PCdoB
João Mendes de Jesus - PSL
Jorge Bittar - PT
José Divino - PMDB
Josias Quintal - PMDB
Juíza Denise Frossard - PSDB
Julio Lopes - PP
Laura Carneiro - PFL
Leonardo Picciani - PMDB
Lindberg Farias- PT
Luiz Sérgio - PT
Maria Lucia - PMDB
Moreira Franco - PMDB
Nelson 80rnier - PMDB
Paulo Baltazar - PSB
Paulo Feijó - PSDB
Reinaldo Betão - PL
Renato Cozzolino - PSC
Roberto Jefferson - PT8
Rodrigo Maia - PFL
Sandro Matos - PTB
Simão Sessim - PP
Vieira Reis - PMDB

São Paulo
Alberto Goldman - PSDB
Aldo Rebelo - PCdoB
Aloysio Nunes Ferreira - PSDB
Amauri Robledo Gasques - PRONA
Angela Guadagnin - PT
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Arlindo Chinaglia - PT

Arnaldo Faria de Sá - PTB
Bispo Wanderval - PL
Carlos Sampaio - PSDB
Celso Russomanno - PP
Cláudio Magrão - PPS
Corauci Sobrinho - PFL
Delfim Netto - PP
Devanir Ribeiro - PT
Dimas Ramalho - PPS
Dr. Evilásio - PSB
Dr. Hélio - PDT
Dr. Pinotli - PMDB
Durval Orlato - PT
Edna Macedo - PTB
Elimar Máximo Damasceno - PRONA
Enéas - PRONA
Gilberto Kassab - PFL
Gilberto Nascimento - PMDB
Iara Bernardi - PT
IIdeu Araujo - PRONA
Ivan Valente - PT
Jamil Murad - PCdoB
Jefferson Campos - PMDB
João Batista - PFL
João Herrmann Neto - PPS
João Paulo Cunha - PT
José Eduardo Cardozo - PT
José Mentor - PT
Jovino Cândido - PV
Julio Semeghini - PSDB
Lobbe Neto - PSDB
Luciano lica - PT
Luiz Antonio Fleury - PTB
Luiz Carlos Santos - PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh - PT
Luiza Erundina - PSB
Marcelo Ortiz - PV
Marcos Abramo - PFL
Mariângela Duarte - PT
Medeiros - PL
Michel Temer - PMDB
Milton Monti- PL
Nelson Marquezelli - PTB
Neuton Lima - PTB
Orlando Fantazzini - PT
Paulo Kobayashi - PSDB
Paulo Uma - PMDB
Professor Irapuan Teixeira - PRONA
Professor Luizinho - PT
Ricardo Izar - PTB
Roberto Gouveia - PT
Robson Tuma - PFL
Rubinelli - PT
Salvador Zimbaldi - PTB
Teima de Souza - PT
Vadão Gomes - PP
Valdemar Costa Neto - PL
Vanderlei Assis - PRONA
Vicente Cascione- PTB
Vicentinho - PT
Walter Feldrnan - PSDB
Zulaiê Cobra - PSDB

Mato Grosso
Carlos Abicalil - PT
Celcita Pinheiro - PFL
Pedro Henry - PP
Ricarte de Freitas - PTB
Rogério Silva - PPS
Thelma de Oliveira - PSDB
Welinton Fagundes - PL
Wilson Santos - PSDB



Distrito Federal
Alberto Fraga - PMDB
Jorge Pinheiro - PL
José Roberto Arruda - PFL
Maninha - PT
Sigmaringa Seixas - PT
Tadeu Filippelli - PMDB
Tatico - PTB
Wasny de Roure - PT

Goiás
Barbosa Neto - PMDB
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Enio Tatico - PTB
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMDB
Leonardo Vilela - PP
Luiz Bittencourt - PMDB
Neyde Aparecida - PT
Pedro Chaves - PMDB
Professora Raquel Teixeira - PSDB
Roberto Balestra - PP
Ronaldo Caiado - PFL
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Sandro Mabel - PL
Vilmar Rocha - PFL

Mato Grosso do Sul
Antônio Carlos Biffi - PT
Antonio Cruz - PTB
Geraldo Resende - PPS
João Grandão - PT
Murilo Zauith - PFL
Nelson Trad - PMDB
Vander Loubet - PT
Waldemir Moka - PMDB

Paraná
Abelardo Lupion - PFL
Affonso Camargo PSDB
Alex Canziani - PTB
André Zacharow - PDT
Assis Miguel do Couto - PT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PL
Colombo- PT
Dilceu Sperafico - PP
Dr. Rosinha - PT
Dra. Clair - PT
Eduardo Sciarra - PFL
Giacobo - PL
Gustavo Fruet - PMDB
Hermes Parcianello - PMDB
Iris Simões - PTB
José Borba - PMDB
José Carlos Martinez - PTB
José Janene - PP
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Max Rosenmann - PMDB
Moacir Michelelto - PMDB
Nelson Meurer - PP
Odflio Balbinotli - PMDB
Oliveira Filho - PL
Osmar Serraglio - PMDB
Paulo Bernardo - PT
Ricardo Barros - PP
Selma Schons - PT
Takayama - PMDB

Santa Catarina
Adelor Vieira - PMDB
Carlito Merss - PT
Edison Andrino - PMDB

Gervásio Silva - PFL
Ivan Ranzolin - PP
João Matos - PMDB
João Pizzolatli - 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 Collares - PDT
Ary Vanazzi - PT
Augusto Nardes - PP
Beto Albuquerque - PSB
Cezar Schirrner - PMDB
Darcísio Perondi - PMDB
Eliseu Padilha - PMDB
Enio Bacci - PDT
Érico Ribeiro c PP
Francisco Appio - PP
Francisco Turra - PP
Henrique Fontana - PT
José Ivo Sartori - PMDB
Júlio Redecker - PSDB
Kelly Moraes - PTB
Luciana Genro - PT
Luis Carlos Heinze - PP
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Milton Cardias - PTB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - PFL
Orlando Desconsi - PT
Osvaldo Biolchi - PMDB
Pastor Reinaldo - PTB
Paulo Gouvêa - PL
Paulo Pimenta - PT
Pompeo de Maltos - PDT
Tarcisio Zimmerrnann - PT
Yeda Crusius - PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POL!TICA RURAL
Presidente: W<;lldemir Moka (PMOB)
1° Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
2° Vice-Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
3° Vice-Presidente: João Grandão (PT)
Titulares Suplentes

PTB
Amon Bezerra - vaga do PSDB

Carlos Abicalil
Ivo José

Nilson Mourão
Patrus Ananias

Vignatti

1 vaga

Inácio Arruda

Jovino Cândido

Geraldo Thadeu
Raul Jungmann

Mário Heringer
Pompeo de Mattos

Professor Irapuan Teixeira

Darci Coelho
José Roberto Arruda

KátiaAbreu

Vic Pires Franco

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

2 vagas

Almir Sá
Heleno Silva

João Leão

João Lyra
Joaquim Francisco - vaga do

PFL
José Múcio Monteiro - vaga do

PSDB
Pastor Reinaldo

Tatico
(Deputado do PSC ocupa a

vaga)

PT

PFL

PPS

PDT

PSB

PMDB

Renato Casagrande

(Deputado do PDT ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

RSá
Cezar Silvestri

Anselmo
Babá
Henrique Afonso
Paulo Rocha
Terezinha Fernandes
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

Celcita Pinheiro
Francisco Rodrigues
Pauderney Avelino
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Edson Duarte
PV

José Carlos Elias

Josué Bengtson

PRONA

PL
Roberto Pessoa - vaga do PFL
Welinton Fagundes
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Elimar Máximo Damasceno

Alvaro Dias - vaga do PSB
Df. Rodolfo Pereira
Luciano Leitoa (Licenciado)

PC doB
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Nelson Marquezelli

PSC
Pastor Amarildo - valia do PSB

Zequinha Marinho - vaga do
PTB

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 318- 6978/6979/6981
FAX: 318-2142

COMISSÃO DA AMAZÕNIA E DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

Presidente: AtilaLins (PPS)
1° Vice-Presidente: Rogério Silva (PPS)
2° Vice-Presidente: Zequinha Marinho (PSC)
3° Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (PDT)
Titulares Suplentes

Augusto Nardes

Enivaldo Ribeiro

Nelson Meurer
NiltonBaiano

Júlio Cesar

Alberto Fraga
Darcísio Perondi

José Borba
José Ivo Sartori
Marcelino Fraga

Pedro Chaves
Takayama

Adauto Pereira
Carlos Melles

Cleuber Carneiro
Fábio Souto

Francisco Rodrigues

Anselmo
Hélio Esteves

João Magno
Luiz Eduardo Greenhalgh

Nilson Mourão
Rubens Otoni

Simplício Mário
Vignatti

Zico Bronzeado

Lael Varella

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Rose de Freitas

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame

Júlio Redecker

Julio Semeghini

Abelardo Lupion
João Carlos Bacelar
KátiaAbreu
Ronaldo Caiado
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ,ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

PMDB

PFL

Anivaldo Vale
Helenildo Ribeiro
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Confúcio Moura
Jader Barbalho
Leandro Vilela - vaga do PSDB
Marcelo Castro
Moacir Micheletto
Moraes Souza - vaga do PL
Odílio Balbinotti
Si/as Brasileiro
Waldemir Moka
Zé Gerardo - vaga do PL

PT
Adão Pretto
Assis Miguel do Couto
João Grandão
Josias Gomes
Leonardo Monteiro
Luci Choinacki
Odair
Orlando Desconsi
Zé Geraldo

PP
Benedito de Lira - vaga do
PSDB
Cleonâncio Fonseca - vaga do
PSDB
Dilceu Sperafico - vaga do PFL
Érico Ribeiro
Francisco Turra
Leonardo Vilela - vaga do PFL
Luis Carlos Heinze
Nélio Dias - vaga do PSB
Roberto Balestra - vaga do PC
do B
Romel Anizio - vaga do PSDB
Zé Lima - vaga do PFL
Zonta

Carlos Dunga



Alceste Almeida
Ann Pontes
Asdrubal Bentes
Jader Barbalho
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

PSDB
Anivaldo Vale
Nicias Ribeiro
Rose de Freitas
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

PP
Antonio Joaquim
Suely Campos· vaga do PFL
Zé Lima
(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

PTB
Josué Bengtson

Ricarte de Freitas

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

PL

Alberto Fraga
Confúcio Moura
Marinha Raupp

Mauro Lopes

1 vaga

Casara
Eduardo Gomes

Nilson Pinto
Thelma de Oliveira - vaga do

PSB
Zenaldo Coutinho

Dr. Benedito Dias
João Tota

Mário Negromonte

Pastor Frankembergen
(Deputado do PL ocupa a

vaga)

1 vaga

Mariângela Duarte
Vander Loubet
Walter Pinheiro
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Carlos Nader
Corauci Sobrinho
Gilberto Kassab
João Batista
José Carlos Araújo
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Júlio Cesar
Marcos Abramo - vaga do
PT
Murilo Zauith - vaga do PT
Pedro Irujo - vaga do PV
Zelínda Novaes - vaga do
PT

Fernando Ferro
Gilmar Machado

Mauro Passos

Neyde Aparecida

Paulo Delgado

Rubinelli

Wasny de Roure

PFL
César Bandeira

Clóvis Fecury
José Thomaz Nonô

Machado
Milton Barbosa

Paulo Magalhães
Vic Pires Franco - vaga do PV

(Deputado do PSC ocupa a vaga)

(Deputado do PL ocupa a vaga)

Antonio Cruz
Elaine Costa

Josué Bengtson
Marcus Vicente - vaga do PP

Salvador Zimbaldi
PL

José Santana de Vasconcellos 
vaga do PFL

Marcos de Jesus

Neucimar Fraga

Oliveira Filho
Ricardo Rique - vaga do PSDB

PTB

Confúcio Moura

Mendes Ribeiro Filho

Moreira Franco
Pastor Pedro Ribeiro

Wladirnir Costa
(Deputado do PSDB ocupa a

vaga)
(Deputado do PC do B ocupa a

vaga)

PSDB

PMDB

Almir Moura

Bispo Wanderval
Mário Assad Júnior - vaga
do PMDB
Maurício Rabelo
Raimundo Santos - vaga do

Iris Simões
José Carlos Martinez
Ricardo Izar
Silas Câmara

Affonso Camargo
Alberto Goldman

Bisrnarck Maia - vaga do PMDB
João Carnpos
João Castelo

Professora Raquel Teixeira

(Deputado do PL ocupa a vaga)
PP

Alexandre Santos - vaga do Antonio Joaquim
PSDB
Ricardo Barros José Linhares
Sandes Júnior Julio Lopes

(Deputado do PMDB ocupa (Deputado do PTB ocupa a vaga)
a vaga)
(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

Arioste Holanda
Carlos Alberto Leréia
Julio Semeghini
Narcio Rodrigues
Nilson Pinto
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Adelor Vieira
Eduardo Cunha - vaga do
PP
Gustavo Fruet
Henrique Eduardo Alves
José Priante

Takayama

Vieira Reis

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

1 vaga

SameyFilho

Agnaldo Muniz

Vanderlei Assis

Angela Guadagnin
Carlos Abicalil

Coronel Alves
Humberto Michiles - vaga do

PFL

Jaime Martins

PT

PPS

PDT

Maurício Rabelo - vaga do PTB
PSB

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

1 vaga

PRONA

PV

Átila Lins
Maria Helena - vaga do PMDB
Rogério Silva - vaga do PT

Amauri Robledo Gasques

Carlos Souza

Luciano Castro - vaga do PFL

Miguel de Souza - vaga do
PSDB
Raimundo Santos

Edson Duarte
PSC

Valdenor Guedes - vaga do PP
Zequinha Marinho - vaga do
PTB

Janete Capiberibe

(Deputado do PC do B ocupa
a vaga)

Davi Alcolumbre Luciano Leitoa (Licenciado)
PC do B

Perpétua Almeida - vaga do
PSB
Vanessa Grazzíotin

Jorge Bitlar
Luiz Couto

Secretário(a): Márcio Vargas
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 55
Telefones: 318-6998318-6999 E 6970
FAX: 318-2145

COMISsAo DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAo E
INFORMÁTICA

Presidente: Corauci Sobrinho (PFL)
1° Vice-Presidente: Sandes Júnior (PP)
2° Vice-Presidente: Vieira Reis (PMDB)
3° Vice-Presidente: Silas Câmara (PTB)
Titulares Suplentes



PT

(Deputado do PFL ocupa a (Deputado do PFL ocupa a vaga)
vaga)

PSC

PCdoB

PDT

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico

Enivaldo Ribeiro

Paulo Afonso
Paulo Lima

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio

Atila Lira
Bonifácio de Andrada

Custódio Mattos
Itamar Serpa

Nicias Ribeiro

Ivan Ranzolin

Ricardo Barros

Jair Bolsonaro
Luiz Antonio Fleury

Ricarte de Freitas
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

Antonio Cruz
Edna Macedo
Roberto Magalhães

Vicente Cascione

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

PTB

PL

lbrahim Abi-ackel
Wagner Lago
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PSDB

Sandra Rosado
Wilson Santiago

Aloysio Nunes Ferreira
Bosco Costa
Eduardo Paes
João Campos
Juíza Denise Frossard
Vicente Arruda
Wilson Santos
Zenaldo Coutinho - vaga do PP

PP

IIdeu Araujo

Sérgio Miranda
Vanessa Grazziotin - vaga do

PMDB

B.Sá
Rogério Silva

Costa Ferreira - vaga do PFL

Pastor Amaríldo - vaga do PSB
PSL

André Zacharow

Davi A1columbre

PSB
Alexandre Cardoso

Renato Casagrande
(Deputado do PSC ocupa a vaga)
PPS

PRONA

PV

João Mendes de Jesus 
vaga do PDT

Jamil Murad

Valdenor Guedes - vaga do
PP

Vanderlei Assis

Geraldo Thadeu
Nelson Proença

Dr. Hélio
(Deputado do PSL ocupa a
vaga)

Luiza Erundina
2 vagas

Secretárío(a): Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 318-6906 A 6908
FAX: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
1° Vice-Presidente: Patrus Ananias (PT)
2° Vice-Presidente: Eduardo Paes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Juíza Denise Frossard (PSDB)
Titulares Suplentes

Bispo Rodrigues
Edmar Moreira
Inaldo Leitão - vaga do PTB
Jaime Martins
João Paulo Gomes da Silva

PSB
Alexandre Cardoso

Maurício Quintelia Lessa

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

Bispo Wanderval
Carlos Mota

Heleno Silva - vaga do PTB
Raimundo Santos

Wellington Roberto

Gonzaga Patriota
(Deputado do PSC ocupa a

vaga)

1 vaga

PT PPS

PMDB

PFL

PSC
Pastor Amarildo - vaga do PSB Carlos Willian - vaga do PSB

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo 11,Térreo, Ala, sala 21
Telefones: 318-8322 A 318-6923
FAX: 318-2144

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE
E MINORIAS

Presidente: Givaldo Carimbão (PSB)
1° Vice-Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
2° Vice-Presidente: Julio Lopes (PP)
3° Vice-Presidente: Luiz Alberto (pn
Titulares Suplentes

Antonio Carlos Biscaia
José Eduardo Carclozo
José Mentar
Luiz Eduardo Greenhalgh
Maurício Rands
Patrus Ananias
Paulo Pimenta
Professor Luizinho
Rubinelli
Sigmaringa Seixas

André de Paula
Antônio Carlos Magalhães Neto
Darci Coelho
José Roberto Arruda
Mendonça Prado - 'vaga do PP
Ney Lopes

Paulo Magalhães - vaga do PP

Robson Tuma

Rodrígo Maia

VilmarRocha

Asdrubal Bentes
José Divino
José Ivo Sartori
Mendes Ribeiro Filho
Michel Temer
Osmar Serraglio

César Medeiros
Chico Alencar

Colombo
Fátima Bezerra

João Alfredo
José Pimentel

Luiz Couto
Odair

Paulo Rocha
Washington Luiz

Coriolano Sales
Fernando de Fabinho

Jairo Carneiro
Moroni Torgan

Paes Landim
Pedro Irujo

Reginaldo Germano - vaga do
PTB

Zelinda Novaes
(Deputado do PPS ocupa a

vaga)

Cezar Schirmer
Eliseu Padilha

João Matos
Mauro Benevides

Odílio Balbinotti
Osvaldo Biolchi

Colbert Martins
Júlio Delgado

Alceu Coliares
André Zacharow

Sérgio Miranda

IIdeu Araujo

Marcelo Ortiz

Anselmo
César Medeiros

Agnaldo Muniz
Rogério Silva

Rogério Teófilo - vaga do PFL
PDT

Manato
Severiano Alves

PC doB
1 vaga

PRONA
Enéas

PV
Sarney Filho

PT
Ivan Valente

Leonardo Monteiro



Ann Pontes André Luiz
José Borba Max Rosenmann
Luiz Bittencourt Moacir Micheletto
Nelson Bornier - vaga do PSDB Silas Brasileiro - vaga do PP

PSDB

Luiz Carreira

Eduardo Sciarra

Dr. Pinotti
Gustavo Fruet - vaga do PDT

Marcello Siqueira
Marinha Raupp

Wilson Santiago
PSDB

PMDB
Zezéu Ribeiro - vaga do PFL

PFL
Claudio Cajado
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga) (Deputado do PC do B ocupa

a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga) (Deputado do PL ocupa a

vaga)
PMDB

Barbosa Neto
(Deputado do PT ocupa a vaga)
2 vagas

Orlando Fantazzini
Vicentinho

Walter Pinheiro

Abelardo Lupion
Gervásio Silva

Marcelo Guimarães Filho
(Deputado do PV ocupa a

vaga)

Fernando Gabeira
João Alfredo
Luciano Zica - vaga do PL
Luiz Alberto - vaga do PL
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PFL
Paes Landim
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PSC ocupa a vaga)

(Deputado do PV ocupa a vaga)

PMDB

Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 150
Telefones: 318-6929 A 6935
FAX: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR
Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)
10 Vice-Presidente: Terezinha Fernandes (PT)
20 Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente: Paulo Gouvêa (PL)
Titulares Suplentes

Edson Duarte - vaga do PFL

Sandes Júnior
(Deputado do PMDB ocupa

a vaga)

Secretário(a): James Lewis Gorrnan Júnior
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 318-7071 318-7075
FAX: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Enio Bacci (PDT)
10 Vice-Presidente: Pompeo de Mattos (POT)
20 Vice-Presidente: Maria do Rosário (PT)
30 Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
Titulares Suplentes

Or. Ribamar Alves

André de Paula
Cartos Melles

José Rocha

César Medeiros
Chico Alencar

Henrique Afonso
João Alfredo

Luciana Genro
Tarcisio Zimmermann

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte

Antonio Carlos Pannunzio
Carlos Alberto Leréia

Sebastião Madeira

Jackson Barreto - vaga do
PPS

Múcio Sá

Pedro Fernandes
Philemon Rodrigues - vaga do

PL

Chico da Princesa

Roberto Pessoa - vaga do PFL

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PT

PFL

PSB

PPS
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)
PDT

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PCdoB
Inácio Arruda - vaga do PFL

Jandira Feghali

PTB

PP

Perpétua Almeida

Jairo Carneiro
Paes Landim
Paulo Magalhães

Rogério Silva

Walter Feldman
(Deputado do PT ocupa a vaga)
1 vaga

João Tota
Ronivon Santiago

Or. Evilásio

PL
Paulo Gouvêa
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Joaquim Francisco - vaga do
PFL
Pastor Frankembergen - vaga do
PL
Ronaldo Vasconcellos

Tatico

Fernando Gabeira
Iriny Lopes
Luiz Couto
Maria do Rosário
Neyde Aparecida
Orlando Fantazzini

1 vaga

Daniel Almeida

Iara Bernardi
Orlando Oesconsi

Patrus Ananias

Roberto Gouveia

Dimas Ramalho

1 vaga

Dr. Rodolfo Pereira

Ricardo Izar
Ronaldo Vasconcellos

Antonio Carlos Mendes
Thame

Carlos Sampaio

Ronaldo Dimas

Almir Moura
Remi Trinta (Licenciado)

Ary Vanazzi
Devanir Ribeiro
Durval Orlato
Maria do Carmo Lara - vaga do
PSDB
Reginaldo Lopes - vaga do PFL
Simplicio Mário
Terezinha Fernandes - vaga do

Casara

(Deputado do PSB ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PP
Celso Russomanno - vaga do PT

Julio Lopes

(Deputado do PTB ocupa a vaga)
PTB

Alex Canziani - vaga do PFL
Pastor Reinaldo
Ricarte de Freitas
Sandro Matos - vaga do PP

PL
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PSB
Givaldo Carimbão
Janete Capiberibe - vaga do PC
do B
Miguel Arraes - vaga do PSDB

PPS

PT

PDT
Davi Alcolumbre

PC do B
(Deputado do PSB ocupa a vaga)

PSC
Renato Cozzolino - vaga do PFL

PV
Sarney Filho - vaga do PFL

Júnior Betão



1 vaga

1 vaga

1 vaga

Enio Bacci

Atila Lira
Vicente Arruda

Veda Crusius

Nelson Proença

Edson Ezequiel
Fernando Lopes

Gastão Vieira

Dr. Benedito Dias
João Pizzolatti

Colombo
Henrique Afonso
Lindberg Farias

Maria do Rosário
Mariângela Duarte

Selma Schons

Assis Miguel do Couto
Jorge Bittar

José Eduardo Cardozo

Josias Gomes

Humberto Michiles
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Alex Canziani
Ricarte de Freitas - vaga do PL

Ronaldo Vasconcellos
PL

PFL
Antônio Carlos Magalhães Neto

Níce Lobão
2 vagas

PMN

S.PART.

PP

PSDB

PTB

PSB

Enio Tatico
João Lyra - vaga do PMDB
Múcio Sá

Delfim Netto
1 vaga

PDT

Giacobo

Reinaldo Betão - vaga do PDT

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PPS
Lupércio Ramos - vaga do PT
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Rubens Otoni
Virgílio Guimarães
Zico Bronzeado
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

Carlos Melles
Fernando de Fabinho
Gerson Gabrie/li
Jairo Carneiro

1 vaga

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Lúcia Braga

1 vaga

Bismarck Maia
Júlio Redecker - vaga do PPS
Léo Alcântara
Ronaldo Dimas

PFL

PT

PMDB
AlcesteAlmeida -vaga do PL
Bernardo Ariston
Carlos Eduardo Cadoca
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Antônio Carlos Biffi
Carlos Abicalil
Chico Alencar
Fátima Bezerra
Gilmar Machado
Iara Bernardi - vaga do PFL
Ivan Valente - vaga do PPS
Neyde Aparecida
Paulo Rubem Santiago - vaga do
PP

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 27
Telefones: 318-7024 A 7026
FAX: 318-2148

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1°Vice-Presidente: Jonival Lucas Junior (PTB)
2° Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
3° Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
Titulares Suplentes

1 vaga

3 vagas

Dr. Pinolti
Michel Temer

3 vagas

João Almeida
Léo Alcântara

2 vagas

1 vaga

Lincoln Portela
Paulo Gouvêa

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

1 vaga

Machado - vaga do PC do B

Nice Lobão
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Arnaldo Faria de Sá
Marcondes Gadelha - vaga do

PFL
(Deputado do PSC ocupa a

vaga)

1 vaga

Deley

Elimar Máximo Damasceno

PPS

PDT

PV

PSC
Cartos Willian - vaga do PSB
Zequinha Marinho - vaga do

PTB

PP

PSDB

PMDB

PRONA

PSB

PL

Geraldo Thadeu

Vicente Cascione

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Heleno Silva
Inaldo Leitão - vaga do PSDB
(Deputado do PDT ocupa a
vaga)

Lavoisier Maia - vaga do PFL

(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)
1 vaga

PTB
Marcus Vicente - vaga do PP

Pastor Reinaldo

Enio Bacci
Pompeo de Mattos - vaga do PL

PCdoB
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)
Daniel Almeida - vaga do PSB

1 vaga

Vandertei Assis

José Unhares
Nilton Baiano
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Aloysio Nunes Ferreira
Eduardo Barbosa
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
1 vaga

André Luiz
Leandro Vilela
Nelson Trad - vaga do PTB
Sandra Rosado
2 vagas

(Deputado do PSB ocupa a
vaga)
1 vaga

Leonardo Mattos

Secretário(a): Ruy dos Santos Siqueira
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 318-8285
FAX: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Presidente: Léo Alcântara (PSDB)
1° Vice-Presidente: Ronaldo Dimas (PSDB)
2° Vice-Presidente: Giacobo (PL)
3° Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
Titulares Suplentes

PT
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PP
(Deputado do PFL ocupa a vaga) Márcio Reinaldo Moreira
(Deputado do PMDB ocupa a Suely Campos _vaga do PFL
vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga) Zé Lima

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

PSDB

Osvaldo Coelho - vaga do PSC

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PMDB

PSDB
Anivaldo Vale

Bismarck Maia
Custódio Mattos

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Carlos Eduardo Cadoca
Marcelo Castro

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

2 vagas

Paulo Rubem Santiago

Virgílio Guimarães

Aroldo Cedraz
Darci Coelho

Kátia Abreu - vaga do PMDB
Machado - vaga do PSB

Paulo Bauer
Rodrigo Maia

Vic Pires Franco - vaga do PL
(Deputado do PL ocupa a

vaga)

Cezar Schirmer
Fernando Lopes

João Correia - vaga do PT

Max Rosenmann
Paulo Afonso - vaga do PL
Pedro Novais
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PMDB

Antonio Cambraia
Antonio Carlos Mendes Thame
Gonzaga Mota - vaga do PSB

Itamar Serpa

Luiz Carlos Hauly

Yeda Crusius

Wasny de Roure
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PFL
Coriolano Sales - vaga do PP
Eliseu Resende
Fábio Souto
Luiz Carreira
Mussa Demes - vaga do PP
Onyx Lorenzoni - vaga do PTB
Pauderney Avelino

Roberto Brant

Eduardo Barbosa
João Castelo

Rafael Guerra
Thelma de Oliveira

Jader Barbalho
Luiz Bittencourt

Osmar Serraglio
1 vaga

Dr. Francisco Gonçalves
Kelly Moraes

Carlos Nader
Murilo Zauith

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

PL

PTB
Eduardo Seabra
Jonival Lucas Junior

Celcita Pinheiro
César Bandeira - vaga do PP

Clóvis Fecury

Atila Lira - vaga do PL
Bonifácio de Andrada
Lobbe Neto
Paulo Kobayashi
Professora Raquel Teixeira

Gastão Vieira
João Matos
Marinha Raupp - vaga do PP
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima

Humberto Michiles
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Carlos Souza

Janete Capiberibe
Maurício Quintella Lessa

PP
Enivaldo Ribeiro
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

PTB

Delfim Netto

Feu Rosa - vaga do PSDB

Francisco Dornelles

Roberto Balestra

Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 318-6900/6905/7011/7012
FAX: 318-2149

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1° Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
2° Vice-Presidente: Paulo Bernardo (PT)
3° Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PP)
Titulares Suplentes

Luciano Leitoa (Licenciado)
PC doB

PCdoB

PPS

1 vaga

Marcelo Ortiz

Vanderlei Assis

Enio Tatico

José Carlos Elias
1 vaga

1 vaga

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Beto Albuquerque

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Giacobo - vaga do PPS

Inaldo Leitão - vaga do PSDB

Luciano Castro - vaga do PFL
Reinaldo Betão

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

PRONA

PV

PSC
Jovino Cândido

Professor lrapuan Teixeira

1 vaga

PDT

Raul Jungmann

1 vaga

João Leão
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PSB

PL

Annando Monteiro - vaga do
PMDB
Félix Mendonça
José Militão
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Adão Pretto
Jorge Boeira
José Mentor

Luiz Bassuma
Paulo Pimenta

Athos Avelino

(Deputado do PV ocupa a
vaga)

Renato Cozzolino
Valdenor Guedes - vaga do

PP

Deley - vaga do PC do B

PT

PSC
Costa Ferreira - vaga do PFL

(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PV

Severiano Alves

Alice Portugal

Carlito Merss
Henrique Afonso
José Pimentel
Paulo Bernardo
Vignatti



Carlos Willian - vaga do PSB

Secretãrio(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo li, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 318-6960/6989/6955
FAX: 318-2150

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Simão Sessim (PP)
1° Vice-Presidente: Herculano Anghinelti (PP)
2° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PMDB)
3° Vice-Presidente: Hermes Parcianello (PMDB)
Titulares Suplentes

PSDB

PMDB

2 vagas

2 vagas

Bispo Rodrigues
Edmar Moreira

4 vagas

Antonio Nogueira
Maurício Rands

Reginaldo Lopes
Rubens Otoni

Vicentinho

Bosco Costa
Eduardo Barbosa

1 vaga

Almerinda de Carvalho
Sílas Brasileiro

1 vaga

PMDB

PT

PFL

2 vagas
PL

Eduardo Gomes
(Deputado do PP ocupa a vaga)
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PP
Dr. Heleno - vaga do PSDB
Enivaldo Ribeiro
Feu Rosa - vaga do PSDB
Leodegar Tiscoski

André Luiz - vaga do PPS
Dr. Pinolti
Henrique Eduardo Alves
Marcelo Castro

Carlos Mota
Mário Assad Júnior

PSDB

PTB

Ary Vanazzi
Babá
Devanir Ribeiro
João Fontes
Leonardo Monteiro

Murilo Zauith
Vilmar Rocha
(Deputado do PSC ocupa a vaga)
1 vaga

Secretário(a}: Edilson Saraiva Alencar
Local: Anexo 11, Pav, Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 318-6888318-6887
FAX: 318-2176

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
1° Vice-Presidente: André Luiz (PMDB)
2° Vice-Presidente: Eduardo Gomes (PSDB)
3° Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

Carlito Merss
João Fontes

João Grandão

Reginaldo Lopes

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Marcos Abramo
Mussa Demes

Paes Landim

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

Barbosa Neto
Eduardo Cunha - vaga do PP

Jorge Alberto
Osvaldo Reis

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PP

PT

PFL

Manoel Salviano

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

1 vaga

Eduardo Valverde
João Magno
Orlando Fantazzini
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Almerinda de Carvalho
André Luiz
Aníbal Gomes - vaga do PT
Hermes Parcianello
Mauro Benevides - vaga do
PSDB
Wladimir Costa

José Carlos Aleluia
Machado
(Deputado do PTS ocupa a
vaga)

1 vaga

PTB

Herculano Anghinelti

Simão Sessim

Elaine Costa
João Magalhães
Marcondes Gadelha - vaga do
PFL

Alexandre Santos - vaga do
PSDB

Francisco Garcia - vaga do PPS
Ibrahim Abi-ackel

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

José Militão
Jovair Arantes - vaga do PSDB

Romeu Queiroz

Rommel Feijó - vaga do PSDB
Sandro Matos - vaga do PMDB

PL

PSB
Luiza Erundina - vaga do PC do B
1 vaga

PPS
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)

PDT
(Deputado do PSL ocupa a vaga)

PCdoB
(Deputado do PSB ocupa a vaga)

PSC
Costa Ferreira - vaga do PFL

PSL
João Mendes de Jesus - vaga do
PDT

Pastor Francisco Olímpio

1 vaga

1 vaga

1 vaga

Jaime Martins
João Leão

Neucimar Fraga
Wellington Roberto Secretário(a): Luiz Claudio Alves dos Santos

Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 318-7958318-7959
FAX: 318-2889

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: José Janene (PP)
1° Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
2° Vice-Presidente: Rose de Freitas (PSDB)
3° Vice-Presidente: Gervásio Silva (PFL)
Titulares Suplentes

1 vaga

Agnaldo Muniz

Pompeo de Mattos

1 vaga

PSB

PPS

PDT

PMN

PSC

1 vaga

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Manato

1 vaga

Renato Cozzolino - vaga do
PFL Fernando Ferro

Hélio Esteves

PT
Eduardo Vaiverde

lriny Lopes



Henrique Fontana
Paulo Bernardo

Sigmaringa Seixas

Terezinha Fernandes

João Correia

Celso Russomanno
Luis Carlos Heinze

Ricardo Fiuza
Ronivon Santiago

Michel Temer

Nelson Trad - vaga do prB
Pedro Novais

Vieira Reis

André Luiz
Edison Andrino

Jefferson Campos - vaga do
PTB

Aloysio Nunes Ferreira
Eduardo Paes· vaga do PFL

Gonzaga Mota
Itamar Serpa

Luiz Carlos Hauly
Serafim Venzon

André de Paula
Aroldo Cedraz

João Batista
João Carlos Bacelar

Vilmar Rocha

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Pastor Frankembergen
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)

PL

PFL

Maninha
Nilson Mourão
Paulo Delgado
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Francisco Rodrigues
José Thomaz Nonô
Nice Lobão
Reginaldo Germano
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

PTB
Arnon Bezerra - vaga do PMDB

Jackson Barreto

PSDB
Alberto Goldman
Antonio Carlos Pannunzio
João Almeida
João Castelo
Vittorio Medioli • vaga do PT
Zulaiê Cobra

PP
Augusto Nardes - vaga do PFL
Feu Rosa - vaga do PMDB
Francisco Dornelles
Ivan Ranzolin
Márcio Reinaldo Moreira
Vadão Gomes - vaga do PFL
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Alberto Fraga
Pastor Pedro Ribeiro
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
1 vaga

PMDB

Jair Bolsonaro

Marcus Vicente - vaga do PP
1 vaga

Edna Macedo

Miguel Arraes
1 vaga

Cláudio Magrão

Miguel de Souza

Sandro Mabel

Nelson Marquezelli

Antonio Cambraia
Carlos Sampaio

Casara - vaga do PDr
Lobbe Neto

Manoel Salviano

Luciano Zica
Luiz Alberto

Vander Loubet

Gerson Gabrielli
Gilberto Kassab - vaga do

PMDB
José Roberto Arruda

Onyx Lorenzoni

1 vaga

André Luiz
José Divino

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Francisco Appio
Leodegar Tiscoski

Romel Anizio - vaga do PMDB
Vadão Gomes - vaga do PC

do B

PCdoB

PFL

PSDB

PMDB

Aroldo Cedraz

Eduardo Sciarra

Gervásio Silva
Luiz Carlos Santos - vaga do
PTB
Paulo Bauer - vaga do PL
Robério Nunes

Luiz Bassuma
Luiz Sérgio
Mauro Passos

PTB

PL

Marcello Siqueira
Moreira Franco

(Deputado do PP ocupa a vaga)

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

2 vagas

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PSB

João Caldas
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Eduardo Gomes
Nicias Ribeiro - vaga do PTB
Paulo Feijó - vaga do PMDB
Rose de Freitas
Sebastião Madeira
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PP
Dr. Heleno· vaga do PSDB
Francisco Garcia· vaga do PPS
João Pizzolatti - vaga do PMDB

José Janene

Nelson Meurer

PPS
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PDT
(Deputado do PSDB ocupa a

vaga)1 vaga

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 318-6944/6946
FAX: 318-2137

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Zulaiê Cobra (P8DB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Francisco Rodrigues (PFL)
3° Vice-Presidente: Maninha (PT)
Titulares Suplentes

PSB
Paulo Baltazar 2 vagas
1 vaga

PPS
João Herrmann Neto Leônidas Cristino
Roberto Freire Lupércio Ramos

PDT
Neiva Moreira Enio Bacci

PC do B
Inácio Arruda Aldo Rebelo

PRONA
Enéas Amauri Robledo Gasques

PV
Leonardo Mattos 1 vaga

Renildo Calheiros

Colombo
Ivo José
Lindberg Farias
Luciana Genro

PT

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Arlindo Chinaglia
Babá

Dr. Rosinha
Fernando Gabeira

Coronel Alves
Heleno Silva
Lincoln Portela
Marcos de Jesus - vaga do
PMDB

João Paulo Gomes da Silva
Mário Assad Júnior

Neucimar Fraga



PV
Marcelo Ortiz Edson Duarte

PCdoB
(Deputado do PL ocupa a vaga) Perpétua Almeida

PRONA
Professorlrapuan Teixeira Elimar Máximo Damasceno

Secretário(a}: Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 318-8266318-6997 A 6996
FAX: 318-2151

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO, VIOLI:NCIA E NARCOTRÁFICO

Presidente: Moroni Torgan (PFL)
1° Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
2° Vice-Presidente: Neucimar Fraga (PL)
3° Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Babá

Ora. Clair
Durval Orlato

Luci Choinacki
Maninha

Maria do Carmo Lara
Tarcisio Zimmermann

Teima de Souza

João Caldas
Medeiros

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PFL
Celcita Pinheiro

José Mendonça Bezerra
José Rocha

Ronaldo Caiado

Adelor Vieira

Alceste Almeida - vaga do PL
Almerinda de Carvalho

Sandra Rosado
Silas Brasileiro

Waldemir Moka

1 vaga

João Campos

Juíza Denise Frossard

Walter Feldman
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

1 vaga

(Deputado do PTB ocupa a vaga)

1 vaga

PP
Benedito de Ura - vaga do PTS

Francisco Turra
Zonta

(Deputado do PRONA ocupa a
vaga)

(Deputado do PRONA ocupa a
vaga)

PTB
Arnon Bezerra - vaga do PSDB

Félix Mendonça
Fernando Gonçalves

Marcondes Gadelha - vaga do PFL

Milton Cardias

(Deputado do PP ocupa a vaga)
PL

PSDB

PMDS
Benjamin Maranhão - vaga
doPL
Darcísio Perondi
Dr. Pinotti
Jorge Alberto
Maria Lucia
Saraiva Felipe
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

Custódio Mattos
Eduardo Barbosa - vaga do
PSS
Rafael Guerra
Serafim Venzon
Thelrna de Oliveira
(Deputado do PTS ocupa a
vaga)

Arnaldo Faria de Sá
Dr. Francisco Gonçalves
Homero Barreto
Kelly Moraes
Rommel Feijó - vaga do
PSDB

Laura Carneiro
Milton Barbosa
Vic Pires Franco
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
1 vaga

Carlos Mota
RemiTrinta (Licenciado)
(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

Angela Guadagnin
Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
Guilherme Menezes
Henrique Fontana
Maria do Rosário
Roberto Gouveia
Selma Schons

Antonio Joaquim
Dr. Benedito Dias
José Unhares

Nilton Baiano

Suely Campos - vaga do
PFL

Telefones: 318-8615/8616
FAX: 318-2179

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMluA
Presidente: Angela Guadagnin (PT)
1° Vice-Presidente: Roberto Gouveia (PT)
2° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
3° Vice-Presidente: José Linhares CPP)
Titulares Suplentes

Darci Coelho
Machado

Reginaldo Germano
Robson Tuma

Ronaldo Caiado

Lincoln Portela
Sandro Mabel

Neiva Moreira

André Luiz
Fernando Diniz

Gilberto Nascimento
Leandro Vilela

Zé Gerardo

Luiz Antonio Fleury
Nelson Marquezelli

Vicente Cascione

Colbert Martins

Érico Ribeiro
Leodegar Tiscoski

Nelson Meurer

Dr. Evilásio
Renato Casagrande

Luiz Bassuma
Odair

Paulo Rubem Santiago
Rubinelli

Selma Schons
1 vaga

Antonio Carlos Mendes
Thame

Bosco Costa
Vicente Arruda

Zulaiê Cobra

PPS

PDT

Carlos Sampaio

João Campos
Juíza Denise Frossard
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PP

PSB

Celso Russomanno
Ivan Ranzolin
João Tota

PSDB

PTB
Arnaldo Faria de Sá
João Magalhães
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PL
Carlos Souza - vaga do PC do B
Coronel Alves
Edmar Moreira - vaga do PSDB
Neucimar Fraga

PMDB
Alberto Fraga
Barbosa Neto
Eliseu Padilha
Mauro Lopes
Pastor Pedro Ribeiro - vaga do
PTB
Vieira Reis

Dirnas Ramalho

PT

PFL

Pompeo de Mattos

Isaías Silvestre
Paulo Baltazar

Abelardo Lupion
José Carlos Araújo
Laura Carneiro
Moroni Torgan
Vic Pires Franco

Antonio Carlos Biscaia
Fernando Ferro
Iriny Lopes
Paulo Pimenta
Vander Loubet
Wasny de Roure

Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo 11, Pavimento Superior - Sala 166-C

Dr. Ribamar Alves
Lavoisier Maia - vaga do
PFL

PSB
Dr. Evilásio

Luiza Erundina



PRONA
Amauri Robledo Gasques - vaga

do PP
Elimar Máximo Damasceno - vaga

do PP

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 318-8264/7016 A 7021
FAX: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Medeiros (PL)
1° Vice-Presidente: Sandro Mabel (PL)
2° Vice-Presidente: Tarcisio limmermann (PT)
3° Vice-Presidente: Adauto Pereira (PFL)
Titulares Suplentes

PCdoB Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo 11, Sala T 50
Telefones: 318-7003/7004/7005
FAX: 318-2152

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: Josué Bengtson (PTB)
1° Vice-Presidente: Bismarck Maia (PSDB)
2° Vice-Presidente: Ronaldo Vasconcellos (PTB)
3° Vice-Presidente: Mariângela Duarte (PT)
Titulares Suplentes

Jamil Murad

Alice Portugal

Severiano Alves

Herculano Anghinetti
Ivan Ranzolin

Ronivon Santiago

Fátima Bezerra
Fernando Ferro

Maninha
Neyde Aparecida

Orlando Desconsi
lico Bronzeado

Almeida de Jesus
Milton Monti

Nelson Proença

Claudio Cajado
Gerson Gabrielli

Jairo Carneiro
Laura Carneiro

1 vaga

Edison Andrino
3 vagas

Maurício Quintella Lessa

1 vaga

Alex Canziani
Arnon Bezerra - vaga do

PSDB
Ricarte de Freitas

Léo Alcântara
Rose de Freitas

Thelma de Oliveira
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Alceu Collares

Júlio Delgado
Maria Helena - vaga do

PMDB
Rogério Silva - vaga do PSB

PPS

PPS

PDT

PDT
1 vaga

Cláudio Magrão

Geraldo Thadeu

Deley - vaga do PMDB

PCdoB
Daniel Almeida - vaga do PP
Vanessa Grazziotin

PTB
Josué Bengtson

Ronaldo Vasconcellos

Reinaldo Betão
(Deputado do PSL ocupa a vaga)

PSB
Isaías Silvestre
(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)

PL

Luciano Leitoa (Licenciado)
PCdoB

Alice Portugal
Daniel Almeida - vaga do PSB

PV

Dr. Benedito Dias
João Pizzolatti
Julio Lopes

PP

César Medeiros
Gilmar Machado
João Grandão
Lindberg Farias
Mariângela Duarte
Mauro Passos

PMDB

PT

PFL
Cartos Melles
Eduardo Sciarra
Fernando de Fabinho
José Rocha
Marcelo Guimarães Filho

Alceste Almeida
Carlos Eduardo Cadoca
Marinha Raupp
(Deputado do PV ocupa a vaga)

PSDB
Bismarck Maia
Carlos Alberto Leréia
Eduardo Paes

Paulo Kobayashi

1 vaga

Jamil Murad

Alceu Collares
Dr. Hélio

Colbert Martins
Geraldo Thadeu

Herculano Anghinetti

Sandes Júnior

Laura Carneiro
Pauderney Avelino

2 vagas

Ariosto Holanda
Eduardo Barbosa
Narcio Rodrigues

Antônio Carlos Biffi
Antonio Nogueira

Carlos Santana
Maurício Rands

Arnaldo Faria de Sá

Eduardo Seabra
Homero Barreto - vaga do

PL

Welinton Fagundes
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Ann Pontes
Osvaldo Biolchi

(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

1 vaga

PDT

Pastor Francisco Olímpio
(Deputado do PSDB ocupa
a vaga)

Jandira Feghali

PPS
Athos Avelino
Geraldo Resende
Maria Helena - vaga do
PMDB

PT

PSB

PMDB

PFL

PL
Luciano Castro - vaga do PFL

Medeiros

Ricardo Rique - vaga do PSDB
Sandro Mabel

Ora. Clair
Paulo Rocha
Tarcisio limmermann
Vicentinho - vaga do PMDB
Washington Luiz

Leonardo Picciani
(Deputado do PT ocupa a vaga)

1 vaga

Adauto Pereira
(Deputado do PL ocupa a vaga)
2 vagas

Manato
Mário Heringer

Isaías Silvestre

1 vaga

PSDB
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PP
Pedro Corrêa
(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)

PTB
José Múcio Monteiro - vaga do
PSDB
Jovair Arantes - vaga do PSDB

Luiz Antonio Fleury

Milton Cardias



Secretário(a): Flávio José Barbosa de Alencastro

PSL
João Mendes de Jesus - vaga do
PL

COMlssAo DE VIAçAo E TRANSPORTES
Presidente: Romeu Queiroz (PTB)
1° Vice-Presidente: Neutan Lima (PTB)
2° Vice-Presidente: Leodegar Tiscoski (PP)
3° Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
Titulares Suplentes

Secretário(a}: Ruy Ornar Prudencio da Silva
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 318-6973 A 6976
FAX: 318-2153

Cezar Silvestri

Isaías Silvestre

1 vaga

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra
Eliseu Resende
Gervásio Silva

Júlio Cesar
Vic Pires Franco

Devanir Ribeiro
Fernando Ferro
Nilson Mourão
Paulo Delgado

Professor Luizinho
Teima de Souza
Wasny de Roure

Alexandre Santos
Mário Negromonte

Suely Campos

Bispo Rodrigues

Luiz Antonio Fleury
Philemon Rodrigues

Vicente Cascione

André Luiz
Ann Pontes

Carlos Eduardo Cadoca
Eduardo Cunha

Paulo Lima

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Professor Irapuan Teixeira

(Deputado do PTS ocupa a
vaga)

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Mendes Thame

Eduardo Paes
Júlio Redecker
Ronaldo Dimas

PL

PP

PTB

PSB

PPS

Amauri Robledo Gasques
PV

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PDT

(Deputado do PL ocupa a vaga)

PCdoB

(Deputado do PSB ocupa a vaga)

PRONA

PMDB

PSDB

Carlito Merss
Jorge Bittar
José Mentor
Paulo Bernardo
Paulo Rubem Santiago
Virgílio Guimarães
Walter Pinheiro

PT

Barbosa Neto
José Borba
José Priante
Osmar Serraglio
Pedro Novais

Antonio Cambraia
Julio Semeghini
Luiz Carlos Hauly
Narcio Rodrigues
Walter Feldman

Leônidas Cristino

Francisco Dornelles
Pedro Henry
Romel Anizio

PFL
Antônio Carlos Magalhães Neto
Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Machado
Mussa Demes
Pauderney Avelino

Humberto Michiles

Nelson Marquezelli
Pedro Fernandes
Roberto Jefferson

Beto Albuquerque
Gonzaga Patriota - vaga do PC do
B
1 vaga

COMISSÕES TEM PORÁRIAS

ALTERA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL E DÁ OUTRAS
PROVIDI:NCIAS.

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

Eliseu Resende
José Carlos Araújo

Marcos Abramo
Paes Landim

Robério Nunes
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Almeida de Jesus
Maurício Rabelo

Sandro Mabel

Carlos Alberto Leréia

Narcio Rodrigues

Paulo Feijó
Paulo Kobayashi

Vittorio Medioli

Leandro Vilela
Tadeu Filippelli

Zé Gerardo
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)
1 vaga

AryVanazzi
Devanir Ribeiro

Guilherme Menezes
Ivo José

Luiz Sérgio

Zé Geraldo

Zezéu Ribeiro

Carlos Dunga

Iris Simões
João Magalhães

Jonival Lucas Junior - vaga
do PMDB

Sandro Matos - vaga do PV
Silas Câmara - vaga do PFL

Érico Ribeiro
Francisco Garcia - vaga do

PC doB
João Tota

Nilton Baiano
Wagner Lago - vaga do POT

Antonio Nogueira
Carlos Santana
Iriny Lopes
Jorge Boeira
Teima de Souza
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PFL

PSDB

PT

PL

Affonso Camargo
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
3 vagas

Francisco Appio

Leodegar Tiscoski

Mário Negromonte

PTB
Fernando Gonçalves - vaga do
PFL
Neuton Lima
Pedro Fernandes

Philemon Rodrigues - vaga do PL

Romeu Queiroz

PP

Cleuber Carneiro
Lael Varella
Marcelo Guimarães Filho
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)

(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB
Eliseu Padilha
Gilberto Nascimento - vaga do PV
Marcelino Fraga - vaga do PSDB

Marcelo Teixeira (Licenciado)

Mauro Lopes
Olavo Calheiros - vaga do PT
Osvaldo Reis
Pedro Chaves

Almir Sá
Chico da Princesa
José Santana de Vasconcellos 
vaga do PFL
Miguel de Souza - vaga do PFL
Milton Monti - vaga do PDT
Oliveira Filho - vaga do PT
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

Ir



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 CARR.EIRA DA
MAGISTRATURA, MENORES DE SESSENTA E CINCO ANOS
DE IDADE, INDICADOS EM LISTA TRíPLICE PELO PRÓPRIO

TRIBUNAL, COM NOMEAÇÃO PELO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA E APROVAÇÃO DO SENADO FEDERAL.

Presidente: Antonio Carlos Biscaia (PT)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Divino (PMDB)
Titulares Suplentes

PT

PFL

Miguel de Souza Giacobo
Sandro Mabel Jaime Martins

PSB
Beto Albuquerque Gonzaga Patriota
Renato Casagrande Pastor Francisco Olímpio

PPS
Lupércio Ramos João Herrmann Neto

PDT
André Zacharow Manato

PCdoB
Sérgio Miranda Vanessa Grazziotin

PV
Samey Filho Edson Duarte

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8790/7051
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDAÀ 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:
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT

Alceu Collares

Alice Portugal

Jovino Cândido

Secretário(a): -

Antonio Carlos Biscaia
Eduardo Valverde
João Alfredo
José Eduardo Cardozo
Mauricio Rands
Paulo Delgado

PDT

PCdoB

PV

Pompeo de Mattos

1 vaga

Marcelo Ortiz

Iriny Lopes
5 vagas

PP

PL

PSB

PTB

2 vagas

Dimas Ramalho

Severiano Alves

Paes Landim
4 vagas

Ann Pontes
Osmar Serraglio

2 vagas

Antonio Cruz
1 vaga

Ibrahim Abi-ackel
Ivan Ranzolin

1 vaga

Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro

Zenaldo Coutinho
(Deputado do PL ocupa a

vaga)

Inaldo Leitão - vaga do PSDB
José Santana de Vasconcellos

Raimundo Santos

PPS

PDT

PSDB

PMDB

Carlos Sampaio
Juíza Denise Frossard
Nicias Ribeiro

Vicente Arruda

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)
1 vaga

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Edmar Moreira
Mário Assad Júnior

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Ricardo Fiuza
Wagner Lago - vaga do PDT

Cezar Silvestri

Luiz Antonio Fleury
Vicente Cascione

José Divino
José Ivo Sartori
Marcelino Fraga
Nelson Trad

Coriolano Sales
Darci Coelho
José Roberto Arruda
Luiz Carlos Santos
Marcelo Guimarães Filho

6 vagas

5 vagas

Adelor Vieira
3 vagas

2 vagas

Nilton Baiano
Zé Lima

1 vaga

Agnaldo Muniz

Ariosto Holanda
Helenildo Ribeiro
Serafim Venzon

Zenaldo Coutinho

Medeiros
Welinton Fagundes

Philemon Rodrigues
1 vaga

PL

PP

PFL

PPS

PTB

PSB

PSDB

PMDB

Eduardo Seabra
José Carlos Elias

Júlio Delgado

Luciano Castro
Sandro Mabel

Átila Lira
Casara
Eduardo Barbosa
Itamar Serpa

Feu Rosa
Nélio Dias
Sandes Júnior

Gonzaga Patriota
Pastor Francisco Olímpio

Jefferson Campos
José Ivo Sartori
Leonardo Picciani
Maria Lucia

Antonio Nogueira
Carlos Abicalil
Fátima Bezerra
Jorge Boeira
Odair
Tarcisio Zimmermann

Aroldo Cedraz
Laura Carneiro
Ney Lopes
Nice Lobão
1 vaga



PCdoB

PSC
Carlos Willian - vaga do PSB

Secretário(a): Walbia Vânia de Farias Lora
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-706217059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL CRIADA PARA FIM DO DISPOSTO NO
ART. 197 DO RICO, PARA A PEC 306·B, DE 2000, QUE
"ACRESCENTA § 3° AO ART. 215 DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, INSTITUINDO O PLANO NACIONAL DE
CULTURA".

Presidente: Paulo Uma (PMOB)
1° Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMOB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Thelma de Oliveira (PSOB)
Relator: Iara Bernardi (PT)
Titulares Suplentes

PT

PRONA

PDT

Darci Coelho
MuriloZauíth

3 vagas

Mário Negromonte
2 vagas

Orlando Fantazzini
5 vagas

Affonso Camargo
Narcio Rodrigues

Sebastião Madeira
(Deputado do Pl ocupa a

vaga)

PT

PP

PFL

1 vaga

Samey Filho

Mário Heringer

PV

PTB

Cezar Silvestri
Maria Helena - vaga do PMDB

PDT

PPS

PSDB

PMDB
(Deputado do PPS ocupa a

vaga)
3 vagas

PC doB

Geraldo Thadeu

Cleuber Carneiro
Coriolano Sales
Eduardo Sciarra
Fábio Souto
Fernando de Fabinho

Oilceu Sperafico
Herculano Anghinetti
João Tota

Ora. Clair
Eduardo Valverde
Gilmar Machado
Guilherme Menezes
Iriny Lopes
João Magno

André Zacharow

Gustavo Fruet

Mauro Lopes
Wilson Santiago
Zé Gerardo

Custódio Mattos
João Almeida
Luiz Carlos Hauly

Rose de Freitas

1 vaga

Leonardo Mattos

Iris Simões 2 vagas
José Militão

PSC
Carlos Willian - vaga do PSB

Mário Assad Júnior Carlos Mota
Oliveira Filho Chico da Princesa

Inaldo Leitão - vaga do PSDB
PSB

Pastor Francisco Olimpio 2 vagas
(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8430/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUiÇÃO N° 544.A, DE 2002, QUE "CRIA OS

TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS DA 6", 7", 8" E 9"
REGIÕES".

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSOB)
1° Vice-Presidente: Custódio Mattos (PSOB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

PL

Secretário(a): Leila Machado Campos de Freitas
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A

1 vaga

Marcelo Ortiz

2 vagas

5 vagas

Álvaro Dias

B.Sá

Vanderlei Assis

Jandira Feghali

4 vagas

2 vagas

Neyde Aparecida
5 vagas

Lincoln Portela
Raimundo Santos

Bonifácio de Andrada
Eduardo Barbosa

Lobbe Neto
Paulo Kobayashi

Márcio Reinaldo Moreira
2 vagas

PV

PSDS
Átila Lira
Narcio Rodrigues
Professora Raquel Teixeira
Thelma de Oliveira

Celcita Pinheiro
Lael Varella
Nice Lobão
Paes Landim
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB

PP

PFL

Suely Campos
Zé Lima
(Deputado do PSC ocupa a vaga)

PTS
Eduardo Seabra
(Deputado do PSC ocupa a vaga)

PL
José Santana de Vasconcellos
Oliveira Filho
Roberto Pessoa - vaga do PFL

PSS

PPS

Carlos Abicalil
Chico Alencar
Fátima Bezerra
Gilmar Machado
Iara Bernardi
Ivan Valente

Samey Filho

PCdoS

Eliseu Padilha
Marinha Raupp
Moreira Franco
Paulo Lima

Alice Portugal

Athos Avelino

1 vaga

Alexandre Cardoso
Maurício Quintelia Lessa

Severiano Alves

Professor Irapuan Teixeira
PSC

Valdenor Guedes - vaga do PP
Zequinha Marinho· vaga do PTS



Telefones: 318-8431/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 574-A, DE 2002, QUE "ALTERA A

REDAÇÃO DO ART. 29·A DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",
ESTABELECENDO QUE O TOTAL DE DESPESA DO PODER

LEGISLATIVO MUNICIPAL NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR OS
PERCENTUAIS JÁ FIXADOS RELATIVOS À RECEITA

CORRENTE LIQUIDA DO MUNIClpIO, 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

QUE "CRIA O PROGRAMA NACIONAL DE ESTIMULO AO
PRIMEIRO EMPREGO PARA OS JOVENS· PNPE,

ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI NO 9.608, DE 18 DE
FEVEREIRO DE 1998, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Herculano Anghinetti (PP)
1°Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Marcelino Fraga (PMOS)
3° Vice-Presidente: Casara (PSDB)
Relator: Reginaldo Lopes (PT)
Titulares Suplentes

Luciano Leitoa (Licenciado)
PC do B

Jovair Arantes· vaga do PSDB
PL

Alice Portugal

Edson Duarte

Davi Alcolumbre

João Tota
2 vagas

5 vagas

Iara Bernardi
Jorge Boeira

Mariângela Duarte
Teima de Souza
Washington Luiz
lico Bronzeado

lequinha Marinho - vaga do
PTB

Ariosto Holanda
Bismarck Maia

Nilson Pinto
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Marcello Siqueira
Marinha Raupp

(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

1 vaga

PT

PP

Sandro Mabel
Welinton Fagundes

PFL

2 vagas

PPS

PV

PSC

Cláudio Magrão
Maria Helena - vaga do PMDB

PDT

PSB

PTB
Arnon Bezerra - vaga do PSDB

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

1 vaga

PSDB

PMDB

Deley

Júnior Betão

Daniel Almeida

Eduardo Campos
Isaías Silvestre

Ora. Clair
Ivo José
Lindberg Farias
Neyde Aparecida
Reginaldo Lopes
Tarcisio Zimmennann

Dr. Francisco Gonçalves

Jackson Barreto

Francisco Appio
Herculano Anghinetti
Pedro Corrêa

Celcita Pinheiro
Laura Carneiro
Marcelo Guimarães Filho
Marcos Abramo
lelinda Novaes

Jader Barbalho
Leonardo Picciani

Marcelino Fraga

Moreira Franco

Almeida de Jesus
Medeiros

Antonio Carlos Pannunzio
Bosco Costa
Casara
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Neuton Lima
1 vaga

Enivaldo Ribeiro
Nelson Meurer

1 vaga

Giacobo - vaga do PPS
Luciano Castro

Weliington Roberto

2 vagas

João Correia
3 vagas

Davi A1columbre

Antonio Carlos Pannunzio
Bosco Costa
Itamar Serpa

Vittorio Medioli

6 vagas

Jamil Murad

Gervásio Silva
4 vagas

PV

PP

PL

PT

PFL

PPS
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PDT

PTB

PSB

PSDB

PMDB

PC doS
Enio Bacci

Almir Moura
Reinaldo Betão

Daniel Almeida

Nelson Proença

Eduardo Seabra
IrisSimões

Maurício Quintelia Lessa
1 vaga

Fernando de Fabinho
Jairo Cameiro
José Carlos Araújo
Mendonça Prado
Murilo lauith

Francisco Turra
Leodegar Tiscoski
1 vaga

Antonio Nogueira
José Eduardo Cardozo
Leonardo Monteiro
Paulo Delgado
Roberto Gouveia
Washington Luiz

Barbosa Neto
Leandro Vilela
Marcelo Castro
Paulo Afonso

Affonso Camargo
Bismarck Maia
Eduardo Gomes
lenaldo Coutinho

Secretário(a): Mário Dráusio de O. Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7058/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N° 1394, DE 2003,

Leonardo Mattos Jovino Cândido
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8428/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 76, DE 2003, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUIÇAO, A



SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO
NORDESTE. SUDENE, ESTABELECE A SUACOMPOSIÇAo,

NATUREZAJURíDICA, OBJETIVOS, ÁREA DE
COMPETENCIA E INSTRUMENTOS DE AçAo".

Presidente: Marcelino Fraga (PMDB)
1° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
2° Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
3° Vice-Presidente:
Relator: Zezéu Ribeiro (PT)
Titulares Suplentes

Fátima Bezerra
José Pimentel
Leonardo Monteiro
Luiz Couto
Paulo Rubem Santiago
Zezéu Ribeiro

PT
João Alfredo

Josias Gomes
Luiz Alberto

Mauricio Rands
Simplício Mário

Terezinha Femandes
PFL

Odair
Reginaldo Lopes
Vignatti
Zico Bronzeado

Celcita Pinheiro
Marcelo Guimarães Filho
1 vaga

Benjamin Maranhão
Leonardo Picciani
Marinha Raupp

Eduardo Barbosa
Lobbe Neto
Professora Raquel Teixeira

AryVanazzi
Carlos Abicalil

César Medeiros
Ivo José

Lindberg Farias - vaga do PSB
PFL

Clóvis Fecury
Laura Carneiro

1 vaga
PMDB

Ann Pontes
Darcísio Perondi

1 vaga
PSDB

Rose de Freitas
Thelma de Oliveira

1 vaga
PP

André de Paula
César Bandeira
Cleuber Carneiro
Fábio Souto
Luiz Carreira

JoséCarlos Araújo
4 vagas

PMDB

Julio Lopes
Zonta

Eduardo Seabra
Milton Cardias

Ivan Ranzolin
Sandes Júnior

PTB
Elaine Costa

Homero Barreto
PL

Luciano Leitoa (Licenciado)
PC doB

PSB

Heleno Silva
Maurício Rabelo

(Deputado do PT ocupa a
vaga)

1 vaga

Davi Alcolumbre

PPS

PDT

Isaías Silvestre

Júnior Betão

Mário Assad Júnior
Sandro Mabel

Átila Lira
Gonzaga Mota

João Castelo
1 vaga

Carlos Eduardo Cadoca
Mauro Lopes

Moraes Souza
Zé Gerardo

PP

PSDB

Jorge Alberto
Marcelino Fraga
Mauro Benevides
Sandra Rosado

Antonio Cambraia
Bosco Costa
Helenildo Ribeiro
João Almeida

Benedito de Lira
Cleonâncio Fonseca
Ricardo Fiuza

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Wagner Lago. vaga do PDT
Zé Lima

Alice Portugal
PV

Deley

Daniel Almeida

Jovino Cândido

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8430/7059
FAX: 318-2140

COMISsAo ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR E
ESTUDAR PROPOSTAS DE POlÍTICAS PÚBLICAS PARA A

JUVENTUDE.
Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
1° Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
2° Vice~Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3° Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
Relator: Benjamin Maranhão (PMDB)
Titulares Suplentes

PT

Secretário(a): Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7555/318-7059
FAX: 318-2140

COMISsAo ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇAo 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

Armando Monteiro
João Magalhães

Jaime Martins
Roberto Pessoa

Isaías Silvestre
Maurício Quintella Lessa

B.Sá

Álvaro Dias

Renildo Calheiros

Elimar Máximo Damasceno

PTB
José Carlos Elias

José Múcio Monteiro
PL

Inaldo Leitão
Sandro Mabel

PSB
Eduardo Campos

1 vaga
PPS

Leônidas Cristino
PDT
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PCdoB
Inácio Arruda

PRONA
Vanderlei Assis

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
Eduardo Valverde
Henrique Fontana
Ivan Valente
José Pimentel
Nilson Mourão

Darci Coelho
Gervásio Silva
Murilo Zauith
Onyx Lorenzoni

Roberto Brant

Robson Tuma

PT
Adão Pretto

Assis Miguel do Couto
DUNal Orlato

Guilherme Menezes
Lindberg Farias
Luciana Genro

Maninha - vaga do PSB
Mariângela Duarte - vaga do PSB

Roberto Gouveia
PFL

Luiz Carreira
Reginaldo Germano

Vic Pires Franco
Vílmar Rocha

(Deputado do PTa ocupa a
vaga)

(Deputado do PL ocupa a vaga)
PMDB



PSDB

PMDB

Adelor Vieira
Alberto Fraga
Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho

Alberto Goldman
Custódio Mattos
Eduardo Barbosa
Yeda Crusius
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Alexandre Santos - vaga do
PSDB
Ibrahim Abi-ackel
José Unhares
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Amaldo Faria de Sá

Dr. Francisco Gonçalves

Félix Mendonça
Marcus Vicente - vaga do PP

Carlos Mota
Chico da Princesa
Medeiros

Dr. Evilásio
Paulo Baltazar

Leônidas Cristino

Osvaldo Biolchi
4 vagas

PSDB
Anivaldo Vale

Bismarck Maia
João Campos

(Deputado do PP ocupa a vaga)

1 vaga

PP

Antonio Joaquim

Feu Rosa - vaga do PSDB
Ivan Ranzolin

Ronivon Santiago

PTB
Jair Bolsonaro

Marcondes Gadelha· vaga do
PFL

Ricardo Izar
Vicente Cascione

PL
Humberto Michiles

Mauricio Rabelo
Paulo Marinho - vaga do PFL

Wellington Roberto
PSB

(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu

PDT

Jairo Carneiro

Luiz Carlos Santos

Mendonça Prado
Paes Landim

Bernardo Ariston
Marcelino Fraga
Nelson Trad
Wilson Santiago
1 vaga

Aloysio Nunes Ferreira
João Campos
Juíza Denise Frossard
Vicente Arruda
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PP
Benedito de Lira
Ibrahim Abi-ackel
Ricardo Fiuza
Wagner Lago - vaga do PDT

PTB
Luiz Antonio Fleury
Roberto Magalhães
Vicente Cascione

PL
Carlos Mota
Inaldo Leitão - vaga do PSDB
José Santana de Vasconcellos
Maurício Rabelo

PSB
Renato Casagrande
(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

PPS

Vilmar Rocha
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
2 vagas

Osmar Serraglio
4 vagas

Bonifácio de Andrada
Bosco Costa

Nicias Ribeiro
Zenaldo Coutinho

Zulaiê Cobra

Celso Russomanno
Nélio Dias

Roberto Balestra

Amaldo Faria de Sá
Jair Bolsonaro

1 vaga

João Paulo Gomes da Silva
Paulo Marinho - vaga do PFL

Raimundo Santos
Wellington Roberto

2 vagas

PRONA

Júlio DelgadoAlceu Collares

Jandira Feghali

Enéas

(Deputado do PSL ocupa a
vaga)

PC do B
Alice Portugal

PRONA
Vandertei Assis

PSL
João Mendes de Jesus - vaga do

PDT

Dimas Ramalho
PDT

(Deputado do PP ocupa a vaga)
PC doB

Perpétua Almeida

IIdeu Araujo
PSC

Cartos Willian - vaga do PSB

Pompeo de Mattos

1 vaga

Professor Irapuan Teixeira

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo li. Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 318-8783/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA DO JUDICIÁRIO.
Presidente: José Eduardo Cardo:zo (PT)
1° Vice-Presidente: João Alfredo (PT)
20 Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Ibrahim Abi-ackel (PP)
Titu lares Suplentes

PT

Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo li. Pavimento Superior. Sala 170-A
Telefones: 318-6874/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA POLiTICA.
Presidente: Alexandre Cardoso (PSB)
10 Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia
Dra. Clair
João Alfredo
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Maurício Rands
Rubinelli

Coriolano Sales
Darci Coelho

PFL

Iriny Lopes
Mariângela Duarte

5 vagas

José Mendonça Bezerra
Robério Nunes

Chico Alencar
Devanir Ribeiro
Fernando Ferro
José Eduardo Cardozo
Luiz Couto
Paulo Delgado
Rubens Otoni

André de Paula
Luiz Carlos Santos

PFL

César Medeiros
Colombo

João Alfredo
João Fontes
Luiz Sérgio

Maria do Carmo Lara
Simplício Mário

Eduardo Sciarra
José Rocha



PTB

PL

PSDB

Edna Macedo
José Múcio Monteiro

Neuton Lima

Onyx Lorenzoni
Paes Landim

1 vaga

Leonardo Vilela
Luis Carlos Heinze

Vadão Gomes

1 vaga

2 vagas

Heleno Silva
Raimundo Santos

1 vaga

Homero Barreto
Philemon Rodrigues

1 vaga

Jefferson Campos
Pastor Pedro Ribeiro

Takayama

2 vagas

Ariosto Holanda
Atila Lira

Carlos Alberto Leréia

Carlos Sampaio

PSDB

PPS

PTB

Dr. Ribamar Alves
Isaías Silvestre

Almir Moura
Miguel de Souza
Milton Monti
Paulo Marinho - vaga do PFL

PSB

Antonio Carlos Pannunzio
Ronaldo Dimas
Zenaldo Coutinho
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Iris Simões
Joaquim Francisco
José Chaves - vaga do PMDB
José Múcio Monteiro
Joyair Arantes - vaga do PSDB
Rommel Feijó - vaga do PSDB

PL

Francisco Dornelles
Nelson Meurer
Roberto Balestra

PP

Robson Tuma
VilmarRocha
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB
Leonardo Picciani
Marcelo Teixeira (Licenciado)
Wladimir Costa
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

2 vagas

Atila Lins

Mário Heringer

Nélio Dias
Ricardo Barros

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

A1merinda de Carvalho
Jorge Alberto

Leandro Vilela
Mauro Benevides

Vieira Reis

Professora Raquel Teixeira
Rafael Guerra

Thelma de Oliveira
Vicente Arruda

(Deputado do PL ocupa a vaga)
PP

Almeida de Jesus
tnaldo Leitão - vaga do PSDB

Mário Assad Júnior
Oliveira Filho

Roberto Pessoa - vaga do PFL
PSB

PPS

PDT

Marcelo Guimarães Filho
Paulo Bauer

Zelinda Novaes
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB

PC doB

Agnaldo Muniz

Bispo Rodrigues
João Paulo Gomes da Silva
Lincoln Portela

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte

Nilton Baiano

Alexandre Cardoso
Luiza Erundina

Jackson Barreto
Philemon Rodrigues
Roberto Magalhães

Severiano Alves

Affonso Camargo
Aloysio Nunes Ferreira
Bonifácio de Andrada
João Almeida
1 vaga

Marcos Abramo
Paes Landim
Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco

Cezar Schirmer
José Divino
Marcelino Fraga
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi

Renildo Calheiros

Jovino Cãndido
PV

Inácio Arruda

Marcelo Ortiz

Júlio Delgado
Maria Helena - vaga do PMDB

PDT

Cláudio Magrão

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8782/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA TRABALHISTA.
Presidente: Vicentinho (PT)
1° Vice-Presidente: Maurício Rands (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Chaves (PTB)
Titulares Suplentes

PSC
Valdenor Guedes - vaga do PP

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Télefones: 318-7063/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Presidente: Mussa Demes (PFL)
1° Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente: Canos Eduardo Cadoca (PMDB)
3° Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgílio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

Jamil Murad

AryVanazzi
Fernando Gabeira

Paulo Pimenta
Reginaldo Lopes
Teima de Souza

Vignatti
Wasny de Roure

PT

PFL

IIdeu Araujo
PRONA

Luciano Leitoa (Licenciado)
PC doB

Pornpeo de Mattos

Professor frapuan Teixeira

Daniel Almeida

Carlito Merss
Jorge Biltar
José Mentor
Paulo Bernardo
Paulo Rubem Santiago
Virgílio Guimarães
Walter Pinheiro

Antônio Carlos Siffi
Antonio Canos Biscaia

Babá
Henrique Afonso

Josias Gomes
Neyde Aparecida

Tarcisio Zimmermann

Adauto Pereira
Celcita Pinheiro
Gerson Gabrielli

PT

PFL
Coriolano Sales
João Batista
Paufo Bauer

Carlos Santana
Ora. Clair
Luiz Alberto
Mauricio Rands
Orlando Desconsi
Paulo Rocha
Vicentinho



PSDB

PMDB

PTB

Amon Bezerra· vaga do PSDB

Enio Tatico
Pedro Fernandes

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Machado
Mussa Demes
Paudemey Avelino
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Carlos Eduardo Cadoca
Luiz Bittencourt
Marcelo Teixeira (Licenciado)
Max Rosenmann
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Antonio Cambraia
Eduardo Paes - vaga do PFL
Julio Semeghini
Luiz Carlos Hauly

Narcio Rodrigues

Walter Feldman

Delfim Netto
Francisco Dornelles
Romel Anizio

Armando Monteiro - vaga do
PMDB
José Militão
Nelson Marquezelli

Ronaldo Vasconcellos

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra
Eliseu Resende

Gervásio Silva
Júlio Cesar

Vic Pires Franco

Ann Pontes
Jorge Alberto
Paulo Afonso

Pedro Chaves

1 vaga

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Mendes Thame

Gonzaga Mota
Veda Crusius

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PP
Augusto Nardes

Márcio Reinaldo Moreira
1 vaga

José Mentor Fernando Ferro
Paulo Pimenta Paulo Bernardo

PFL
Eduardo Sciarra Gervásio Silva
Robson Tuma José Rocha
RodrigoMaia 1 vaga

PMDB
André Luiz Aníbal Gomes
Edison Andrino Hermes Parcianello
José Borba Mauro Benevides

PSDB
Carlos Sampaio Bosco Costa
Custódio Mattos Gonzaga Mota
Paulo Kobayashi Luiz Carlos Hauly

PP
Alexandre Santos João Tota
Mário Negromonte Nilton Baiano

PTB
José Carlos Martinez Iris Simões
José Chaves Vicente Cascione

PL
Bispo Rodrigues Lincoln Portela
Edrnar Moreira Wellington Roberto

PSB
1 vaga Paulo Baltazar

PPS
Dimas Ramalho Roberto Freire

PDT
Dr. Hélio Dr. Rodolfo Pereira

PCdoB
Promotor Afonso Gil Sérgio Miranda

PRONA
Elimar Máximo Damasceno Vanderlei Assis

PL

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 318-8790/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE APURAR AS RESPONSABILIDADES SOBRE

A EVASÃO DE DIVISAS REALIZADAS NO BRASIL, NO
PERíODO DE 1996 A 2002, QUANDO, SE ESTIMA, FORAM

RETIRADOS INDEVIDAMENTE DO PAís RECURSOS
SUPERIORES AO MONTANTE DE US$30 BILHÕES.

Presidente:
10 Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PSB

Jaime Martins
João Paulo Gomes da Silva

Reinaldo Betão

PC do B

Fernando Ferro Maurício Rands
João Alfredo Nelson Pellegrino
Luiz Alberto 2 vagas
Luiz Couto

PFL
Onyx Lorenzoni 3 vagas
Rodrigo Maia
1 vaga

PMDB
Josias Quintal 3 vagas
Marcelo Castro
Mauro Lopes

PSDB
Bosco Costa Carlos Sampaio
Helenildo Ribeiro João Campos
Vicente Arruda Zenaldo Coutinho

PP
Benedito de Lira Nélio Dias
Mário Negromonte 1 vaga

PTB
Alex Canziani 2 vagas

Secretário(a): 
Local: 
Telefones: 
FAX: -

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)
1° Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
2° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Luiz Couto (PT)
Titulares Suplentes

PT

Vanessa Grazziotin

Leonardo Mattos

João Herrmann Neto

1 vaga

Antonio Carlos Biscaia
Dr. Rosinha

Pastor Francisco Olimpio
1 vaga

Zequinha Marinho - vaga do
PTB

PT

PV

PSC

PPS

PDT

Edson Duarte

Sérgio Miranda

Dra. Clair
Eduardo Valverde

Beto Albuquerque
Renato Casagrande

Lupércio Ramos

Edrnar Moreira
João Leão
Sandro Mabel

André Zacharow



Antonio Cruz
PL

Inaldo Leitão Almeida de Jesus
Marcos de Jesus Wellington Roberto

PSB
Dr. Ribamar Alves 1 vaga

PPS
Geraldo Thadeu Leônidas Cristino

PDT
Alceu Collares 1 vaga

PCdoB
Daniel Almeida 1 vaga

PRONA
Vanderiei Assis Elimar Máximo Damasceno

Secretário(a): Francisco de Assis Diniz
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefones: 318-8436/7055
FAX: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR FATOS RELACIONADOS À

PIRATARIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E
SONEGAÇÃO FISCAL.

Presidente: Medeiros (PL)
1°Vice-Presidente: Julio Lopes (PP)
2° Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
3° Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)
Titulares Suplentes

Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-7061/8361/8784/7070
FAX: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR DENÚNCIAS DE

IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS POR
EMPRESAS E INSTITUiÇÕES PRIVADAS DE PLANOS DE

SAÚDE.
Presidente: Henrique Fontana (PT)
1° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Yeda Crusius (PSDB)
Relator: Dr. Ribamar Alves (PSB)
Titulares Suplentes

Devanir Ribeiro
Rubinelli
Wasny de Roure
1 vaga

Marcelo Guimarães Filho
Marcos Abramo
Reginaldo Germano

PT
4 vagas

PFL
Laura Carneiro
Robson Tuma

1 vaga
PMDB

Antonio Carlos Biscaia
Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
Henrique Fontana

Júlio Cesar
Laura Carneiro
Robson Tuma

Luiz Bittencourt
Max Rosenmann
Saraiva Felipe

João Castelo
Sebastião Madeira
Yeda Crusius

Dr. Benedito Dias
Nelson Meurer

Roberto Jefferson
Silas Câmara

PT
João Grandão

Roberto Gouveia
2 vagas

PFL
Ney Lopes

Paes Landim
1 vaga

PMDB
Asdrubal Bentes
Darcísio Perondi

Silas Brasileiro
PSDB

Luiz Carlos Hauly
Rafael Guerra

Walter Feldman
PP

Enivaldo Ribeiro
José Linhares

Wagner Lago - vaga do PDT
PTS

Arnaldo Faria de Sá
José Carlos Martinez

PL

Secretário(a): Sílvio Souza da Silva

PTB

PSB

PL

Almir Moura
Carlos Mota

Geraldo Resende

Alexandre Cardoso

Devanir Ribeiro
José Eduardo Cardozo

Rubens Otoni

Vanderlei Assis

Jamil Murad

PT

PSS

PPS

PRONA

PDT
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PC doS

Dr. Ribamar Alves

Jandira Feghali

Elimar Máximo Damasceno

Colbert Martins

Bispo Wanderval
Maurício Rabelo

Mário Heringer

Colombo
Luiz Alberto
Orlando Fantazzini

Secretário(a): Carla Rodrigues de Medeiros Tavares
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-7067/7057/8780
FAX: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR AS ATIVIDADES DA 5ERASA-

CENTRALIZAÇÃO DE SERViÇOS DOS BANCOS SIA .
Presidente: Giacobo (PL)
1°Vice-Presidente: Zico Bronzeado (PT)
2° Vice-Presidente: Reinaldo Betão (PL)
3° Vice-Presidente: Gonzaga Mota (PSDB)
Relator: Gilberto Kassab (PFL)
Titulares Suplentes

1 vaga

Paulo Baltazar

Jandira Feghali

Jovino Cãndido

Lupércio Ramos

João Pizzolatti
(Deputado do PSC ocupa a

vaga)

Bispo Wanderval
Neucimar Fraga

Eduardo Barbosa
Nicias Ribeiro

1 vaga

3 vagas

Armando Monteiro
Carlos Dunga

PP

PV

PPS

PDT

PSC
Valdenor Guedes - vaga do PP

PSDB

PCdoB

Carlos Alberto Leréia
Júlio Redecker
Julio Semeghini

Josias Quintal
Leonardo Picciani
Olavo Calheiros

Alex Canziani
Ronaldo Vasconcellos

Julio Lopes

Sandes Júnior

Dr. Rodolfo Pereira

Júlio Delgado

Sarney Filho

1 vaga

Coronel Alves
Medeiros

Vanessa Grazziotin



lico Bronzeado

Gilberto Kassab
José Mendonça Bezerra
Mussa Demes

José Priante
Luiz Bittencourt
Max Rosenmann

Wasny de Roure
PFL

Fernando de Fabinho
Murilo lauith

1 vaga
PMDB

Takayama
2 vagas

PSDB

Ricardo Barros

Iris Simões
Marcus Vicente

Jaime Martins
João Caldas

João Pizzolatti
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)
PTS

Dr. Francisco Gonçalves
João Magalhães

PL
Maurício Rabelo
Miguel de Souza

PSB
Anivaldo Vale
Gonzaga Mota
Léo Alcântara

Augusto Nardes
Márcio Reinaldo Moreira

Antonio Cambraia
Antonio Carlos Mendes Thame

Julio Semeghini
PP

Ivan Ranzolin
1 vaga

PTB

Dr. Evilásio

Rogério Silva

Pompeo de Mattos

Pastor Francisco Olímpio
PPS

Dimas Ramalho
Rogério Teófilo - vaga do PFL

PDT
Severiano Alves

PCdoB

Secretário(a): Manoel Alvim
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-8429/7064/8785/8787
FAX: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR OPERAÇÕES NO SETOR DE

COMBUSTíVEIS, RELACIONADAS COM A SONEGAÇÃO DOS
TRIBUTOS, MÁFIA, ADULTERAÇÃO E SUPOSTA INDÚSTRIA

DE LIMINARES.
Presidente: Carlos Santana (PT)
1° Vice-Presidente: Paulo Rubem Santiago (PT)
2° Vice-Presidente: José Borba (PMDB)
3° Vice-Presidente: Rose de Freitas (PSDB)
Relator: Carlos Melles (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

PT

PTB

IIdeu Araujo

1 vaga
PRONA

Professor Irapuan Teixeira

Daniel Almeida

Pedro Fernandes

João Castelo

Secretárío(a): Ivete Maria Galdino dos Santos
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefones: 318-8362/7053/7612
FAX: 318-2182

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A FAZER DIAGNÓSTICO
TÉCNICO SOBRE O ACIDENTE COM O VEíCULO LANÇADOR

DE SATÉLITE VLS-1 E SOBRE O PROGRAMA ESPACIAL
BRASILEIRO, PODENDO DESLOCAR-SE 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

PMDB

Terezinha Fernandes
Washington Luiz

PP
Eliseu Moura

Pastor Pedro Ribeiro
Pedro Novais

César Bandeira
Corauci Sobrinho

PSDB

Jovino Cândido

A1rnir Moura
Oliveira Filho

1 vaga

Pastor Francisco Olírnpio

José Militão
Luiz Antonio Fleury

Rogério Silva

PT

PL

PV

PDT

PPS

PSB

Luciano Leitoa (Licenciado)
PCdoB

Alex Canziani
Neuton Lima

Deley

Giacobo
Reinaldo Betão

Dr. Evilásio

Perpétua Almeida

Cezar Silvestri

Manato

Carlos Santana
Luciano lica
Luiz Bassuma
Paulo Rubem Santiago

Fernando Ferro
João Grandão

João Magno
Maria do Rosário

PFL

Paulo Marinho

Dr. Ribamar Alves

PL

PSB

PCdoB
Carlos Melles
José Carlos Araújo

Paes Landim

André Luiz
Eliseu Padilha
José Borba

Eduardo Gomes
Rafael Guerra
Rose de Freitas

Dilceu Sperafico

Abelardo Lupion
Gervásio Silva

(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

PMDB
Edison Andrino

Eduardo Cunha - vaga do PP
José Divino

Mauro Lopes
PSDB

Helenildo Ribeiro
João Campos

(Deputado do PP ocupa a vaga)
PP

Alexandre Santos - vaga do
PSDB

Vanessa Grazziotin

Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA COM A FINALIDADE DE AVERIGUAR
AS CAUSAS E A EXTENSÃO DOS DANOS CAUSADOS AO
MEIO AMBIENTE PELO VAZAMENTO DE UMA BARRAGEM

DE REJEITOS DA INDÚSTRIA CATAGUASES DE PAPEL
LTDA., ATINGINDO MUNiCípIOS DOS ESTADOS DE MINAS

GERAIS E DO RIO DE JANEIRO.
Coordenador: César Medeiros (PT)
Relator: Renato Cozzolino (PSC)
Titulares Suplentes
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)



(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PP ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a.vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)
(Deputado do PSC ocupa a vaga)
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)

PT
César Medeiros - vaga do PRESIDENTE
F13rnando Gabeira· vaga do PRl;SID ENTE
Leonardo Monteiro - vaga do PRESIDENTE

PMDB
Luiz Bittencourt - vaga do PRESIDENTE
Nelson Bornier - vaga do PRESIDENTE

PTB
Ronaldo Vasconcellos - vaga do PRESIDENTE
Sandro Matos - vaga do PRESIDENTE

PP
Julio Lopes - vaga do PRESIDENTE

PSC
Renato Cozzolino - vaga do PRESIDENTE

PV
Deley - vaga do PRESIDENTE
Edson Duarte - vaga do PRESIDENTE
Jovino Cândido - vaga do PRESIDENTE
Leonardo Mattos - vaga do PRESIDENTE
Marcelo Ortiz - vaga do PRESIDENTE
Sarney Filho - vaga do PRESIDENTE

Secretário(a): .

REGULAA FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE EXERCEM

ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Coordenador: Arlindo Chinaglia (PT)
Relator: Osvaldo Blolchi (PMOB)
Titulares Suplentes

Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7060
FAX: 318-2140

Arlindo Chinaglia

Aroldo Cedraz

Osvaldo Biolchi

Carlos Sampaio

Márcio Reinaldo Moreira

Nelson Marquezelli

Miguel de Souza

1 vaga

Geraldo Thadeu

André Zacharow

1 vaga

IIdeu Araujo

Marcelo Ortiz

PT

PFL

PMDB

PSDB

PP

PTB

PL

PSB

PPS

PDT

PCdoB

PRONA

PV

Secretário(a): Fátima Moreira



EDiÇÃO DE HOJE: 518 PÁGINAS


