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CONGRESSO NACIONAL

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 589, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Fundação Deputado Walfrido Monteiro a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Icõ, Estado do Ceará.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 375, de 11 de julho de 2001, que autoriza a

Fundação Deputado Walfrido Monteiro a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade de 100, Estado do Ceará.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de agosto de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 590 , DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio São Judas Tadeu FM Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Coqueiral,
Estado de Minas Gerais.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nO 323, de 19 de março de 2002, que ou

torga permissão à Rádio São Judas Tadeu FM Ltda., para explorar, por dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Coqueiral, Estado de Mi
nas Gerais.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de agosto de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 591, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Rio Verde Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Baependi, Estado de
Minas Gerais.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 344, de 19 de março de 2002, que outorga

permissão à Rádio Rio Verde Ltda., para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radi
odifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Baependi, E~;tado de Minas Gerais.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de agosto de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 592, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão à DRT - Duagreste Rádio e Televisão
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Arapiraca, Estado de Alagoas. O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° ~:93, de 19 de março de 2002, que outorga
permissão à DRT - Duagreste Rádio e Televisão Ltda., para explorar, por dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Arapiraca, Estado de Alagoas.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de agosto de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 593, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Municipal de São Vicen
te do Seridó a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Vicente do Se
ridó, Estado da Paraíba.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 282, de 16 de maio de 2001, que autoriza a

Associação Comunitária Municipal de São Vicente do Seridó a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Vicente do Seridó, Estado da Paraíba.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de agosto de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 594, DE 2003

Aprova o ato que autQriza a Fundação Santo Antônio de Grão Mogol a execu
tar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Grão Mogol, Estado de Minas Gerais.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nO 316, de 25 de maio de 2001, que autoriza a

Fundação Santo Antônio de Grão Mogol a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Grão Mogol, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de Agosto 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 595, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão ao Sistema Lageado de Comunicação
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Vila Velha, Estado do Espírito Santo.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 445, de 7 de agosto de 2001, que outorga

permissão ao Sistema Lageado de Comunicação Ltda. para explorar, por dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de Agosto de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 596, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Palmas a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Palmas, Estado do Paraná.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 464, de 22 de agosto de 2001, que autoriza

a Associação Comunitária de Palmas a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Palmas, Estado do Paraná.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 26 de Agosto de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

l1if111
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 597, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Sociedade Civil Boca Maldita a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

o Congresso·Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 606, de 24 de outubro de 2001, que autori

za a Sociedade Civil Boca Maldita a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de Agosto de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 598, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de
Colorado a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cobrado, Estado do Paraná.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 380, de 11 de julho de 2001, que autoriza a

Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Colerado a executar, pelo prazo de dez anos, sem dire
ito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cobrado, Estado do ParMá.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de agosto de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 599, DE 2003

Aprova o ato que outorga permissão à Fundação da Universidade Federal do Pa
raná para o Desenvolvimento da Ciência, da Tecnologia e da Cultura para executar serviço de radi
odifusão sonora em freqüência modulada na cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 128, de 5 de fevereiro de 2002, que outorga

permissão à Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, da Tecnologia e
da Cultura, para executar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de agosto de 20003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 600, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de
Lobato a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lobato, Estado do Paraná.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 60, de 17 de janeiro de 2002, que autoriza

a Associação de Proteção a Maternidade e à Infância de Lobato a executar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lobato, Estado do Paraná.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de agosto de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do SenadoFederal.

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 601, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural e Artístico de
Renascença - ACCAR a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Renas
cença, Estado do Paraná.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 217, de 25 de fevereiro de 2002, que autoriza a

Associação Comunitária Cultural e Artístico de Renascença - ACCAR a executar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Renascença, Estado do Paraná.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de agosto de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 602, DE 2003

Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Sociedade Monte Alegre
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na ciclade de Telêmaco
Borba, Estado do Paraná.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n°, de. 7 de janeiro de 1997, que renova por dez

anos, a partir de 1° de maio de 1994, a concessão da Rádio Sociedade Monte Alegre Ltda., para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na ciclade de Telêmaco Borba, Estado do Paraná

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de agosto de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 603, DE 2003

Aprova o ato que outorga concessão à SESAL - Comunicação e Informática
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Telêmaco
Borba, Estado do Paraná.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n°, de 15 de janeiro de 2002, que outorga

concessão à SESAL - Comunicação e Informática Ltda., para explorar, por dez anos, sem direito de exclusivi

dade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Telêmaco Borba, Estado do Paraná.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de agosto de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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entidades de servidores públicos para acompa
nhamento da votação, em segundo turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n° 40, de 2003,
referente à reforma previdenciária. Participação
da oradora no IX Fórum de Mulheres do
MERCOSUL, realizado em Montevidéu, Uruguai,
e no 11 Congresso Internacional dos Municípios
Portuários, realizado em Paranaguá, Estado do
Paraná Anúncio de apresentação, à Comissão
de Viação e Transportes, de requerimento de re-

40257

40256

40258

40255

40254

40254

CORIOLANO SALES (PFL - BA) - Suges
tões para atenuação da escalada da violência e
da criminalidade no País ..

LUIZ COUTO (PT - PB) - Expectativa de
instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito
dos Grupos de Extermínio na Região Nordeste.
Recriação da Superintendência de Desenvolvi-
mento do Nordeste ..

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Atos
da Presidência sobre criação de Comissões
Especiais destinadas ao exame do Projeto de Lei
Complementar n° 76, de 2003, do Poder Executi
vo, acerca dé recriação da Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e da
Proposta de Emenda à Constituição n° 92-A, de
1995, sobre os critérios para escolha de mem-
bros do Supremo Tribunal Federal. .

HENRIQUE AFONSO (PT - AC) - Consi
derações acerca do patenteamento, por es
trangeiros, de produtos da biodiversidade
amazônica ..
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de reforma tributária. Expectativa de atendimento SILAS CÂMARA (PTB - AM) - Regozijo
às postulações dos Estados da Região Nordeste com a aprovação, pela Comissão Especial da Re-
no processo de reformulação do Sistema Tributa- forma Tributária, da proposta de prorrogação do
rio Nacional, sobretudo na distribuição de verbas prazo de vigência dos incentivos fiscais concedi-
da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco- dos às empresas da Zona Franca de Manaus. ...... 40259
nômico e da Contribuição Provisória sobre Movi- JOSÉ ROCHA (PFL - BA) - Comprovação,
mentação Financeira. 40253 por força-tarefa instituída pela Controladoria-Ge-

GASTÃO VIEIRA (PMDB - MA) - Conster- ral da União, da inexistência de irregularidades
nação com o acidente ocorrido na Base de Lan- nos atos administrativos do Prefeito Adonai Nina
çamento de Alcântara, Estado do Maranhão. Ne- Rocha, do Município de Urandi, Estado da Bahia. 40259
cessidade de alocação de recursos para continui- JACKSON BARRETO (PTB - SE) - Apre-
dade do Programa Espacial Brasileiro. Insensibili- sentação de projeto de lei sobre criação do Pro-
dade dos Ministros da Defesa, José Viegas, e da grama Nacional de Mobilidade e Acesso ao
Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral, com o Transporte Público. 40260
episódio. Reconhecimento do heroísmo dos pes- ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB-
quisadores mortos no acidente. Solidariedade SP) - Atuação do PT na condição de partido
aos familiares das vítimas. 40253 oposicionista. Inadmissibilidade da proposta pe-

NARCIO RODRIGUES (PSDB - MG) - tista de perpetuação da CPMF e de desvincula-
Alerta ao Governo Federal sobre a necessidade ção do tributo do setor de saúde, ao ensejo da
de ampliação do debate em torno da proposta de reforma tributária. Descaso do Governo Federal
reforma tributária. 40254 com a situação fiscal de Estados e Municípios.

Incoerência do atual posicionamento político-ide-
ológico do PT. 40262

ALCEU COLLARES (PDT - RS) - Perple
xidade ante a proibição, pelo Presidente João
Paulo Cunha, do acesso de visitantes aos toale-
tes da Casa. 40263

JOSÉ UNHARES (PP - CE, Pela Ordem)
- Encaminhamento de indicação ao Ministro dos
Transportes, Anderson Adauto, para recuperação
da BR-222, sobretudo o trecho Umirirn-Itapajé,
no Estado do Ceará .

PAULO DELGADO (PT - MG) - Solidarie
dade ao Deputado Gastão Vieira pelo pronuncia
mento sobre o acidente na Base de Lançamento
de Alcântara, Estado do Maranhão. Acerto da de
cisão do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva de
continuidade do Programa Espacial Brasileiro.
Condolências aos familiares das vítimas ..
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aHzação de audiência pública para discussão de
novo modelo de arrendamento para os portos
brasileiros. Defesa de realização de negociações
para superação do conflito de interesses existen
te na questão da expansão do Porto de Santos,
no Estado de São Paulo. 40267

VICENTINHO (PT - SP) - Elevado índice
de provação popular do Governo Luiz Inácio Lula
da Silva. Realização da Marcha das Margaridas. .. 40268

POMPEO DE MATTOS (PDT - RS) 
Apresentação de projeto de lei sobre obrigatorie
dade de informação, pelas operadoras dos servi
ços de, telefonia, dos valores de tarifas telefôni-
cas interurbanas. 40269

PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Convo-
cação dos Deputados ao plenário para registro
de presença. 40269

t-.t1ILTON CAROlAS (PTB - RS) - Transcur
so do 49° aniversário do falecimento do ex-Presi
dente G~túlio Vargas. Defesa da recuperação do
poder aquisitivo do trabalhador assalariado.
Expectativa de desoneração do setor produtivo
com as reformas estruturais em tramitação no
Congresso Nacional. 40269

CARLOS ABICALlL (PT - MT) - Artigo Eu
tenhoespêrança(O medo como disfarce do pre
conceito, Ou do caráter, ou das porderências polí
ticas), de, autoria do historiador brasiliense Kleber
Chagas Cerqueira. 40270

DR.EVILÁSIO (PSB - SP) -Encaminha
mento d~ indi?a9ão, ao Ministério da Educação
para criaçã() deouvidorias nas instituições públi-
cas de ensino superior do País. .. 40272

DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA) - Reali-
zação de s(:1miná.rio sobre segurança pública no
Município deVárzea da Roça, Estado da Bahia. .. 40272

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE) - Posi
cionamentodo, PFLcontrário a proposta de refor
ma tributária,' Agravamento da situação socioeco
nômica do País com a eventual aprovação da
proposta....................... 40272

ELlSEU PADILHA (pMDB - RS) - Elogio
ao Presidente João Paulo Cunha e aos demais
integrantes da Mesa Diretora pela parceria esta
belecida entre "a Câmara dos Deputados e a
Empresa Bra.sileirade Correi()s e Telégrafos para
implementação da Carta Cidadão. 40273

NELSO~ ~ARClUEZELLI (PTB - SP) 
Homenagem à memória de Luiz, Alves de Lima e
Silva, o Duq~e de Caxias,aoensejo do transcur-
so do bicentenário de nascimento. 40274

FRANCISCO HODRIGUE9 (PFL - RR) 
Recordttnos lucros da PETROBRAS no primei
ro semestr~ de 2093. Destinação de maior parte
da renda da empresa ao pagamento da dívida

externa brasileira, em detrimento do desenvolvi
mento socioeconômico do País. Prejuízos finan
ceiros do BNDES decorrentes do pagamento de
débitos de empresas de energia elétrica. Conve
niência de convocação do ex-Ministro das Co
municações, Luiz Carlos Mendonça de Barros,
para esclarecimento à Casa sobre a privatiza-
ção do setor elétrico. 40275

F'EU ROSA (PP - E.S) - Posse do ex-Go
vernador do Estado do Espírito Santo, Arthur Car
los Gerhardt, no cargo de Coordenador do Conse
lho de Energia, Petróleo e Indústria Química da
organização não-governamental Espírito Santo
em Ação. Necessidade de pla.nejamento da indús-
tria do petróleo no Estado do Espírito Santo. .. ....... 40276

NELSON aORNIER (PMDB - RJ) - Dificul-
dades enfrentadas pelo comércio em decorrência
da política econômica do Governo Federal. ......... 40276

TEREZINHA FERNANDES (PT - MA) 
Participação da, oradora no V Congresso ,da
Associação Nacional de, RadiodifusãoComunitá
ria. Denúncia de persegui9ão promovida pela
Agência Nacional dEl" Telecomunicações e p(:1la
Polícia Federal contra as rádios comunitárias. Re
púdio à apreensão, por agentes de s~g~rança do
Senado Federal,da bandeira do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra. 40277

SANDES JÚNIOR (PP- GO) - Necessida
de de ,alteração da proposta governamental de
reforma tributária. Ampliaç~o do debateda maté-
ria peloGongresso Nacion~l. 40278

ZELlNDA NOVAES (PFL- BA) - Apresen
tação de requerimento de consignação em ata
de voto de pesar pelas vítimas do acidente na
Base Espacial de Alcâl'ltan:l, Estado. do Mara
nhão. Elogio às açõ(:1sgoyemamentais em soli-
dariedade às famílias das vftimas. 40278

FÁBiO SOUTO (PFL. - BA) - Lançamento,
pelo Governo d? Estado drHahia, do Programa
de Inclusão Soc,ial da Mineração, do Programa
Tabuleiro da Bahia e do ProjetoCaminhaL 40279

PAULO ROCHA (PT-PA)- Realização da
Marcha das Margaridas,naGapital Federal........... 40280

LUIZ BITTENGOURT(PrvtDB - GO) __Tlans-
curso do 8° aniversário de fLl~dação do semanário
O Suc~sso, editado ,em Goiânia, Estado de Goiás. . 40280

PRESIDENTE (Conf~Cio Moura) ,-9(mvo-
cação Dos Deputados Ao Plenário Para Registro
De Presença ~ ~,............................... 40281

V - Grande Expediente

ZÉ UMA (PP - PA):-l1ealização da Mar
cha das Margaridas. Urgente alteração da, políti
ca econômica do Governo Federal. Críticas à
proposta de reform?- tributária. encaminhada à
Casa pelo Poder Executivo. Prioridade da área
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social no Orçamento Geral da União de 2004.
Expectativa de sucesso da nova Superintendên
cia do Desenvolvimento da Amazônia. Pedido ao
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva para revisão
dE! acordo com o Fundo Monetário Internacional. . 40281

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE - Pela
ordem) - Homenagem póstuma ao Prof. José
Jucá Neto, Procurador da Fazenda Municipal e
professor da Faculdade de Direito da Universida-
dE! Federal do Ceará. 40285

EDSON DUARTE (PV - BA - Pela ordem) 
Outorga, pela Assembléia Legislativa do Estado
da Bahia, do título de Cidadão Baiano ao Bispo
dEl Juazeiro, D. José Rodrigues. Trajetória do bispo
na Igreja Católica e na Diocese de Juazeiro. 40286

CARLOS ABICALlL (PT - MT - Pela or
dem) - Documento sobre desenvolvimento sus
tentável, elaborado pelo Conselho para o Desen-
volvimento da Amazônia Mato-Grossense. 40289

ZELlNDA NOVAES (PFL - BA - Pela 01'

dE!m) - Êxito da política agrária do Governo do
EBtado da Bahia. Urgência na adoção, pelo Go
VEJrno Federal, de medidas para contenção da
escalada da violência no campo.......... 40293

ADELOR VIEIRA (PMDB - SC - Pela 01'-

dflm) - Necrológio do ex-Prefeito Luiz Gomes, do
Município de Joinville, Estado de Santa Catarina. 40294

ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP - Pela 01'-

dflm) - Retomada do crescimento econômico
brasileiro. 40294

NILTON BAIANO (PP - ES - Pela ordem)
Inadimplência do Bancoltaú SIA com a Previ-
dÊmcia Social. 40295

AFFONSO CAMARGO (PSDB - PR) 
Considerações acerca da busca da felicidade e
do campo unificado de energia cósmica. .. ...... ...... 40295

FERNANDO FERRO (PT - PE - Pela or-
dem) - Razões da realização da Marcha das
Margaridas. 40299

CARLOS NADER (PFL - RJ - Pela ordem)
- Solidariedade às famílias das vítimas do acidente
ocorrido na Base Espacial de Alcântara, Estado do
Maranhão. Exigência de apuração das causas do
acidente. Conveniência de definição dos investi-
nnntos no Programa Espacial Brasileiro. ....... ......... 40300

PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA
(PRONA - SP - Pela ordem) - Voto contrário do
orador à Proposta de Emenda à Constituição nO
40, de 2003, referente à reforma Previdenciária... 40301

ALBERTO FRAGA (PMDB - DF - Pela or-
dem) - Apresentação de proposição. 40302

ILDEU ARAÚJO (PRONA - SP - Pela 01'-

d€lm) - Escalada do desemprego no País............. 40302

PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Convo
cação dos Deputados ao plenário para registro
de presença. 40303

VALDENOR GUEDES (PP - AP - Pela or
dem) - Realização, pela Casa, do seminário Os
Rumos do Saneamento Ambiental no Governo
Lula. Anúncio de apresentação de projeto de lei
sobre instituição do ano de 2004 como Ano Na-
cional do Saneamento Básico no País................. 40303

MORONI TORGAN (PFL - CE) - Questão
de ordem sobre início da Ordem do Dia. ... .......... 40303

PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Aguardo
da deliberação do Presidente da Casa sobre o
início da Ordem do Dia. 40304

CÉSAR BANDEIRA (PFL - MA - Pela or
dem) - Considerações acerca do acidente ocorri
do na Base de Lançamento de Alcântara, no
Estado do Maranhão. 40304

LAEL VARELLA (PFL - MG - Pela ordem)
- Fracasso da reforma agrária no País, relatado
no livro Relorma Agrária - o mito e a realidade,
do jornalista Nelson Ramos Barreto. 40305

RONALDO CAIADO (PFL - GO - Pela or-
dem) - Críticas às propostas governamentais de
reforma previdenciária e tributária. 40309

PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Convo-
cação dos Deputados ao plenário para início da
Ordem do Dia. .. 40310

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB -
SP) - Questão de ordem sobre início da Ordem
do Dia. 40310

JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL - DF 
Pela ordem) - Solicitação à Presidência de deci
são sobre as questões de ordem apresentadas
pelos Deputados Moroni Torgan e Antônio Carlos
Pannunzio. Pedido para acionamento das campa
inhas e encerramento dos trabalhos nas Comis-
sões. 40310

PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Respos-
ta ao Deputado José Roberto Arruda.... 40310

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
SP - Pela ordem) - Pedido para acionamento
das campainhas. Conveniência de anulação, pela
Presidência, de decisões das Comissões após o
início da Ordem do Dia.......................................... 40311

PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Respos-
ta ao Deputado Antonio Carlos Pannunzio............ 40311

AGNALDO MUNIZ (PPS - RO - Pela or
dem) - Conveniência de procrastinação do início
da Ordem do Dia em face dos trabalhos da Co
missão Especial destinada à discussão da pro-
posta de re,'orma tributária. 40311

JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL - DF -
Pela ordem) - Impossibilidade de apreciação si-



40312

40314

40314

40314

40313

40314

40314

40315

40316

40316

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
SP - Pela ordem) - Prática de empreguismo pelo
Governo Luiz Inácio Lula da Silva ..

AGNALDO MUNIZ (PPS - RO - Pela or
dem) - Prejuízos causados à agropecuária ron
doniense pela Medida Provisória n° 2.166-67, de
2001, relativa à instituição do Código Florestal.
Conveniência de maior incentivo do Governo do
Estado para o pleno funcionamento da Defenso-
ria Pública em Rondônia ..
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multânea da proposta de reforma tributária pela RONALDO CAIADO (PFL - GO - Pela or-
Comissão Especial e da proposta de reforma dem) - Protesto contra o retardamento do início
previdenciária pelo Plenário. 40311 da Ordem do Dia. 40318

PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Respos- PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Convo-
O d J . R b rt A d 40311 cação dos Deputados ao p.lenário para início data ao eputa o ose o e o rru a .

Ordem do Dia. 40318
ZONTA (PP - SC - Pela ordem) - Urgente

necessidade de regulamentação, pelo Governo ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB-
Federal, da prorrogação dos financiamentos da SP) - Questão de ordem sobre o início da 40318

. I 40311 Ordem do Dia ..sUlnocu tura .
PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Respos-

ta ao Deputado Antonio Carlos Pannunzio............ 40319

RONALDO CAIADO (PFL - GO - Pela or
dem) - Solicitação de marcação do horário
17h21 min para começo de contagem do prazo de
5 minutos, dado pela Presidência, para o início da
Ordem do Dia ou o encerramento da sessão. ... ..... 40319

LUCICHOINACKI (PT - SC - Pela ordem)
- Apoio às reivindicações das trabalhadoras rura-
is participantes da Marcha das Margaridas........... 40319

JOÃO MAGNO (PT - MG - Pela ordem) 
Desbaratamento pela Polícia Federal de quadri-
lha especializada em roubo de arte sacra............. 40319

DR. RIBAMAR ALVES (PSB - MA - Pela
ordem) - Tragédia na Base de Lançamento de
Alcântara, no Estado do Maranhão. Empenho do
Ministro da Ciência e Tecnologia, Roberto Ama
ral, pela retomada do programa espacial brasilei·
ro. Manifestação de pesar aos familiares das víti c

mas da explosão de foguete.. 40320

RONALDO CAIADO (PFL - GO - Pela or
dem) - Exigência de encerramento da presente
sessão ou suspensão dos. trabalhos da Comis-
são Especial de Reforma Tributária. 40320

EDUARDO GOMES (PSDB - TO - Pela or
dem) - Instalação da Comissão Especial desti
nada à apreciação da Proposta de Emenda à
Constituição nO 574, de 2002, referente à limita-
ção das despesas das Câmaras de Vereadores. .. 40320

RONALDO CAIADO (PFL - GO - Pela or-
dem) - Indagação à Presidência sobre cumpri-
mento de prazo para o início da Ordem do Dia.... 40320

PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Respos-
ta ao Deputado Ronaldo Caiado. 40320

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB -
SP - Pela ordem) - Necessidade de decisão da
Presidência sobre encerramento da sessão. ........ 40320

PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Respos-
ta ao Deputado Antônio Carlos Pannunzio. 40321

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ - Pela ordem) 
Improcedência da exigência do Deputado Anto
nio Carlos Pannunzio sobre o início da Ordem
do Dia. Solidariedade ao Deputado Pastor Rei
naldo pelas decisões tomadas na presidência
dos trabalhos. 40321

ALDO REBELO (PCdoB - SP - Pela ordem)
- Convocação dos Parlamentares da base gover
nista ao plenário para início da Ordem do Dia.........

PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Convo
cação dos Deputados ao plenário para início da
Ordem do Dia ..

MORONI TORGAN (PFL -:- CE - Pela or
dem) - Conveniência de início da Ordem do Dia..

PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Respos-
ta ao Deputado Moroni Torgan ..

B. SÁ (PSDB - PI - Pela ordem) - Importân
cia das emendas apresentadas pelos Parlamenta
res ao Orçamento Geral da União. Sucesso do pro
jeto de fruticultura irrigada no Estado do Piauí, de
senvolvidograças às verbas alocadas via emendas
apresentadas pelo orador ao Orçamento .

MANATO (PDT - ES - Pela ordem) - Ho
menagem aos atletas capixabas pelo desempe
nho nos Jogos Pan-Americailos de Santo Domin
go, na R~pública Dominicana. Saudação à Socie
dade Brasileira de Angiologiae Cirurgia Vascular
pela realização da 2a Semana Nacional de Saú-
de Vascular.· .

RO!:3ÉRIO NUNES (PFL - BA - Pela or
dem) - Concessão pelo Goyernador do Estado
da Bahia, Paulo Souto, de títulos de terras a pe
quenos produtores rurais. Manifestação de pesar
pelo falecimento do líder comunitário Euclides
Defensor Meneses ..

SANDRA ROSADO (PMDB - RN - Pela
ordem) - Homenagem à memória do Senador
Dinarte Mari.z ao ensejo do transcurso do cente-
nário de nascimento , .
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ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB - SÉRGIO (PT - RJ), EDUARDO VALVERDE (PT
SP - Pela ordem) - Desrespeito ao Regimento - RO), RONALDO CAIADO (PFL - GO). 40329
Interno da Casa pelo Deputado Luiz Sérgio. 40321 PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con-

ALBERTO FRAGA (PMDB - DF - Pela or- vocação dos Parlamentares ao plenário................ 40330
dem) - Críticas ao trabalho da Rede Globo. de LUIZ SÉRGIO (PT - RJ - Pela ordem) _
Televisão na cobertura da tramitação do Estatuto Apoio à realização da Marcha das Margaridas.
do Desarmamento na Casa. Apresentação de Solidariedade aos familiares das vítimas de aci-
proposição sobre inscrição do nome do Embaixa- dente ocorrido na Base de Lançamento de
dor Sérgio Vieira de Mello no Livro dos Heróis da Alcântara, Estado do Maranhão. Confiança na
Pátria. 40321 continuidade do Programa Espacial Brasileiro. 40330

RONALDO CAIADO (PFL - GO) - Recla- Usou da palavra pela ordem, para registro
mação contra a morosidade da Presidência na de voto, o Sr. Deputado ROBERTO BALESTRA
resposta à questão de ordem do Deputado Moro- (PP _ GO).............................................................. 40330
ni Torgan sobre o início da Ordem do Dia. 40322

VI- Ordem do Dia POMPEO DE MATTOS (PDT - RS - Pela
ordem) - Inexistência de razões lógicas para o

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Discus- estabelecimento da cobrança de contribuição
são, em segundo turno, da Proposta de Emenda à previdenciária dos servidores inativos. Conve-
ConstITuição n° 40-C, de 2003, que modifica os niência da aprovação de subteto salarial único
arts. 37, 40, 42, 48, 96, 149 e 201 da Constituição para os Estados brasileiros. 40330
Federal, revoga o Inciso IX do § 3° do art. 142 e § TARCISIO ZIMMERMANN (PT _ RS) _
10 do art. 201 da Constituição Federal e dispositi- Estranheza quanto ao posicionamento do Depu-
vos da Emenda ConstITucional n° 20, de 15 de de-

40326 tado Pompeo de Mattos, contrário à taxação dos
zembro de 1998, e dá outras providências. inativos prevista na reforma da Previdência e fa-

ALBERTO GOLDMAN (PSDB - SP - Pela vorável à cobrança, pelo Governo do Estado do
ordem) - Solicitação à Presidência de determinação Rio Grande do Sul, de contribuição previdenciá-
de encerramento dos trabalhos da Comissão Espe- ria de servidores inativos beneficiários de baixos
cial destinada à discussão da proposta de reforma proventos. Apoio ao restabelecimento da parida-
tributária e dos demais órgãos técnicos da Casa. ..... 40326 de integral e à flexibilização da regra de transição

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Deter- para os atuais servidores públicos. 40331
minação de suspensão dos trabalhos nas Comis- Usou da palavra para orientação da res-
sões. Convocação dos Parlamentares ao plenário. .. 40326 pectiva bancada o Sr. Deputado ANTONIO

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Votação CARLOS PANNUNZIO (PSDB - SP). 40332
de requerimento para retirada da Proposta de JANETE CAPIBERIBE (PSB - AP - Pela
Emenda à Constituição nO 40-C, DE 2003, de pauta. 40326 ordem) _ Apoio às reivindicações das participan-

Usaram da palavra para encaminhamento da tes. na Marcha das Margaridas. Envio de condo-
votação os Srs. Deputados MORONI TORGAN lências às famílias das vítimas do acidente ocor-
(PFL - CE), ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP)... 40326 rido na Base de Lançamento de Alcântara, no

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Rejei- Estado do Maranhão. Proliferação da dengue na
ção do requerimento. 40329 Região Norte, particularmente no Estado do 40332

RONALDO CAIADO (PFL - GO) - Pedido Amapá ..

de verificação da votação. 40329 CORONEL ALVES (Bloco/PL - AP - Pela
ordem) - Regozijo com a presença do Presiden-

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Defe- te Luiz Inácio Lula no Estado do Pará para anún-
rimento do pedido de verificação........................... 40329 . d . - d SUDAM 40332

CIO arecnaçao a . . .
Usaram da palavra para orientação das EDUARDO VALVERDE (PT _ RO _ Pela

respectivas bancadas os Sr.s. Deputados ordem) _ Saudação às participantes na Marcha
SARNEY FILHO (PV "'- MA), ENEAS (PRONA -
SP), INÁCIO ARRUDA (PCdoB _ CE), MANATO das Margaridas. Apoio à aprovação da reforma
(PDT - ES), NELSON PROENÇA (PPS _ RS), previdenciária em segundo turno. 40333
ISAíAS SILVESTRE (PSB - MG), MÁRIO PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Co-
ASSAD JÚNIOR (Bloco/PL - MG), JÚLIO municação ao Plenário sobre adiamento da vota-
LOPES (PP - RJ), FERNANDO GONÇALVES ção da matéria. Esclarecimento sobre o procedi-
(PTB - RJ), ANTONIO CARLOS PANNUNZIO mento da discussão. Anúncio da realização de
(PSDB - SP), RONALDO CAIADO (PFL - GO), nova sessão pela Comissão Especial da Refor-
EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE), LUIZ ma Tributária. 40333



40347

40349

40349

40347

40349

40336

40336

40337

40335

40336

40335

40334

40334

40343

40343

40337

NILSON MOURÃO (PT - AC- Pela or
dem) - Receptividade do Governo Federal às rei
vindicaçÕes das participantes na Marcha das
Margarid!'ls. Pr",Scença de delegação de mulheres
do Estado do Acre no evento ..

ORA CLÁIR .(PT -. PR __ Pela ordem) 
Contrariedade .• ao substitutivo da Comissão de
Economia, .. Indústria. e. Comércio. ao Projeto de
Lei Col11plementar n° 72, de 200~. Saudação às
participantes na Marcha das Margaridas ..

L1NGOLN PORTELA (Bloco/PL - MG 
Pela ordem) -In~ufic:iência do número de barcos
utilízados na pesca de atum no País ..

ANTOf\j.IO CARLOS PANNUNZIO. (PSDB 
SP - Pel<;lordem) - Acerto da decisão do Presi
dente Inocêncio Oliveira deadial11Elnto da votação
da matéria. Críticas à proposta de reforma tributária
encaminhada à Casa pelo Poder Executivo .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)- Agra
decim~nt?<;lo geputado Antô~ío Carlos Pannun
zío. EsclElr~cimentosobrea decisão do Presiden
te João Paulo Cunha acerca de adiamento da vo-
tação darriatéria. , ..

LUIZ~NTONIO FLEURY (PTB - SP - Pela
ordem) .,.. Homena~em póstuma .ao empresário
José Nelso~ ~chincariol. Falecimento do ex-Mi-
nistro do Trabalho MUrllo Macedo ..

PAULO DELGÂDO(PT - MG - Pela or
dem) - Presençi'l doPres.idente Luiz Inácio Lula
da Silva novelêirio dasvítIrnas do acidenteocor
rido na Base de Lançfmentode Alcântara, Esta
do do Mfra~hão .• II11Portân~i<;l de. garantia, pelo Go
verno Federal, de continuação do Programa Espa-
cial BràsUeiro .

PHE~IDENTE(lnocêncio Oliveira) - Encer-
ramento da votação .

Rejeição do requerimento de retirada da
matéria de pauta .

Uspu<iapalavra pela ordem o Sr. Deputado
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB - SP).....

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Escla
recimentp sobrl:l sIsternática adotada pela Presi-
dência para discussão da matéria ..
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TEREZINHA FERNANDES (PT - MA - Pela Usou da palavra para discussão da matéria
ordem) -Cbnfiança na continuidade do Programa o Sr. Deputado MURILO ZAUITH (PFL- MS)...... 40343
Espacial Brasileiro. Anúncio da apresentação de MARCEUNO FRAGA (PMDB - ES - Pela
requerimento de constituição de Comissão Externa ordem) - Realização da 16a Feira Internacional
para acompanhamentb da apuração das causas de Mármore e Granito, Elm Cachoeiro de Itapemi-
do acidente ocorrido na Base de Lançamento dê rim, Estado do Espírito Santo.. 40344

Alcântara, Estado do Maranhão. Saudação às par- Usaram da palavra pela ordem,· para regis-
ticipantes náMarcha das Margaridas. 40333 tro de voto, osSrs. Deputados D~LEY (PV - RJ),

PRESIDENTE (Inocêncio Olíveira) - Aviso ALCESTE ALMEIDA (PMDB - RR).....,................ 40344
ao Plenário sobre horário de encerramento da .~.. - . .
discussão e da. sessão. 40334 JOAO GRANDAO(PT .,..MS -Pela ordem)

- Participação do orador ~a Conferência Conti-
nental de Produtores Rurais, realizada na Cidade
do México, Méxicb. Transcurso do 1040 aniversá
rio de fundação de Campo Grande, Estado de
Mato Grosso do Sul................................................ 40345

VIGNATII (PT- SC- Pela ordem) - Trans
curso do 86" <;lniversário da emancipação políti
co-administrativa de Chapecó, Estado de Santa
Catarina. .. 40345

PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB - AR
PElla ordem) - Anúncio deapresentgtção de. pro
jeto dEl lei sobre alteração da legislação referente
aos crirnEls de estupro e atentado violento ao pu-
dor. Registro de votb , ..

GEAALDOHESENDE:(PPS - MS - Pela
ordem) - Urgentes providências das autori.dades
governamentais9uanto ao iminente conflito ar-
mado .. envolvendo índios terenas e fazendeiros
na área .rural dos Municípios. de Sidrolân9ia e
Dois Irmãos d.oBuriti, no Estado de Mato Grosso
do SuL Transcurso do 1040 aniversário defunda
ção de Campo Grande, M",to Grosso do SuL.......

WALDEMI~ MOKA(P~DB-MS- PeIa or
dem) - Preocupação com .invasãode. terras, por
membros. do MST, no Município de Haporã, Esta-
do de. Mato Grosso. do Sul. Transcurso do 1040

aniversário de fundação da capital sul-mato"gros-
sense, Ca.mpb 13rande ..

WELlNTON FAGUNDES (PL .., MT - Pela
ordem)- Manifestação qe pesar pelo falecimento
dos. engenheiros Alfredo. Carlos Martins e Francis-
co Carlos Alencar, especialistas Elm recuperação
de estadas, em acidente aéreo ocorrido nas proxi-
midades de Cáceres, Estadodo MatoGrosso .

SEAAFIMVEf\jZON{PSDB -SC - Pela or
dem) .... Dificuldades na implementa9ão de pro-
gramas de planeji'lmentof<;l~iliar no País. Fiscali-
zação, .pela Fre~te ..Parlamentar em. Defesa do
Planej<;lmEilnto Familiar, da i'lplic:ação de recursos
em programas de saúde reprodutiva .

MUBILO ZAUITH (P~L- MS - Pela or9Elm)
- Tragédia· no Centro de Lan~amento dê Alcântara,
Estado do Maranhão. M~nffestação de pesar. pela
morte de técnic~s aeroesPªciaisbrasileiros. Reava-
liação do programa espacial brasileiro. Transcurso
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do 1040 aniversário da fundação de Campo Gran-
de, no Estado de Mato Grosso do Sul..................... 40350

ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT - MS - Pela
ordem) - Transcurso do 104° aniversário da fun
dação de Campo Grande, no Estado de Mato
Grosso do Sul. 40351

PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC - Pela
ordem) - Importância da recriação da Superinten
dÉincia de Desenvolvimento da Amazônia. Plano de
ações da nova agência de desenvolvimento............ 40351

WASNY DE ROURE (PT - DF - Pela or
dElm) - Posse de novos Promotores de Justiça
Adjuntos do Ministério Público do Distrito Federal
e Territórios. .. 40353

ALCESTE ALMEIDA (PMDB - RR - Pela
ordem) - Avanços obtidos na Comissão Especial
dEl Reforma Tributária com a continuação da
Zona Franca de Manaus por mais 10 anos e re-
criação da SUDAM. Registro de voto. 40353

VICENTINHO (PT - SP - Pela ordem) -
f\lova etapa de atividades da Comissão Especial
da Reforma Trabalhista.............. 40354

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB -
SI:> - Pela ordem) - Artigo Lula: políticos ta/am
domais, publicado pelo jornal O Globo. 40354

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados RAIMUNDO SANTOS
(E loco/PL - PA), PAULO LIMA (PMDB - SP). ......... 40355

JEFFERSON CAMPOS (PSB - SP - Pela
ordem) - Conveniência de adoção pelo Governo
FElderal de medidas de estímulo às pequenas em-
presas. Papel da mulher na sociedade brasileira. .... 40355

DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS - Pela
ordem) - Solicitação à Presidência de permissão
do acesso às dependências da Casa por inte-
grantes da Marcha das Margaridas. 40356

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP - Pela
ordem) - Importância do acompanhamento da
votação do dispositivo qa proposta de reforma
ptlwidenciária referente ..o subteto salarial dos
sE~rvidores públicos. 40357

Usou da palavra pela ordem, .para registro de
veto, o Sr. Deputado PAULO BAUER (PFL - SC). .... 40357

BI8MARCK MAIA (P8DB - CE - Pela or
dem) - Aniversário de fundação do Município de
Ipu, Estado do Ceará. Inauguração do Estádio
Municipal de Ipu. .. 40357

DA. PINOTTI (PMDB - SP - Pela ordem) 
Crise do Instituto Nacional do Câncer, no Rio de
JElneiro, Estado do Rio de Janeiro. Solicitação ao
C:bverno Federal de adoção de medidas para re-
cuperação do estabelecimento. 40357

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado WLADIMIR COSTA
(PMDB - PA). 40357

MARIA DO ROSÁRIO (PT - RS - Pela or-
dem) - Apoio às reivindicações das participantes
da Marcha das Margaridas. .. 40357

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JAIME MARTINS (Blo-
co/PL - MG). 40358

ADÃO PREITO (PT - RS - Pela ordem) 
Apreensão de bandeira do Movimento dos Trabalha
dores Rurais Sem Terra por agentes de segurança
do Senado Federal durante realização do V Encontro
Nacional das Rádios Comunitárias do Brasil.............. 40358

ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA - Pela
ordem) - Razões da realização da Marcha das
Margaridas............................................................. 40358

JOÃO FONTES (PT - SE - Pela ordem) 
Reunião de Parlamentares com Governadores
da Região Nordeste para discussão dos prospec
tivos prejuízos fiscais causados pela reforma tri-
butária. 40358

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados CARLOS
SANTANA (PT - RJ), MUSSA DEMES (PFL -
PI), NICIAS RIBEIRO (PSDB - PA). 40358

LUIZ COUTO (PT - PB - Pela ordem) - Re-
alização, em Brasília, da Marcha das Margaridas. ... 40359

ORLANDO DESCONSI (PT - RS - Pela
ordem) - Realização, em Brasília, da Marcha das
Margaridas............................................................. 40359

LEANDRO VILELA (PMDB - GO - Pela or
dem) - Re~listro de voto. Contrariedade à inclusão
de Municípios da região do Triângulo Mineiro no
Fundo Constitucional da Região Centro-Oeste........ 40359

COSTA FERREIRA (PFL - MA - Pela or
dem) - Consternação com o acidente na Base
Aeroespacial de Alcântara, Estado do Maranhão.
Defesa da continuidade do Programa Espacial
Brasileiro. 40360

NEUCIMAR FRAGA (Bloco/PL - ES - Pela
ordem) - Registro de voto. Julgamento de médi
cos acusados da emasculação de crianças no
Município de Altamira, Estado do Pará. 40361

FÁTIMA BEZERRA (PT - RN - Pela ordem)
- Razões da realização da Marcha das Margaridas.. 40361

PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ - Pela ordem)
- Precariedade da malha rodoviária federal brasi-
leira, particularmente da BR-101........................... 40361

BETO ALBUQUERQUE (pSB - RS - Pela
ordem) - Apoio à Marcha das Margaridas............ 40362

ROBERTO PESSOA (Bloco/PL - CE -
Pela ordem) - Homenagem da bancada do Nor-
deste à EMBRAPA pelo transcurso do 300 aniver-
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REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2003 
RETIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO:
Importância da aprovação, pela Casa, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nO 40, de 2003,
referente à reforma previdenciária......................... 40428

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO FEU ROSA (PP, ES - Pela ordem)
NO PERíODO DESTINADO À ORDEM DO DIA
DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS N° 145, REALIZADA EM 19 DE
AGOSTO DE 2003 - RETIRADO PELO
ORADOR PARA REVISÃO: Apresentação de re
querimento de informações à Agência Nac.ional
do Petróleo sobre a exclusão de leilão público de
possíveis campos de exploração de petróleo.
Nota É Preciso Rêagir, da Organização Não-Go
vernamental Espírito Santo emAçãó. ........ ..... ...... 40430

2 - ATOS DO PRESIDENTE

a) Exonerar: Maria Edilena Vieira Feitosa,
Mario Gomes Alves, NaideAna de Cerqueira
Costa Gomes, Roseli Perdiz de Jesus. 40431

b) Nomear: Clemente Rodrigues Mourão
Neto, Lara Pessoa Joventino Coe, Mário Gomes
Alves, Tatyanne Kelry do Nascimento Rocha. ....... 40431

c) Designar por acesso: Maria de Lourdes
Plácido Silva, Maria do CarmoSoareS Luduvice..... 40431

d) Designar: Ademilton Ricardo da Silva,
Ramona Soulima Vieira Massaferae Maria da Paz
Magalhães Morales, Rui Carlos Privati Cortes. ........ 40432

COMISSÕES

sário de criação. Contrariedade da bancada à
aprovação de dispositivos da reforma tributária....

PAULO DELGADO (PT. - MG - Pela or
dem) - Saudação às participantes da Marcha
das Margaridas .

GILMAR MACHADO (PT - MG - Pela or
dem) - Instalação da Frente Parlamentar dos Va-
Ies do Jequitinhonha e Mucuri. .

DA. ROSINHA (PT - PR - Pela ordem) ~

Saudação às integrantes da Marcha das Margari
das. Votos de condolências às famílias das víti
mas da tragédia ocorrida na Base Espacial de
Alcântara, Estado do Maranhão ..

ANIVALDO VALE (PSDB - PA - Pela or
dem) - Manifestação de pesar pelo falecimento
do Vice"Prefeito Albino Júnior, do Município de
Dom Eliseu, Estado do Pará ..

PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA (PRONA
- SP - Pela ordem) - Excelência da atuação do
Ministro da Educação, Cristovam Buarque .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado MARCOS DE JESUS
(Bloco/PL - PElo ..

Apresentação de proposíções: PAULO
MARINHO, LÉO ALCÀNTARA, DA. HELENO,
RICARDO RIQUE, ALBERTO FRAGA, SÉRGIO
MIRANDA, POMPEO DE MATTOS, DA.
EVILÁSIO, RONALDO VASCONCELLOS,
ALBERTO FRAGA, FEU ROSA, JOÃO
ALMEIDA, JANETE CAPIBERIBE, VANESSA
GRAZZIOTIN, PERPÉTUA ALMEIDA, VANESSA
GRAZZIOTIN, NELSON BORNIER, CORONEL
ALVES, ALMERINDA DE CARVALHO,
TEREZINHA FERNANDES, ZELlNDA NOVAES,
ROBERTO BALESTRA, PAULO PIMENTA,
BERNARDO ARISTON, DR. PINOTII E OUTROS,
MILTON CARDIAS, ALOYSIO NUNES FERREIRA,
JOSÉ DIVINO, ROBERTO PESSOA, DAVI
ALCOLUMBRE, PASTOR FRANKEMBERGEN,
GERALDO RESENDE, IRINY LOPES. .. .

VII - Encerramento

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO FEU ROSA (PP, ES - Pela ordem)
NO PERíODO DESTINADO AO GRANDE
EXPEDIENTE DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS N° 145,

40363

40363

40363

40363

40364

40364

40364

40365

3 - PARECERES- Propostasde Emenda à
Constituição nOs 185-A/99. e 324-A/01; Projeto de
Lei Complementar nO 52-A/99; Projetos de Lei nOs
49-A/03, 62-A/03, 104-A/03, 237-A/03, 293-A/03,
349-A/03, 545-A/03, 710-A/03, 832-A/03 e
842-A/03; Projetos de Decreto Legislativo nOs
3.126-A/03, 3.127-A/03, 3.128-A/03, 3.129-A/03,
3.130-A/03, 3.131-A/03, 3.132-A/03, 3.133-A/03,
3.134-A/03, 3.135-A/03, 3.136..A/03, 3.145-A/03,
3.154-A/03, 3.171-A/03, 3.172~A/03, 3.183-A/03,
3.184-A/03, 3.185-Al03, 3.186-A/03e 3.187-Al03;
Representações nOs 6-AlOO e 4-A/03 .

4-MESA
5 - lÍDERES E VICE-LÍDERES
6 ~ DEPUTADOS EM EXERCíCIO
7 - COMISSÕES

40432
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Ata da 153a Sessão, em 26 de agosto de 2003
Presidência dos Srs.: João Paulo Cunha, Presidente Inocêncio Oliveira,

o Vice-Presidente Geddel Vieira Lima, 10 Secretário Confúcio Moura,
30 Suplente de Secretário Pastor Reinaldo, § 2 0 do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS
SRS.:

João Paulo Cunha
Inocêncio Oliveira
Luiz Piauhylino
Nilton Capixaba
Gonzaga Patriota
Confúcio Moura

RORAIMA

DA. RODOLFO PEREIRA PDT
FRANCISCO RODRIGUES PFL
MARIA HELENA PMDB
Total de Roraima: 3

AMAPÁ

ANTONIO NOGUEIRA PT
DAVI ALCOLUMBRE PDT
DR. BENEDITO DIAS PP
EDUARDO SEABRA PTB
JANETE CAPIBERIBEPSB
VALDENOR GUEDES PP
Total de Amapá: 6

PARÁ

ANIVALDO VALE PSDB
JOSÉ PRIANTE PMDB
PAULO ROCHA PT
VIC PIRES FRANCO PFL
ZEQUINHA MARINHO PTB
Total de Pará: 5

AMAZONAS

ÁTILA LINS PPS
HUMBERTO MICHILES PLPUPSL
LUPÉRCIO RAMOS PPS
PAUDERNEY AVELlNO PFL
SILAS CÂMARA PTB
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 6

RONDÔNIA

ANSELMOPT
CASARA PSDB
MIGUEL DE SOUZA PLPUPSL
Total de Rondônia: 3

ACRE

HENRIQUE AFONSO PT
JOÃOTOTA PP
NILSON MOURÃO PT
ZICO BRONZEADO PT
Total de Acre: 4

TOCANTINS

DARCI COELHO PFL
EDUARDO GOMES PSDB
OSVALDO REIS PMDB
PASTOR AMARILDO PSB
RONALDO DIMAS PSDB
Total de Tocantins: 5

MARANHÃO

ANTONIO JOAQUIM PP
CÉSAR BANDEIRA PFL
COSTA FERREIRA PFL
DA. RIBAMAR ALVES PSB
GASTÃO VIEIRA PMDB
NEIVA MOREIRA PDT
PAULO MARINHO PLPUPSL
PEDRO FERNANDES PTB
PEDRO NOVAIS PMDB
SARNEY FILHO PV
SEBASTIÃO MADEIRA PSDB
WAGNER LAGO PDT
WASHINGTON LUIZ PT
Total de Maranhão: 13

CEARÁ

ANíBAL GOMES PMDB
ANTONIO CAMBRAIA PSDB
ARIOSTO HOLANDA PSDB
ARNON BEZERRA PSDB
EUNíCIO OLIVEIRA PMDB
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INÁCIO ARRUDA PCdeB
JOÃO ALFREDO PT
JOSÉLlNHARES PP
JOSÉ PIMENTEL PT
LÉO ALCÂNTARA PSDB
LEÔNIDAS CRISTINO PPS
MANOEL SALVIANO PSDB
MAURO BENEVIDES PMDB
ROBERTO PESSOA PLPUPSL
VICENTE ARRUDA PSDB
ZÉ GERARDO PMOB
Total de Ceará: 16

PIAuí

ÁTILA LIRA PSDB
B.SÁ PPS
JÚLIO CESAR PFL
MARCELO CASTRO PMDB
MORAES SOUZA PMDB
MUSSA DEMES PFL
PAES LANDIM PFL
PROMOTOR AFONSO GIL PCdeB
Total de Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

FÁTIMA BEZERRA PT
NÉLlO DIAS PP
NEY LOPES PFL
SANDRA ROSADO PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA

ADAUTO PEREIRA PFL
8ENJAMIN MARANHÃO PMDB
CARLOS DUNGA PTB
ENIVALDO RIBEIRO PP
INALDO LEITÃO PLPUPSL
LUIZ COUTO PT
MARCONDES GADELHA PTB
PHILEMON RODRIGUES PTB
Total de Paraíba: 8

PERNAMBUCO

EDUARDO CAMPOS PSB
FERNANDO FERRO PT
JOSÉ CHAVES PTB
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PTB
MAURíCIO RANDS PT
OSVALDO COELHO PFL

mr

PASTOR FRANCISCO OLíMPIO PSB
RENILDO CALHEIROS PCdoB
ROBERTO MAGALHÃES PTB
Total de Pernambuco: 9

ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
GIVALDO CARIMBÃO PSB
HELENILDO RIBEIRO PSDB
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

BOSCO COSTA PSDB
CLEONÂNCIO FONSECA PP
HELENO SILVA PLPUPSL
JACKSON BARRETO PTB
JOÃO FONTES PT
MACHADO PFL
Total de Sergipe: 6

BAHIA

ALICE PORTUGAL PCdeB
ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
AROLDO CEDRAZ PFL
CLAUDIO CAJADO PFL
CORIOLANO SALES PFL
DANIEL ALMEIDA PCdeB
EDSON DUARTE PV
FÉLIX MENDONÇA PTB
FERNANDO DE FABINHO PFL
GERSON GABRIELLI PFL
GUILHERME MENEZES PT
JOÃO ALMEIDA PSD8
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSÉ CARLOS ARAÚJO PFL
JOSÉ ROCHA PFL
JOSIAS GOMES PT
JUTAHY JUNIOR PSDB
LUIZ ALBERTO PT
LUIZ CARREIRA PFL
MARCELO GUIMARÃES FILHO PFL
MÁRIO NEGROMONTE PP
MILTON BARBOSA PFL
NELSON PELLEGRINO PT
SEVERIANO ALVES PDT
WALTER PINHEIRO PT
ZELlNDA NOVAES PFL
ZEZÉU RIBEIROPT
Total de Bahia: 27



RIO DE JANEIRO

JLMERINDA DE CARVALHO PMDB

ANDRÉ LUIZ PMDB
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
ElSPO RODRIGUES PLPUPSL
CHICO ALENCAR PT

Agosto de 200340234 Quarta-feira 27

MINAS GERAIS

ATHOS AVELlNO PPS
CARLOS MOTA PLPUPSL
CÉSAR MEDEIROS PT
CUSTÓDIO MATIOS PSDB
EDMAR MOREIRA PLPLlPSL
EDUARDO BARBOSA PSDB
EUSEU RESENDE PFL
GERALDO THADEU PPS
IVO JOSÉ PT
JOÃO MAGALHÃES PTB
JOÃO MAGNO PT
JOSÉ MILlTÃO PTB
LEONARDO MONTEIRO PT
MARCELLO SIQUEIRA PMDB
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP
MÁRIO ASSAD JÚNIOR PLPUPSL
MÁRIO HERINGER PDT
NARCIO RODRIGUES PSDB
ODAIR PT
F~URUS ANANIAS PT
PAULO DELGADO PT
HAFAEL GUERRA PSDB
HEGINALDO LOPES PT
HOBERTO BRANT PFL
FIOMEU QUEIROZ PTB

FIONALDO VASCONCELLOS PTB
SÉRGIO MIRANDA PCdoB
S:LAS BRASILEIRO PMDB
VJRGíLlO GUIMARÃES PT
1't)tal de Minas Gerais: 29

EspíRITO SANTO

FI:::U ROSA PP
IFIINY LOPES PT
JOSÉ CARLOS ELIAS PTB
MANATO PDT
MARCELlNO FRAGA PMDB
MARCUS VICENTE PTB
HENATO CASAGRANDE PSB
Hltal de Espírito Santo: 7

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

EDUARDO CUNHA PMDB
EDUARDC) PAES PSDB
FRANCISCO DORNELLES PP
JOÃO MENDES DE JESUS PSLPUPSL
JORGE BITIAR PT
JOSÉ DIVINO PMDB
JOSIAS QUINTAL PSB
JUíZA DENISE FROSSARD PSDB
LEONARDO PICCIANI PMDB
L1NDBERG FARIAS PT
ROBERTO JEFFERSON PTB
SIMÃO SESSIM PP
Total de Rio de Janeiro: 17

SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMAN PSDB
ALDO REBELO PCdoB
ALOYSIO NUNES FERREIRA PSDB
ANGELA GUADAGNIN PT
ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
BISPO WANDERVAL PLPUPSL
CORAUCI SOBRINHO PFL
DELFIM NETTO PP
DEVANIR RIBEIRO PT
DA. EVILÁSIO PSB
GILBERTO KASSAB PFL
GILBERTO NASCIMENTO PMDB
IARA BERNARDI PT
ILDEU ARAUJO PRONA
IVAN VALENTE PT
JAMIL MURAD PCdoB

JOÃO BATISTA PFL
JOSÉ EDUARDO CARDOZO PT
JULIO SEMEGHINI PSDB
LOBBE NETO PSDB
LUCIANO ZICA PT

MARCELO ORTIZ PV
MARCOS ABRAMO PFL
MARIÂNGELA DUARTE PT
MICHEL TEMER PMDB
NELSON Iv1ARQUEZELLI PTB
PAULO KOBAYASHI PSDB
PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA PRONA
PROFESSOR LUIZINHO PT
ROBERTO GOUVEIA PT
ROBSON TUMA PFL
TELMA DE SOUZA PT

~~~- ~-- ~ -~---
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VALDEMAR COSTA NETO PLPUPSL
VANDERLEI ASSIS PRONA
VICENTE CASCIONE PTB
VICENTINHO PT
Total de São Paulo: 37

MATO GROSSO

CARLOS ABICALlL PT
PEDRO HENRY PP
RICARTE DE FREITAS PTB
ROGÉRIO SILVA PPS
WELlNTON FAGUNDES PLPUPSL
Total de Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

ALBERTO FRAGA PMOB
JOSÉ ROBERTO ARRUDA PFL
MANINHA PT
OSÓRIO ADRIANO PFL
SIGMARINGA SEIXAS PT
WASNY DE ROURE PT
Total de Distrito Federal: 6

GOIÁS

BARBOSA NETOPMDB
CARLOS ALBERTO LERÉIAPSDB
ENIO TATICOPTB
LEANDRO VILELAPMDB
NEYDE APARECIDAPT
RONALDO CAIADOPFL
RUBENS OTONIPT
SANDES JÚNIORPP
Total de Goiás: 8

MATO GROSSO DO SUL

ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT
MURILO ZAUITH PFL
NELSON TRAD PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 3

PARANÁ

AFFONSO CAMARGO PSDB
ANDRÉ ZACHAROW PDT
CHICO DA PRINCESA PLPUPSL
DA. ROSINHA PT
ORA.. CLAIR PT
EDUARDO SCIARRA PFL
GUSTAVO FRUET PMDB
JOSÉ BORBA PMDB

UmIIl

JOSÉ JANENE PP
MOACIR MICHELETIO PMDB
NELSON MEURER PP
OSMAR SERRAGLlO PMDB
PAULO BERNARDO PT
SELMA SCHONS PT
Total de Paraná: 14

SANTA CATARINA

ADELOR VIEIRA PMDB
CARLlTO MERSS PT
IVAN RANZOLlN PP
LUCI CHOINACKI PT
PAULO AFONSO PMDB
PAULO BAUER PFL
ZONTA PP
Total de Santa Catarina: 7

RIO GRANDE DO SUL

ARY VANAZZI PT
BETO ALBUQUERQUE PSB
CEZAR SCHIRMER PMDB
ELlSEU PADILHA PMDB
FRANCISCO TURRA PP
HENRIQUE FONTANA PT
JOSÉ IVO SARTORI PMDB
JÚLIO REDECKER PSDB
LUCIANA GENRO PT
LUIS CARLOS HEINZE PP
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
MILTON CAROlAS PTB
NELSON PROENÇA PPS
ORLANDO DESCONSI PT
OSVALDO BIOLCHI PMOB
PASTOR REINALDO PTB
POMPEO DE MATTOS PDT
TARCISIO ZIMMERMANN PT
YEDA CRUSIUS PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 19

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A lis
ta de presença registra na Casa o comparecimento
de 284 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.
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11 - LEITURA DA ATA

O SR. CONFÚCIO MOURA, 30 Suplente de Se
cretário, servindo como 2° Secretário, procede à leitu
ra da ata da sessão antecedente, a qual é, sem ob
servações, aprovada.

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

O SR. GASTÃO VEIRA, servindo como 1° Se
cretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

SGM/P n° 1.744/03

Brasília, 26 de agosto de 2003

Excelentíssimo Senhor
Deputado Milton Cárdias
Gabinete n° 639 - Anexo 4
Nesta

Senhor Deputado,
Faço retornar às mãos do eminente colega a

Proposta de Emenda à Constituição de autoria de
Vossa Excelência, que "Dá nova redação ao inciso
XXXIII do art. 70 da Constituição Federal, a fim de per
mitir o trabalho a partir de quatorze anos para o caso
de o adolescente necessitar custear seus estudos"
por não conter o número mínimo de assinaturas indi
cado no inciso I do art. 60, da Constituição Federal,
combinado com o inciso I do art. 201, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados.

No caso de complementação do número das as
sinaturas, nova proposição deverá ser apresentada
diretamente em sessão plenária.

Aproveito a oportunidade para renovar manifes
tação de apreço. - João Paulo Cunha, Presidente.

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N° 125, DE 2003

(Do Sr. Milton Cardias e outros)

Dá nova redação ao inciso XXXIII do
art. 7° da Constituição Federal, a fim de
permitir o trabalho a partir de quatorze
anos para o caso de o adolescente ne
cessitar custear seus estudos.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 30 do art. 60 da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte emenda ao tex
to constitucional:

Art. 1° O inciso XXXIII do art. ]O passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 70
.

"XIII - proibição de trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menores de dezoito
e de qualquer trabalho a menores de dezes
seis anos, salvo por necessidade de custear
estudos próprios ou na condição de apren
diz, a partir de quatorze anos."

Art. 20 Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.

Justificação

O atual texto do inciso XXXIII do art. ]O da Carta
Magna proíbe o trabalho aos menores de 16 anos,
salvo na condição de aprendiz aos 14 anos de idade.

A redação desse dispositivo foi dada pela
Emenda Constitucional n° 20. Antes, a proibição do
trabalho era para os menores de 14 anos, salvo como
aprendizes.

A referida alteração teve o cunho de compatibili
zar o texto constitucional ao disposto na Convenção
n° 138 da Organização Internacional do Trabalho
(OIT) que estabelece a idade mínima de admissão ao
emprego, ratificada pelo Brasil, em 1999, após apro
vação de seu texto pelo Congresso Nacional por meio
do Decreto Legislativo n° 179, de 14 de dezembro de
1999, como um conjunto de medidas que visaram à
erradicação do trabalho infantil no Brasil.

Por essa Convenção, a idade mínima fixada
pelo País Membro da OIT não deverá ser inferior à
idade que cessa a obrigação escolar, ou, em todo
caso, a 15 anos.

Não obstante tal limite, determina ainda a Conven
ção n° 138 que, quando sua economia e sistemas edu
cacionais não estejam suficientemente desenvolvidos, o
País Membro poderá, mediante consulta prévia às enti
dades de empregadores e trabalhadores interessadas,
fixar, inicialmente, uma idade mínima em 14 anos.

Todavia o Brasil foi além do disposto pela OIT,
adotando a idade mínima de 16 anos, apesar de a obri
gação escolar determinada na Constituição Federal
seja o ensino fundamental, cuja conclusão ocorre, nor
malmente, aos 14 anos. Ademais, como critério de fi
xação da idade mínima, nosso País deveria ter levado
em conta o fato de sermos uma economia em desen
volvimento tal qual previsto na referida Convenção.

Assim, entendemos que a idade mínima para o
ingresso no mercado de trabalho aos 16 anos de ida
de vai na contramão da realidade nacional na qual os
jovens abaixo dessa faixa etária necessitam exercer
uma atividade econômica para custear seus estudos,
bem como adquirir experiência profissional e, em mui-
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tos casos, obter recursos necessários a sua sobrevi
vência ou de sua família.

HoJe, conforme a legislação em vigor, o Jovem, a
partir dós 14 anos, poderá ingressar 110 mercado de
trabalho, mas somente na condição de aprendiz, nos
termos do art. 428 da Consolidação das Leis do Tra
balho.

O art. 429, do mesmo diploma, estabelece que
os estabelecimentos de qualquer natureza são obri
gados a empregar e a matricular, nos Serviços Nacio
nais de Aprendizagem (Senac, Senai, Senat e Se
nar), número de aprendizes equivalentea 5%, no mí
nimo, e a 15%, no máximo, dos trabalhadores existen
tes em cada estabelecimento, cujas funções deman
dem formação profissional.

Entretanto a Lei n° 9.841, de 5 de outubro de
1999, excepcionou tal obrigação para as microempre
sas e para as empresas de pequeno porte, que cons-

tituem a maioria das empresas nacionais, principal
mente nas cidades do interior do País.

Dessa forma, poucos jovens podem usufruir de
tal direito, o que poderia ser resolvido com a permis
são de trabalho a partir de 14 anos no caso de o ado
lescente necessitar trabalhar para custear seus pró
prios estudos.

Essa mudança certamente contribuirá para re
duzir a desocupação entre os jovens, mas queremos
deixar bem claro queÜd permissão somente será
dada para o caso de ojovem provar sua freqüência à
escola.

Essas são as razões pelas quais pedimos o
apoio dos Ilustres Pares para a aprovação da presen
te Emenda.

Sala das Sessões, 1° de julho de 2003. - Depu
tado Milton Cardias.

Confirmadas 135
Não Conferem 22
Fora do Exerelcio -
Reoetidas 31
Ilegíveis
Retíradas
TOTAL 188
MINIMO 111
FALTAM 36

Relatório de Verificação de Apoiamento

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 125103

Proposição: PEC-125/2003
Autor da Proposição: MILTON CAROlAS
Data de Apresentação: 05/08/03
fmentll.: Dá nova redação ao inciso XXXIII do art. 7 o da Constrtuição

Fed13ral, a fim de permitir o trabalho a partir de quatorze anos
para o caso de o adolescente necessitar custear seus estudos.

Possui Assinaturas Suficientes: NÃO

Totais de Assinaturas:

Assinaturas Confirmadas

N° Nome do Parlamentar Partido UF

1 Abelardo Lupion
2 Adelor Vieira
3 Alceu Collares
4 A/ex Canziani
5 Almir Moura
6 André Luiz
7 André Zacharow
8 Aníbal Gomes
9 Antônio Carlos Magalhães Nelo

10 Ariosto Holanda
11 Amon Bezerra
12 Átila Ura
13 Benjamin Maranhão

PFL
PMOB
PDT
PTB
Pl
PMDB
PDT
PMOB
PFL
PSDB
PSOB
PSOB
PMDB

PR
SC
RS
PR
RJ
RJ
PR
CE
BA
CE
CE
PI
PB
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14 Bernardo Ariston

15 Bispo Rodrigues

16 Bosco Costa
17 Carlos Nader

18 Carlos Souza

19 Casara

20 Cezar Silvestri
21 Ciro Nogueira

22 Darci Coelho

23 Dilceu Sperafico

24 Or. Francisco Gonçalves

25 Or. Ribamar Alves
26\Edison Andrino

27 Edna Macedo
28 Edson Duarte

29 Eduardo Seabra

30 Eduardo Valverde
31 Elimar Máximo Damasceno
32 Eliseu Moura

33 Eliseu Padilha
34 Enivaldo Ribeiro

35 Fernando Ferro
36 Fernando Gonçalves

37 Francisco Appio

38 Francisco Garcia

39 Francisco Rodrigues
40 Geraldo Resende

41 Giacobo
42 Gilberto Nascimento

43 Gonzaga Mata

44 Gonzaga Patriota
45 Hermes Parcianello

46 IIdeu Araujo
47 Inaido Leitão
48 Itamar Serpa

49 Jair Bolsonaro
50 Jefferson Campos

51 João Batista
52 João Campos
53 João leão

54 João Magalhães
55 João Paulo Gomes da Silva
56 João Tota
57 Jonival Lucas Junior

PSB
PL

PSOB

Pl

PSOB

PPS

PFL

PFL

PP
PTB

PSB

PM08

PT8
PV
PT8
PT
PRONA

PMOB
PP
PT
PT8
PP
PP
PFL
PPS
Pl

PSB
PSOB
PSB
PMOB

PRONA
PL

PTB
PSB
PFL
PSOB
PL
PTB
PL
PP
PTB

RJ
RJ
SE

AM

RO

PR
PI
TO
PR
MG
MA
se
SP
BA
AP
RO
SP

RS
PB
PE
RJ

RS
AM
RR
MS

PR
SP
CE
PE
PR

SP
PB

RJ
SP
SP
GO
BA
MG
MG
AC
BA

-----~---- ~- ~~~---~---
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59 José Carlos Elias
60 José Carlos Martinez
61 José Divino
62 José Ivo Sartori
63 José Militão
64 José Roberto Arruda
65 Josué Bengtson
66 Jovino Cândido
67 Júlio Delgado
68 Júnior Betão
69 Leonardo Mattos
70 Leonardo Picciani
71\Leonardo· Vilela

72 Leônidas Cristina
73 Luciano Leitoa
74 Luis Cartas Heinze
75 Luiz Carlos Hauly
76 Manoel Salviano
77 Marcelino Fraga
78 Marcelo Ortiz
79 Marcondes Gadelha
80 Maria Helena
81 Mário Heringer
82 Mário Negromonte
83 Maurício Rabelo
84 Mauro Benevides
85 Mauro Lopes
86 Mendes Ribeiro Filho
87 Mílton Cardias
88 Milton Monti
89 Miriam Reid
90 Moacir Micheletto
91 Mussa Demes
92 Neiva Moreira
93 NéUo Dias
94 Nelson Meurer
95 Neuton Lima
960dair
97 Orlando Desconsi
98 Osmar Serraglio
99 Osvaldo Bíolchi

100 Osvaldo Reis
101 Paes Landim
102 Pastor Amarildo

PTB
PTB
PMDB
PMOB
PTB
PFL
PTB
PV
PPS
PPS
PV
PMOB
PP
PPS
POT
PP
PSOB
PSOB
PMDB
PV
PTB
PMDB
POT
PP
PL
PMOB
PMOB
PMDB
PTB
PL
PSB
PMOB
PFL
POT
PP
PP
PTB
PT
PT
PMDB
PMDB
PMDB
PFl
PSB

ES
PR
RJ
RS
MG
DF
PA
SP
MG
AC
MG
RJ
GO
CE
MA
RS
PR
CE
ES

SP
PB
RR
MG
BA
TO
CE
MG
RS
RS
SP
RJ
PR
PI
MA
RN
PR
SP
MG
RS
PR
RS
TO
PI
TO
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104 Pastor Reinaldo
105 Paulo Bauer
106 Paulo Feijó
107 Paulo Gouvêa

108 Paulo Kobayashi

109 Paulo Marinho
110 Paulo Pimenta

111 Pedro Chaves

112 Pedro Fernandes

113 Reinaldo Betão

114 Renato Casagrande

115 Ricardo Izar
116.Romel Anízio
117 Romeu Queiroz
118 Ronaldo Vasconcellos
119 Rubinelli
120 Sendes Júnior

121 Sandro Mabel

122 Sarney Filho

123 Serafim Venzon
124 Severiano Alves

125 Silas Brasileiro
126 Takayama

127 Vanderlei Assis

128 Vicente Arruda
129 Vieira Reis
130 Vilmar Rocha
131 Wladimir Costa
132lé Uma
133 lequinha Marinho

134 lico Bronzeado
135 lonta

Assinaturas que Não Conferem

Nome do Parlamentar

1 Adão Pretto
2 Alberto Fraga
3B. Sá
4 Cabo Júlio

5 Carlos Willian
6Dr. Helena

PTB
PFL
PSDB
PL
PSDB
PL
PT
PMDS
PTS
PL
PSB
PTS
PP
PTS
PTB
PT
PP
PL
PV

PSDB
POT
PMDB
PSB
PRONA

PSDB
PMOB
PFL
PMDB
PP

PTB
PT
pp

Partido

PT
PMDB
PPS
PSB
PSB
PP

RS
se
RJ
RS
SP

MA
RS
GO
MA
RJ
ES
SP
MG
MG
MG
SP

GO
GO
MA
SC
BA
MG
PR
SP

eE
RJ
GO
PA

PA
PA
AC
se

UF

RS
DF
PI
MG
MG
RJ
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7 Isaías Silvestre
8 José Linhares
9 José Rajão

10 José Santana de Vasconcellos
11 Josias Quintal

12 Leonardo Vilela
13 Mário Herlnger
14 Morqni Torgan

15 Nelson Bornier
16 Nelson Trad
17 Neucirnar Fraga

18 Promotor Afonso Gil
19 Sandes Júnior

20 Tatico
21 Zé Geraldo
22 Zé Gerardo

Assinaturas Repetidas

PSB
PP
PSOB
PL

PSB
PP
POT
PFL
PSB
PMOB
PL

PCdoB
PP

PTB
PT
PMOB

MG
CE
DF

MG
RJ

GO
MG
CE

RJ
MS
ES
PI

GO
DF
PA
CE

Nome do Parlamentar Partido UF Assinaturas Repetidas

1 André Zacharow POT PR 1
2 Benjamin Maranhão PMDB PB 1
3 Bernardo Ariston PSB RJ 1
4 Carlos Souza PL AM 1
5 Ciro Nogueira PFL PI 1
6 Dílceu Sperafico PP PR 1
7Dr. Heleno PP RJ 1
8 Eduardo Seabra PTB AP 1
9 Enivaldo Ribeiro PP P8 1

10 Fernando Gonçalves PTB RJ 1
11 Francisco Rodrigues PFL RR 2
12 João Magalhães PTB MG 1
13 João Tota PP AC 1
14 José Carlos Martinez PTB PR 1
15 Josué Bengtson PTB PA 1
16 Leonardo Vilela PP GO 1
17 Marcelino Fraga PMOB ES 2
18 Maria Helena PMOB RR 1
19 Moacir Micheletto PMOB PR 1
20 Nelson Trad PMOB MS 1
21 Neucimar Fraga PL ES 1
22 Osvaldo Biolchi PMOB RS 1
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•
,23 Pastor Reinaldo PT8 RS 2
24 Romeu Queiroz PTB MG 1
25 Rubinelli PT SP 1

. 26 Severiano Alves PDT BA 1
27 Takayama PSB PR 1
28 Vanderlei Assis PRONA SP 1

Devolva·se ao Autor, por não conter o número mínimo de
assinaturas indicado no inciso I do art. 60, da Constituição
Federal, combinado com o inciso I do art. 201, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados. Oficie-se e, após, publique
se.

Em 2- fL fJ& 12003.

\
-J~~/

JOÃo PAU O CUNHA

Presidente
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Brasília, 26 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGMlP na 1.318/2003, enca

minho a Vossa Excelência a relação dos nomes dos De
putados do Partido do Movimento Democrático Brasileiro
- PMDB, que comporão a Comissão Especial destinada
a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição
na 534-A, de 2002, que "altera o art. 144 da Constituição
Federal, para dispor sobre as competências da guarda
municipal e criação da guarda nacional".

Titulares

Benjamim Maranhão
Cezar Schirmer
Gilberto Nascimento
Mauro Lopes

Suplente

Edison Andrino
Outrossim, informo que as demais vagas serão

preenchidas oportunamente.
Atenciosamente, - Deputado Eunício Oliveira,

Líder do PMDB.

Publique-se.
Em 26-8-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF/GAB/I/N° 755

Brasília, 26 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Jorge Alberto passa a integrar, na qualidade de Su
plente, a Comissão Especial destinada a efetuar estu
do em relação às matérias em trâmite na Casa, cujo
tema abranja a Reforma Política, em vaga existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em 26-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasília, 26 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,

Comunico a vossa Excelência que o Deputado
Jorge Alberto deixa de integrar, na qualidade de Su
plente, a Comissão Parlamentar de Inquérito destina
da a "investigar denúncias de irregularidade na pres
tação de serviços por empresas e instituições priva
das de Planos de Saúde".

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

Defiro. Publique-se.
Em, 26-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF./GAB/I/N° 757

Brasília, 26 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
José Priante passa a participar, na qualidade de Titu
lar, da Comissão Especial destinada a proferir pare
cer à Proposta de Emenda à Constituição na 41-A, de
2003, que "altera o Sistema Tributário Nacional e dá
outras providências", em substituição ao Deputado
Silas Brasileiro.

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

Defiro. Publique-se.
Em, 26-8-03. - João P. Cunha, Presi

dente.
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Brasília, 26 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que a Deputada
Ann Pontes passa a integrar, na qualidade de Suplen
te, da Comissão Especial destinada a proferir parecer
à Proposta de Emenda à Constituição n° 41-A, de
2003, que "altera o Sistema Tributário Nacional e dá
outras providências", em vaga existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em 26-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício nO 896-L-PFU03

Brasília, 25 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o Deputado Onyx Lo
renzoni paraintegrar, como membro suplente, a Co
missão Especial destinada a proferir parecer à Pro
posta de Emenda à Constituição n° 41-A, de 2003, do
Poder Executivo, que "altera o Sistema Tributário Na
cional e dá outras providências", em substituição ao
Deputado Gervásio Silva.

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

Defiro. Publique-se.
Em 26-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasília, 26 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Gervásio

Silva para integrar, como membro suplente, a Comis
são Especial destinada a proferir parecer à Proposta
de Emenda à Constituição n° 41-A, de 2003, do Poder
Executivo, que "altera o Sistema Tributário Nacional e
dá outras providências", em substituição ao Deputado
Onyx Lorenzoni.

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

Defiro. Publique-se.
Em 26-8-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício n° 1.027/03

Brasília, 26 de agosto de 2003

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

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

pelo Partido Progressista - Pp, o Deputado Romel
Anízio, como titular, em substituição ao Deputado Pe
dro Corrêa, anteriormente indicado, para integrar a
Comissão Especial destinada a proferir Parecer à
PEC n° 41-A, de 2003, do Poder Executivo, que "alte
ra o Sistema Tributário Nacional".

Cordialmente, - Deputado Pedro Henry, Líder.

Defiro. Publique-se.
Em 26-8-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

---_.- _._ __._---_ __ _..
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

OF. n° 303-P/2003-CCJR

Brasília, 14 de agosto 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, a Proposta de Emenda
à Constituição n° 185/99, apreciada por este Órgão
Técnico, nesta data.

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

Publique-se
Em 26-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF. n° 306-P/2003-CCJR

Brasília, 20 de agosto 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 e cabíveis, as Propostas de
Emenda à Constituição nOs 324/01 e 427/01, apensa
da, apreciadas por este Órgão Técnico, em 19 de
agosto do corrente.

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

Publique-se
Em 26-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF. nO 31 0-P/2003-CCJR

Brasília, 20 de agosto 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, o Projeto de Lei Com
plementar n° 52/99, apreciado por este Órgão Técni
co, nesta data.

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

Publique-se
Em 26-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF. n° 317-P/2003-CCJR

Brasília, 20 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, os Projetos de Decreto
Legislativo, conforme relação anexa, aprovados por
este Órgão Técnico, em 14 de agosto do corrente.

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

3.126-A/03 3. 127-A/03 3. l28-A/03 3. 129-A/OS 3. 130-A/03

3.l3l-A/03 3. l32-A/03 3. l33-A/03 3. l34-A/03 3. l35-A/03

~!.?6-&,~.3. l45-A/03 ~4-A/03 3.17l-A/03 3.172~_~

3.l83-A/03 3. l84cA/03 3. l85-A/03 3. l86-A/OS 3. 187-A/03

Publique-se
Em 26-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.
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OF/TP n° 246/2003

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

OFTP. n° 250/2003

Brasília, 6 de agosto de 2003

Agosto de 2003

Brasília, 6 de agosto de 2003

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

Senhor Deputado,

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" PL nO 104/03.

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

Respeitosamente, - Deputado Givaldo Carim
bão, Presidente.

Publique-se.
Em, 26-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OFTP n° 249/2003

Brasília, 6 de agosto de 2003

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

Senhor Deputado,

Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen
to ao disposto no art. 58, do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
nO PL49/03.

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

Respeitosamente, - Deputado Givaldo Carim
brão, Presidente.

Publique-se.
Em, 26-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

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

Senhor Deputado,

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° 62/03.

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

Respeitosamente, - Deputado Givaldo Carim
bão, Presidente.

Publique-se.
Em, 26-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OFTP. n° 251/2003

Brasília, 6 de agosto de 2003

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

Senhor Deputado,

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° 237/03.

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

Respeitosamente, - Deputado Givaldo Carim
bão, Presidente.

Publique-se.
Em, 26-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.
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Brasília, 6 de agosto de 2003

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

Senhor Deputado,

Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen
to ao disposto no art. 58, do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
nO PL nO 293/03.

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

Respeitosamente, Deputado Givaldo Carim
bão, Presidente.

Publique-se
Em 26-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OFTP N°253/2003

Brasília, 6 de agosto de 2003

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

Senhor Deputado,

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° PL. 349/03.

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

Respeitosamente, Deputado, Givaldo Ca
rimbão

Publique-se
Em 26-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

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

Senhor Deputado,

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° PL. 545/03.

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

Respeitosamente, Deputado, Givaldo Carim
bão.

Publique-se
Em 26-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OFTP N° 256/2003

Brasília, 6 de agosto de 2003

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

Senhor Deputado,

Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen
to ao disposto no art. 58, do Regimento Interno, a
apreciação, pm este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
n° PL. 710/03.

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

Respeitosamente, Deputado, Givaldo Carim
bão.

Publique-se
Em 26-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.
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OF/TP N° 257/2003

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

OF/P n° 287/2003

Agosto de 2003

Brasília, 6 de agosto de 2003

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

Senhor Deputado,

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° 832/03.

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

Respeitosamente, - Deputado Givaldo Carim
bão, Presidente.

Publique-se
Em 26-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF/TP ND 258/2003

Brasília, 6 de agosto de 2003

A Sua Excelência o Senhor

Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Deputado,

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° 842/03.

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

Respeitosamente, - Deputado Givaldo Carim
bão, Presidente.

Publique-se
Em 26-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasília, 18 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao art. 58 do Regimento Interno, que esta Comissão, em
reunião ordinária realizada no dia 13-8-2003, concluiu
pelo encerramento da Representação n° 612000, do Sr.
Rubens José França Bomtempo e outros, que "Repre
senta perante a Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle contra o Prefeito de Petrópolis/RJ, Senhor Le
andro Sampaio, devido a ocorrência de irregularidades
no emprego de verbas do FUNDEF (Fundo de Manuten
ção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Va
lorização do Magistério) naquele município:'

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção da referida proposta e o parecer a ela oferecido.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Exce
lência protestos de estima e consideração. - Deputa
do Simão Sessim, Presidente.

Publique-se
Em 26-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF/P n° 288/2003

Brasília, 18 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao art. 58 do Regimento Interno, que esta Comissão,
em reunião ordinária realizada no dia 13-8-2003, con
cluiu pelo acolhimento da Representação n° 4/2003, do
Sr. Sebastião Pereira Leite e outros, que "Representa
contra supostas irregularidades no Programa Bolsa
Escola no Município de Buriti Bravo - MA."

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção da referida proposta e o parecer a ela oferecido.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelên
cia protestos de estima e consideração. - Deputado Si
mão Sessim, Presidente.

Publique-se
Em 26-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.
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Brasília, 26 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que aceito reassumir o mandato de De
putado Federal, na qualidade de Suplente, pelo Esta
do do Maranhão, nos termos do art. 241, inciso 11, do
RICD.

Aproveito a oportunidade para apresentar pro
testos de consideração e apreço. - Deputado Eliseu
Moura, (PP/MA).

Publique-se, nos termos do art. 241,
inciso 11, do RICD. Ao Senhor Diretor-Geral.

Em: 26-8-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Finda a leitura do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Léo Alcântara.
O SR. LÉO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a situação econômica vivenciada no País
em comparação com os últimos 6 meses é de retra
ção. No entanto, a expectativa pela retomada da eco
nomia é de confiança. No Ceará, o balanço da ativida
de industrial apresentado pela Federação das Indús
trias do Estado do Ceará (FIEC), referente ao primei
ro semestre deste ano, é de crescimento moderado.
De acordo com o levantamento, a cadeia produtiva
cearense sofreu os efeitos dos ajustes na política ma
croeconômica do Governo atual, que pontua a auste
ridade fiscal e monetária. Os valores disponíveis da
atividade industrial indicam que a queda iniciada em
2002 perdeu ritmo, embora não identifique ainda reto
mada de crescimento.

As vendas totais da indústria de transformação,
no primeiro semestre de 2003, resultaram numa vari
ação positiva na ordem de 2,43%, em relação a igual
período de 2002. As horas trabalhadas na produção,
no primeiro semestre de 2003, resultaram numa vari
ação positiva na ordem de 7,28%, em relação a igual
período de 2002. O nível de emprego, no primeiro se
mestre de 2003, também apresentou uma variação
positiva de 7,29%, em relação a igual período de
2002. O percentual médio de utilização da capacida-

de da indústria cearense, no primeiro semestre de
2003, apresentou um valor positivo de 80,05%.

Os setores industriais que apresentaram varia
ção positiva foram: têxtil, 28,32%; vestuário, 12,24%;
calçados 19,55%; e produtos alimentares, 4,95%, es
ses voltados para o consumo das famílias. As vendas
para fora do Estado, no primeiro semestre de 2003,
resultaram numa variação positiva na ordem de
0,29%, em relação a igual período de 2002.

Mesmo diante dessas barreiras, o comércio exte
rior no Ceará tende a se ampliar. O saldo na balança
comercial Ceará/Holanda, de janeiro a maio deste ano,
é positivo e soma US$ 11 ,8 milhões. Tando em vista o
total exportado nesse período (US$ 12,4 milhões) e as
importações, que somaram apenas US$ 607,4 mil, vis
lumbra-se um cenário ainda mais positivo que nos últi
mos 2 anos, também com bons resultados.

As negociações entre cearenses e holandeses
acumularam em 2001 mais de US$ 23 milhões em ex
portações e US$ 7,6 milhões em importações, com
um saldo positivo de US$ 15,9 milhões. Em 2002, o
superávit na balança comercial deu um expressivo
salto e chegou a US$ 29,7 milhões de saldo.

Os tecidos de algodão lideram a pauta de produ
tos exportados para os Países Baixos, com US$
2.474.281,00, de janeiro a maio de 2003. Os melões
frescos vêm em segundo lugar, seguidos dos cama
rões inteiros e congelados. Entre outros produtos que
também interessam aos holandeses, há ainda a cas
tanha de caju, calçados, além de goiaba e manga.

Ações de crescimento, como essas, devem ser
destacadas e servir como exemplo para quem teme
inovar no meio empresarial. No Ceará, nesta quar
ta-feira, dia 27, receberão o Prêmio Exportador as 6
empresas que se destacaram nas categorias Conso
lidação de Mercados e Conquista de Novos Merca
dos. O evento, na sede da Federação das Indústrias
do Estado do Ceará, contará com a presença do Go
vernador Lúcio Alcântara e de lideranças da área.

Nosso Estado tem, reiteradamente, defendido o
pressuposto de que trabalho e seriedade administrati
va são ferramentas fundamentais para enfrentar os
períodos de turbulência (interna e externa) que vimos
passando. Sem perder o senso crítico, mantendo fide
lidade aos princípios da social-democracia e, quando
necessário, expondo com firmeza posições antagôni
cas às do Presidente Lula, o Governador do Ceará
tem enfrentado as dificuldades do momento com de
terminação e apostando no futuro.
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Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di
vulgação deste pronunciamento no programa A Voz
do Brasil.

Obrigado.
O SR. SIMÃO SESSIM (PP-RJ. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, gostaria de manifestar de público, da tribuna des
ta. Casa, minha satisfação com a promessa da Gover
nadora do Estado do Rio de Janeiro, Rosinha Mathe
UI;, de retomar o mais rápido possível o Projeto Nova
B:.tixada, que visa garantir melhor qualidade de vida
para cerca de 4 milhões de pessoas que habitam
aquela região.

Trata-se de iniciativa que estava sendo aguarda
da com muita ansiedade, visto que o Projeto Nova Ba
ixada parece não ter engrenado para valer, desde a
sua concepção inicial batizada como Baixada Viva.
Iniciado no Governo Marcello Alencar, teve continui
dade com o Governador Anthony Garotinho, mas foi
paralisado durante os 7 meses de gestão da Gover
nadora Benedita da Silva.

O Baixada Viva, na verdade, Sr. Presidente e
nobres Deputados, se propõe, como já dissemos, a
melhorar a qualidade de vida de cerca de 4 milhões
de pessoas, que passarão a contar com saneamento
bé~sico, ruas pavimentadas, sistema de coleta de lixo,
iluminação pública, serviços locais de saúde, sistema
arborização de seus logradouros, centros comunitári
OI; de defesa da cidadania, creches, unidades mistas
de saúde, áreas de recreação, além de receberem
noções básicas de educação ambiental e sanitária,
segurança e cidadania.

Vai além: o Baixada Viva cuidará ainda das esta
çôes de tratamento de esgoto, dos reservatórios de
á!Jua para distribuição e das adutoras de águas trata
das. Ou seja, o objetivo do projeto é melhorar a quali
dade de vida daquele povo através de ações nas áre
as sociais e de infra-estrutura.

Recentemente - mais precisamente no dia 27
de junho passado -, o jornal O Globo mostrou de for
rra objetiva como a paralisação do Projeto Baixada
Viva está sendo prejudicial para milhões de pessoas
que dependem de sua execução direta oU indireta.

Reportagem den~nciou que na Baixada Flumi
nl1inse o reservatório do Lote 15, em Duque de Caxias,
um dos 8 construídos ao custo de 46 milhões e 600 mil
dólares para garantir o fornecimento de água a 800 mil
pessoas, estava sendo usado como pousada para trafi
cantes, que haviam também transformado o canteiro de
obras numa espécie de boca-de-fumo.

Entendemos, portanto, que o anúncio dando
conta da retomada das obras, publicado na sexta-fei
ra, dia 22 de agosto, no Diário Oficial do Estado do
Rio de Janeiro, chegou de fato em boa hora. A Gover
nadora afirma, para a felicidade de todos nós que vi
vemos naquela região, já ter garantido os recursos
necessários para a continuidade do importante Pro
grama Nova Baixada, do Governo fluminense. O obje
tivo do projeto, que já foi chamado também de Baixa
da Viva, é levar àquela região obras de urbanização e
de saneamento, além de atividades de conscientiza
ção para defesa do meio ambiente aos Municípios de
Mesquita, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João
de Meriti e Belford Roxo.

O Secretário Estadual de Integração Governa
mental, Sr. Luiz Rogério Magalhães, garante também
que os R$ 250 milhões que serão investidos no Pro
grama Nova Baixada já estão não só garantidos,
como também disponíveis, fruto de financiamento do
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Vamos torcer, portanto, para que tanto o empe
nho da Governadora como os recursos já disponibili
zados se transformem em obras concretas, para que
o sonho de milhões de pessoas da Baixada Flumi
nense de terem um pouco mais de cidadania vire rea
lidade.

Muito obrigado.
O SB. CONFÚCIO MOURA (PMDB-RO. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, confesso que estou vendo um outro
lado da política brasileira, bem diferente do que vi
anos atrás. Refiro-me ao comportamento da atual
Oposição na Câmara dos Deputados - PSDB e PFL.
Admirável oposição. Mantêm o discurso de oposição
e votam p.ala coerência do passado: "a necessidade
de se fazer reformas no País".

Acredito que os 2 partidos cresceram em subs
tância. Evoluíram no sentido de colocar a necessida
de da reforma acima de suas posições e necessida
des de poder. A necessidade do saneamento da defi
citária economia brasileira. E conseguiram se des
prender das amarras da Oposição raivosa, da teoria
"de quanto pior melhor".

Os dois partidos inauguraram linhas de condutas
bem interessantes, que servem de referência na política
brasileira -. ser Oposição e votar com o Governo. Não
deixou de ser um exemplo refinado ao partido do Go
vemo, o Pl~ que vive e se comporta como que estivesse
em crise permanente - desenquadrado. As atitudes de
ativistas do PT dão péssimos exemplos no plenário, dei-
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xando uma margem enorme para que os outros parti
dos da "base" tomem atitudes de indisciplinas.

É conhecida a ação dos sindicatos dos servido
res públicos com relação a quem os contariam - "vão
para o poste" como verdadeiros inimigos dos funcio
nários públicos. Não é justo que os partidos de oposi
ção ou da base do Governo votem "sim" à reforma,
enquanto parte de seguidores do partido do Governo
votem "não". Este grupo posa de "simpáticos" ou de
autênticos - enquanto os outros se tornam os "pati
nhos feios".

Mas, Sr. Presidente, este pronunciamento que
faço é para externar ao povo brasileiro minha admira
ção pelo comportamento "cívico" do PFL e do PSDB
nas votações da reforma da previdência - se não fos
sem os votos deles, não haveria nenhuma reforma no
modelo previdenciário e caos se instalaria bem rápi
do. Todo mérito aos 2 partidos. No meu conceito fica
ram valorizados e instalam com criatividades uma
nova relação entre o custo e o benefício.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB-ES. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, no Município de Nova Venécia, no
Estado do Espírito Santo, no último dia 16, foi inaugu
rado o primeiro terreiro para secagem de café, cons
truído com resina asfáhica.

Essa iniciativa foi do Vereador José Elias Gava e
conta com o apoio dos diversos órgãos competentes e
ainda do INCAPER, Instituto Capixaba de Pesquisa,
Assistência Técnica e Extensão Rural do Espírito Santo.

Essa técnica, vinda da Região da Mata, no leste
de Minas Gerais, traz inúmeros benefícios para os pro
dutores. Num terreno convencional, o custo final é de
até R$ 15,00por metro quadrado. No terreiro feito de as
faho, o custo final por metro quadrado sai a R$ 2,50.

Além da grande diferença no preço da constru
ção, a resina asfáltica melhora a secagem do café, já
que os pequenos agricultores, por faha de recursos,
faz a secagem do produto em terra batida.

Os produtores capixabas de café estão otimis
tas com essa novidade e já apostam em ganhos futu
ros com a nova técnica.

Parabenizo o Município de Nova Venécia, por in
termédio do Vereador José Elias Gava, por essa im
portante colaboração para o setor agrícola do Estado,
que gera novas perspectivas ao cafeicuhor.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a divul
gação deste pronunciamento no programa A Voz do
Brasil e nos demais meios de comunicação da Casa.

Muito obrigado.

O SR. DR. HELENO (PP-RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, voho à tribuna desta Casa para abordar proble
ma de saúde pública que atinge a população de ido
sos não só do Brasil mas de todo o mundo. Refiro-me
à doença de Alzheimer, mal do cérebro que afeta a
memória, o raciocínio e a comunicação. Ela é a causa
mais comum de demência - termo geral para dificul
dades progressivas da memória e outras funções
mentais -, e os portadores necessitam de um acom
panhamento também psicológico.

O mal de Alzheimer é uma doença devastadora,
progressiva e irreversível. Estudos recentes mostram
que as causas da doença podem ter origem em fato
res genéticos e metabólicos e em problemas vascula
res. Neste último, é observado um desenvolvimento
muito mais rápido da doença. Traumas cranianos ori
undos de acidentes também podem levar ao mal de
Alzheimer, sendo observado que ele ataca os idosos
que apresentam baixo nível educacional.

Quanto aos sintomas, o portador apresenta difi
culdades de memória e perda de capacidades inte
lectuais que nessa fase inicial podem ser sutis e pas
sam despercebidos tanto pela pessoa quanto pelos
familiares e amigos. No entanto, à medida que a do
ença progride, os sintomas tornam-se cada vez mais
notórios e começam a interferir no trabalho de rotina e
nas atividades sociais. As tarefas diárias, corno se
vestir, ir e voltar da casa de banho, tornam-se gradual
mente tão severas que, com o tempo, a pessoa fica
completamente dependente dos outros.

A família será muito importante e irá influir, posi
tivamente, no tratamento do paciente, que precisa ter
atenção especial, como a dispensada a crianças.
Caso essa atenção não seja dispensada, o paciente
apresentará as primeiras manifestações de agressivi
dade, que irão se agravar mais ainda no futuro.

A doença de Alzheimer não é infecciosa nem
contagiosa. É terminal e causa uma deterioração ge
rai da saúde. Contudo, a causa de morte mais fre
qüente é a pneumonia, porque à medida que a doen
ça progride o sistema imunológico deteriora-se e sur
ge perda de peso, que aumenta o risco de infecções
da garganta e dos pulmões.

As estatísticas mostram que, no Brasil, a cada
mil idosos, um é portador do mal de Alzheimer. É im
portante destacar que, apesar das pessoas tenderem
a ficar esquecidas com o passar do tempo, a maioria
delas, com mais de 80 anos, permanece mentalmen
te lúcida. Isso nos leva a deduzir que não é o avanço
da idade que aumenta a probabilidade de aumento da
ocorrência da doença de Alzheimer. Contudo, provas
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recentes sugerem que problemas relacionados com a
idade, tais como a arteriosclerose, podem ser contri
butos importantes. É fácil de se concluir que, como as
pessoas atualmente vêm vivendo mais tempo que no
passado, o número de pessoas com doença de
Alzheimer e outras formas de demência vai, provavel
mente, aumentar, e o Governo Federal precisa estar
atento a esse problema.

É preciso que sejam criados centros de referên
cia nos hospitais públicos que desenvolvam progra
mas de detecção, prevenção e tratamento, visto que,
na Europa, trabalhos recentes fizeram com que os
pesquisadores chegassem à conclusão de que já é
possível reduzir a porcentagem de vítimas entre 5% e
20%, na faixa etária de 65 a 80 anos.

Sr. Presidente, temos aí mais um desafio para o
Governo do Presidente Lula. Não obstante a Portaria
n° 703, do Ministério da Saúde, instituir o Programa
de Assistência aos Portadores da Doença de Alzhei
mer, e que a Portaria nO 249 aprove as normas para
cadastramento de Centros de Referência em Assis
tência à Saúde do Idoso, é preciso implantarmos uma
cultura de detecção e prevenção, visto que ficará mui
to mais barato que o tratamento propriamente dito.

Considero a doença de Alzheimer como o mais
terrível dos males, visto que destrói, a longo prazo, o
cérebro do portador e parte o coração da família.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
comunicar que estou dando entrada a projeto de lei
que visa criar a categoria de segurança empresarial e
dá outras providências.

Muito obrigado.
A SRA. SELMA SCHONS (PT-PR. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, esta semana é marcada por 2 importantes
eventos para os trabalhadores e trabalhadoras rurais
do País: Marcha das Margaridas e Romaria da Terra
do Paraná, no próximo domingo.

Em sua segunda edição, a Marcha das Margari
das, organizada pela Confederação Nacional dos Tra
balhadores na Agricultura (CONTAG), está reunindo
cerca de 50 mil mulheres em Brasília para reivindicar re
forma agrária, acesso à terra e à água, salário mínimo
digno, saúde, com assistência integral à mulher do cam
po e para protestar contra a violência sexista e todas as
formas de violência e discriminação no campo.

Este é um dos mais significativos movimentos
de organização de mulheres que já se estruturou na
zona rural do nosso País. Nasceu por inspiração da
força de uma mártir, a destemida Margarida Maria
Alves, assassinada por 2 pistoleiros, a mando de 5

pessoas, em 12 de agosto de 1983. São 20 anos de
impunidade. Dois dos mandantes estão foragidos, 1
está morto e 2 foram julgados e absolvidos: Antônio
Carlos Coutinho e José Buarque de Gusmão Neto, o
Zito Buarque, este último dono da usina denunciada
por Margarida por descumprimento da legislação tra
balhista.

A realização dessa marcha prova que a intenção
dos assassinos não se confirmou. As trabalhadoras não
temem o desafio. As margaridas se multiplicaram.

Desta tribuna, envio meu apoio, minha sauda
ção a cada uma delas e o meu desejo de que o Gover
no Lula acolha e atenda as suas mais legítimas reivin
dicações.

Outra marcha percorre o meu Estado, até a ci
dade de Guaíra, às margens do Rio Paraná, onde es
tará se realizando a 188 Romaria da Terra, organizada
pela Comissão Pastoral da Terra (CPT). O tema deste
ano, Bendita Água que Gera a Luta do Povo por Terra,
é uma preparação para a Campanha da Fraternidade
de 2004, que dará destaque à água.

O uso racional dos recursos hídricos tem sido
objeto de vários pronunciamentos que já tivemos
oportunidade de fazer nesta Casa. É um dos principa
is temas de nosso mandato pelo significado e conse
qüência que trarão para o futuro de nossas gerações.
É impossível negar a urgência desse debate e a ne
cessidade premente de legislarmos pela garantia e
proteção dos mananciais de água doce, sobretudo no
nosso País, que detém 12% de toda a água doce do
planeta e a maior reserva de água subterrânea do
mundo, o Aqüífero Guarani. Precisamos estar atentos
para que o nosso precioso líquido não seja objeto de
especulação capitalista. A água é um bem de todos.

Tenho certeza de que esses 2 movimentos 
Marcha das Margaridas e Romaria da Terra - encon
trarão, na nossa sociedade, o apoio que necessitam,
somando êxito na ampliação da consciência ambien
tai do nosso povo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta

Presidência tem o prazer de registrar a presença em
plenário do grande Governador do Estado do Mara
nhão, meu particular amigo, Sr. José Reinaldo, ho
mem público correto, sério, decente, que honra a vida
pública não só daquele Estado, mas do nosso País.

É, pois, com grande satisfação que a Câmara
dos Deputados recebe, de braços abertos, S.Exa.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Mauro Benevides.
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o SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, realizar-se-á, logo mais, no Auditório
do Anexo IV, encontro da bancada nordestina com os
Governadores da região, para exame detalhado do
parecer Virgílio Guimarães sobre a reforma tributária,
quando as unidades federadas reivindicarão um me
lhor atendimento das suas justas aspirações, mor
m~nte no que tange à participação na arrecadação da
CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Eco
nômico) e na CPMF (Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira).

Com a redução das transferências do FPE e
FPM, E~tados e Municípios p<:lssaram a defrontar-se
com uma crise conjuntural de largas proporções, obri
gando a sustação de obras já projetadas e o cumpri
mento de outras tarefas inerentes ao desempenho da
máquina oficial.

TahtO Deputados como Senadores empe
nhar-se-ãopara.obter a anuência do Executivo Fede
ral. com vistas ao acolhimento das postulações que
serão agora explicitadas, muitas das quais já levadas
ao conhecimento do Ministro da Fazenda, Antonio
Palocci, e do próprio Presidente da República, Luiz
Inácio Lul~ da Silva, dosquais é aguardada uma ma
nifestaçãofavorável, mesmo em rneioàs dificuldades
enfrentadas pelo Tesouro Nacional.

EIl) termos de. Ceará,por exemplo, a perda nos
repasses,~téo final do exercício, vai significar parce
la a menor no montante de 176 milhões, o que com
peliu o Gdyernádpr Lúcio Alcântara a rever sua plani
ficação9~trab~lho,p~rae~quadrá-Iaà nova realida
de, re~onhecidamente adversa, alcançando setores
vitaisç\ae~onomia ~egional.

Noq~econcerne à·Prefeitura de Fortaleza, nos
mese$ dejUnh()e julho, o délcesso alcançou a cifra de
22. milh~e~,ensejando aqye o Prefeito Juraci Maga
Ihãesfevi~~eos seus cronogramas de oportunas ini
ciativas,Hgadasa9crescimento urbanístico de uma
metrópole,já considerada como pólo de atração turís
tica do País.

Por i~so, empresta-se relevância às conversa
ções que serão mantidas entre Parlamentares e Go
verna~ore$,com vistas a abrir alternativas mais alvis
sareiras para uma área crítica, que é exatamente a do
Polígono das Secas.

o Óeputaç\o Roberto Pessoa, que coordena a
reunião, já obteve a confirmação da presença de 8
dos Goverra~ores daquela faixa territorial, esperan
do-se que se extraia do debate uma diretriz uniforme,

mn

capaz de ser admitida pela Comissão Especial e, a
seguir, por este Plenário.

Como homem do Nordeste, o Chefe da Nação
conhece, de fato, a realidade ali vivel)ciada, o que
aponta para um maior aporte de dotações federais
para a correção das desigualdades, que desfavore
cem, particularmente, o chamado semi-árido, acos
sado, periOdicamente, pela carência de chuvas.

Acredito que o Ministro da Integração Nacional,
Ciro Gomes, também interferirá para obter verbas
mais significativas, num instante em que se vai delibe
rar em torno do sistema tributário brasileiro.

Há, portanto, uma expectativa de que as discus
sões se processem em nível elevado, inspiradas, ex
clusivamente, na intenção de assegurar melhor trata
mento para os 9 Estados e suas numerosas comu
nas, a braços, todos, com embargos. insuperáveis,
para atender aos reclamos da respectiva população.

Por tudoisso,.entendi de meu dever registrar a
troca de .idéias qqe, a partir de agora, irá processar-se
na expectativa de que o Planalto e o Relator Virgílio
Guimarães testemunhem sensibilidade para a absor
ção dospleitos que lhesserãosubmetidos, como ex
pressão de sentimento que domina as nossas corren
tes de opinião.

O SR. GASTÃOVIEIRA (PMDB~MA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, além de associar-me à manifestação que V.Exa.
faz ao Exmo. Sr. Governador do Maranhão, Dr. José
Reinaldo Tavares, solidarizo-me com os habitantes
do MunicípiodeAlcântara, no Maranhão, Estado que
representonesta Casa,. devido ao grave e lamentável
acidente ocorrido· na última sexta-feira.

Sr. Presidente, há de se tirar desse episódio vá
rias Iiçpes.. Aprimeira é que este País precisa dar con
tinuidade a investimentos e compreender que tanto é
importante alOcar vol?mosos recursos num projeto
quanto importante também é não permitir que esse
projeto seja nivelado com outros que sofrem por falta
de recursos. Duzéntos e oitenta milhões de dólares
foram gastos noCentro detançamento de AlCântara,
no Maranhão. Há pouco ternpq, disse nesta Casa que
estava preocupado com o abandono da Base de Lan
çamento de Alcântara.. Não me refiro às áreasespeci
ficamente voltadas para0 lançamento de satélites e
foguetes, mas à administrativa.

A tragédia que abateu ciç\adãos e pessoas liga
das à ciência .e tecnologia permitirá que o Governo
decida realmente se quer ou não ter um programa es
pacial, porque se este foro desejo dele, teráde alocar
recursos. Não poderá permitir que oficiais, técnicos e
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cientistas trabalhem no nível mais baixo de aplicação
Ó~ recursos num projeto tão importante quanto este.

Lamento também a maneira como algumas au
te ridades governamentais tratam de assuntos tão
graves. O Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia, num
primeiro momento, disse que o projeto foi recebido do
Governo anterior e que, portanto, o atual Governo
ni~otinha responsabilidade por tais falhas. Depois,
corretamente, afirmou que a falta de recursos orça
mentários determinou, de certa forma, o fracasso do
lançamento e a tragédia. E foi desmentido por outro
Ministro: "Ora, se estava faltando dinheiro, deveriam
nos avisar". Será que se o Ministro da Ciência e Tec
nologia avisasse ao Ministro da Defesa que o projeto
de Alcântara estava sem dinheiro, o Ministro Palocci
iria liberar recursos?

Sr. Presidente, fico impressionado com o nível de
discussão diante de tão grave assunto. O Governo bra
sill;liro, de forma correta, prestou grandes homenagens
ao nosso Embaixador junto à ONU, pelo imenso papel
que desempenhou na articulação pela paz, colocou um
avião da FAB à disposição da famnia para trazer o corpo
do Iraque ao Brasil e depois enviá-lo para ser enterrado
na França. Porém, este mesmo Governo até hoje não
pl3rmitiu que as vítimas do grave acidente de Alcântara
fossem reconhecidas por seus familiares.

Esses 21 homens são heróis nacionais, são ci
entistas que, mesmo ganhando baixos salários, por
acreditarem naquele projeto, colocaram em risco a
pl'ópria vida. Onde está a homenagem. do Governo
a esses 21 heróis anônimos, peças importantíssi
mas ao desenvolvimento do Programa Espacial
Brasileiro?

Sr. Presidente, esses cientistas têm de ser ur
gentemente reconhecidos como parte da história
do País. Essa situação tem de ser resolvida rapida
mente, a fim de que eles sejam enterrados. Talvez
eles não tenham direito à reportagem de capa de
revista de circulação nacional, mas, com certeza,
para a população de Alcântara terão lugar de desta
que, porque, em apenas 2 meses, com ela já esta
vam integrados.

São heróis brasileiros, sim, porque acreditam no
que fazem e resistem à falta de verba, de atenção e à
desorganização institucional do projeto.

Em nome do povo de Alcântara, a quem repre
sento, trago minha solidariedade aos familiares das
vítimas. Tanho certeza de que rapidamente o Gover
no brasileiro vai homenagear esses cientistas e per
rnitir a seus parentes o acesso aos corpos.

Muito obrigado.

o SfI. NARCIO RODRIGUES (PSDB-MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Comissão
Especial votou, com justiça, a renovação das leis de
incentivo que permitem o desenvolvimento da Ama
zônia. Esse é o reconhecimento de que a reforma tri
butária não deve cometer injustiças com as regiões
do Brasil.

Nossa grande preocupação neste momento 
motivo da advertência que faço, em nome do PSDB e
do PFL, cuja oposição foi definida pelo Deputado
Confúcio Moura como admirável - é com que o Go
verno perca o horizonte na discussão da reforma tri
butária e não abra espaço para o diálogo. Queremos
construir uma reforma tributária que sirva à socieda
de brasileira e que não seja demonstração de força do
Governo para mostrar que tem maioria na Casa.

Essa reforma deve ser a chave para a retomada
do desenvolvimento do País. O Estado de Minas Ge
rais está muito preocupado. E digo isso em nome de
boa partecla bancada mineira e do Governador Aécio
Neves, que defende o diálogo para chegarmos a um
texto que sirva ao País.

Muito obrigado.
O SF/. JOSÉ UNHARES - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SFt. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SFt JOSÉ UNHARES (ppeCE. Sem.revisão

do orador.) - Sr. Presidente, estamos apresentando
indicação ao Exmo. Sr. Ministro dos Transportes. Su
gerimos a adoção de medidas que dêem condições
de trafegabilidade à BR-222, sobretudo no trecho en
tre as cidades de Umirim e Itapagé. Essa rodovia liga
o Estado do Ceará aos Estados do Piauí e Maranhão.

O SR:. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Deputado Paulo Delgado.

O SFi. PAULO DELGADO (PT-MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, entendo o apelo e a an
gústia do Deputado Gastão Vieira em relação à tragé
dia sofrida pelos técnicos civis e militares do Progra
ma Espacial Brasileiro.

O Prt~sidente Luiz Inácio Lula da Silva não teve
nenhuma dúvida em homenagear os mártires do Pro
grama Espacial Brasileiro, decidindo, assim que sou
be da tragédia, que o programa continuará. Esta é a
maior homenagem que se pode prestar.

O Programa Espacial Brasileiro tem 40 anos,
era secreto nas décadas de 60 e 70, tornou-se reser
vado nos anos 80, público há menos de 15 anos, e
hoje é divulgado. Evidentemente, sempre existe a
possibilidade de intervenção fora da base, com recur-

_.- ----~~.....•_-._..~_._.. _.-- ...__.~.~_. __._-_.~~ ..~_.~~~~
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sos cada vez mais sofisticados, seja de ondas mag
1'1éticas' seja por meio de controle remoto.

Não sou técnico, mas acompanho há mais de 10
anos o Programa Espacial Brasileiro. É difícil imaginar
a explosão de um motor naquelas condições.

Manifestamos nossa solidariedade às famílias
dos 21 técnicos e engenheiros, profissionais dos mais
qualificados do INPE, do CTA, da Agência Espacial
Brasileira, da Aeronáutica Brasileira, que lá estavam 
alguns no período de folga - prestando assistência e
acompanhando o programa. Às vezes, a frustração
faz parte do avanço da ciência. A NASA, maisdesen
volvida do que o programa brasileiro, sofreu, há me
nos de 2 meses, a explosão de um ônibus tripulado.

Manifesto minha solidariedade e, ao mesmo
tempo, tranqüilizo a população em nome do Governo
brasileiro: o Programa Espacial, como disse o Presi
dente, vai continuar.

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aca
bei de chegar da reuniãodo Conselho de Defesa do
Direito da Pessoa Humana, em que foi tratada a ques
tão da. existência de grupo de extermínio no País. Na
qoelareunião foi lido relatório sobre grupos de exter
mínio na Bahia, principalmente em Santo Antônio de
Jesus e Camaçari.

O que mais nos chamou a atenção foi o depoi
mento da Dra. Olga Regina Santiago Guimarães, juí
za titular da Vara Criminal de Cruz das Almas, Estado
da Bahia, que temsofrido ameaças permanentes em
virtude de ter investigado e apurado ação de grupos
de extermínio na região de Juazeiro, na Bahia.

Essa juíza teve que sair de casa e separar-se
dos filhos, porque.é permanentemente ameaçada. O
mais grave é que uma ação organizada do aparelho
do Estado age contra essa juíza, que teve a coragem
de apurar amorte de jovens de 13a 19 anos, barbara
mente assassinados, e de colocar alguns culpados
na cadeia. A partir de então, ela passou a ser amea
çada, a responder a diversos processos e ter, inclusi
ve, sua casa baleada. Hoje ela não tem mais paz, não
tem mais segurança, apenas acredita na força de
Deus para protegê-Ia, guiá-Ia e fortalecê-Ia.

SePresidente, Sras. eSrs. Deputados, apresen
tamos requerimento sobre instalação de CPI para
apurar esse problema de grupos de extermínio no
Nordeste. Nosso requerimento foi aprovado. Estamos
esperando que uma das Comissões Parlamentares
de Inquérito da Casa conclua seus trabalhos para que
essa nova CPI seja instalada. Precisamos investigar
esses crimes. Não se tratade justiceiros que agem de

forma isolada, mas de grupos de extermínio. Na divi
sa com Pernambuco, no Ceará, no Rio Grande do
Norte e no Maranhão, enfim, em quase todos os Esta
dos do Nordeste há ações articuladas desses crimi
nosos, que tiram a vida de pessoas. Se o indivíduo co
mete algum crime deve pagar, mas nunca alguém se
arvorar no direito de fazer justiça com as próprias
mãos, tirando a vida deum ser humano.

Sr. Presidente, esperamos, com a instalação
dessa CPI, apurar, com profundidade, a ação de gru
pos de extermínio em toda a Região Nordeste.

É preciso que o Governo Federal, juntamente
com os Governos Estaduais e Municipais e a socieda
de civil, enfrente essa. realidade.

Em muitos casos, o estado paralelo age onde há
ausência do Estado oficial. Esses grupos atuam de
forma mais organizada, tendo em sua composição
agentes da Polícia Civil, policiais militares, agentes
penitenciários, enfim, pessoas que deveriam dar pro
teção e segurança ao povo fazem parte de grupos de
extermínio.

Passo a tratar de outro assunto, Sr. Presidente.
Nos idos de 15 de dezembro de 1959, após a aprova
ção da Lei 1'1°3.692, pelo Congresso Nacional, o eco
nomista Celso Furtado, na oportunidade empossado
Superintendente da SUDENE, proferia· discurso no
qual, entre tantas assertivas, legava à contemporane
idade a detecção de desafios que, .sem dúvidaalgu
ma, resistem há mais de 4 décadas.

Assim se expressou o Dr. Furtado: "O desafio
que temos diante de nós é simplesmente este: como
modificar o conjunto de forças que estão dividindo
este país em dois, marcado pela pior das desigualda
des que é a distância entre opauperismo.e a abun
dância? Como modificar o curso cio processo históri
co que está sovacando a unidade deste grande país,
ao mesmo tempo que permite a formação, dentro de
nossas fronteiras, de uma área quepoderá vir a.cons
tituir um problema para todo °Hemisfério7'

Certamente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, não lhes escapa a atualidade contundente do
problema colocado pelo ex-MinistrQ e brilhante inte
lectual. Claro que se referia à extrernadesigualdade
entre nós, brasileiros. Ecomo não, ainda hoje, passa
das tantasdécada.s, deixar de espantar-se com o fato
de ainda sermos um dos países de maior desigualda
de no mundo? O saudoso antropólogo Darcy Ribeiro
explicaria: "É a força da permanêncià'.

Não menos cruel e injusto é aquele outro tipo de
desigualdade a que se refere Celso Furtado, quando
situa a questão regional, que, conforme suas próprias
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palavras - relembro -, "está sovacando a unidade
deste grande país". Referia-se à minha região. Refe
ria-se ao Nordeste brasileiro.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os tem
pos são outros, mas grande parte dos problemas de
nunciados à época mantêm-se atual. E mais: está a
exigir providências que possibilitem a sua superação.

Em documento recente, que recebi de S.Exa. o
Ministro da Casa Civil da Presidência da República,
José Dirceu, como anexo ao projeto de lei comple
mentar que "institui, na forma do art. 42 da Constitui
ção, a SUDENE', em tramitação nesta Casa, pode-se
perceber com clareza que o Governo Lula pretende
enfrentar as questões das desigualdades com deter
minação, realismo, eficiência e atualidade.

Esses 4 fundamentos são essenciais para que o
enfrentamento desses problemas históricos possa ter
êxito. Ou seja, haverá de ser desenvolvido com plane
jamento. O País precisa retomar o planejamento
como idéia-força, uma vez que, ao demandar infor
mação e conhecimento sistematizado, incorpora e
combina uma dimensão política e uma dimensão téc
nica.

Creio, Srs. Parlamentares, que a superação das
desigualdades, inclusive as regionais, que tão forte
mente penalizam o meu Nordeste, não pode se dar
na base do empirismo imediatista. Somente a con
cepção de uma política que tenha referência num
novo padrão de desenvolvimento, que contemple as
perspectivas de espaço mundial e as condições es
truturais de cada país ou região, pode produzir uma
nova divisão de trabalho e, ao mesmo tempo, favore
cer os países e as regiões.

Nesse sentido, cabe ressaltar que compreendo
que as possibilidades das regiões brasileiras, em par
ticular da Região Nordeste, são muito diferenciadas e
desiguais, visto que temos espaços fortemente interli
gados às dinâmicas nacional e mundial. Todavia,
comportamos também sub-regiões com enormes difi
culdades de inserção a exigir sua inclusão e articula
ção. Este é o grande desafio que o Governo pretende
enfrentar.

Recentemente, o Governo anunciou que conta
com a possibilidade de manejar recursos na ordem de
R$ 192 bilhões para aplicação no período que se ini
cia e se estende até 2007, conforme prevê o Plano
Plurianual 2004/2007. Essa e outras iniciativas, como
a política do microcrédito, a reforma previdenciária, a
reforma tributária, a refundação da SUDENE e pro
gramas de inclusão social, a exemplo do Fome Zero,
seguramente são medidores concretos de que este
Governo não veio apenas para falar.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Antes de dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá
conhecimento ao Plenário dos seguintes:

ATO DA PRESIDÊNCIA

Nos termos do inciso 11 e § 1° do art. 34 do Regi
mento Interno, esta Presidência decide criar Comis
são Especial destinada a proferir parecer ao Projeto
de Lei Complementar n° 76, de 2003, do Poder EXe
cutivo, que "institui, na forma do artigo 43 da Constitu
ição, a Superintendência do Desenvolvimento do Nor
deste ~ SUDENE, estabelece a sua composição, na
tureza jurídica, objetivos, área de competência e ins
trumentos de ação".

A Comissão será composta de 31 (trinta e um)
membros titulares e de igual número de suplentes,
mais um titular e um suplente, atendendo ao rodízio
entre as bancadas não contempladas, designados de
acordo com os §§ 1° e 2° do art. 33 do Regimento
Interno.

Brasília, 26 de agosto de 2003. - João Paulo
Cunha, Presidente da Câmara dos Deputados.

ATO DA PRESIDÊNCIA

Nos termos do § 2° do art. 202 do Regimento
Interno, esta Presidência decide constituir Comissão
Especial destinada a, no prazo de 40 (quarenta) ses
sões, proferir parecer à Proposta de Emenda à Cons
tituição n° 92-A, de 1995, do Senhor Nicias Ribeiro,
que "dá nova redação ao art. 101 da Constituição Fe
deral" (determinando que os membros do STF serão
escolhidos dentre os membros dos Tribunais Superio
res que integrem a carreira da magistratura, menores
de sessenta e cinco anos deidade, indicados em lista
tríplice pelo próprio Tribunal, com nomeação pelo
Presidente da República e aprovação do Senado Fe
deral, e

Resolve
I - designar, para compô-Ia, na forma

indicada pelas Lideranças, os Deputados
constantes da relação anexa;

1/ - convocar os membros ora designa
dos para a reunião de instalação e eleição,
a realizar-se no dia 27.08.03, quarta-feira,
às 15h no Plenário 1 do Anexo 1/.

Brasília, 26 de agosto de 2003. - João Paulo
Cunha, Presidente da Câmara dos Deputados.
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COMISSÃO ESPECIAL

PROPOSiÇÃO: PEC 0092/95

PT

Titulares
Antonio Carlos Biscaia
Eduardo Valverde
Iriny Lopes
João Alfredo; 2 vagas.

PFL

Titulares
Darci Coelho
José Roberto Arruda
Luiz Carlos Santos
Marcelo Guimarães Filho; 1 vaga.

Suplentes
6 vagas

Suplentes
5 vagas

Titulares
Carlos Willian, 1 vaga

Titular
Cezar Silvestri

Titular
Wagner Lago

Titular
Promotor Afonso Gil

PSB

PPS

PDT

PCdoB

PV

Suplentes
2vagas

Suplente
Dimas Ramalho

Suplente
Severiano Alves

Suplente
1 vaga

PL

Titulares Suplentes
Edmar Moreira José Santana de Vasconcellos
Márcio Assad Júnior Raimundo Santos

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Henrique
Afonso.

O SR. HENRIQUE AFONSO (PT-AC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, o registro do nome cupuaçu como
marca pela multinacional japonesa Asahi Foods foi
realizado de 1998 a 2001 na Comunidade Européia,
nos Estados Unidos e no Japão. Tal fato tornou-se pú
blico e amplamente divulgado pela Rede GTA - Gru
po de Trabalho Amazônico, desde o início de 2003,
quando produtores rurais do Estado do Acre foram
impedidos de exportar subprodutos do cupuaçu,
como bombons, a não ser com pagamento de raya/ti
es de 10 mil dólares à empresa.

Que questões fundamentais estão embutidas
em casos como o registro do cupuaçu, do patentea
mento do cupulate, de derivados da andiroba, da co
paíba, da ayahuasca, de quebra-pedra, entre muitos
outros casos?

A nossa Amazônia é depositária da maior diver
sidade biológica e banco genético do planeta. A sua
conservação tem relação direta com modos de vida,
com a cultura, com a sobrevivência de populações
tradicionais, como indígenas, seringueiros, ribeiri
nhos, entre outros.

Desde o início de nossa interminável coloniza
ção, e hoje sob a égide da globalização e da expan
são do capital, continuamos base de matérias-primas
baratas ou grátis, necessárias para alimentar grandes
corporações dos países do Norte, que privatizam e

Titulares
José Divino
José Ivo Sartori
Marcelino Fraga
Nelson Trad

Titulares
Carlos Sampaio
Juíza Denise Frossard
Nicias Ribeiro
Vicente Arruda

Titulares
Cleonâncio Fonsecal
Dilceu Sperafico
Ricardo Fiúza

Titulares
Luiz Antonio Fleury
Vicente.Cascione

PMDB

Suplentes
Osmar Serraglio; 3 vagas

PSDB

Suplentes
Bonifácio de Andrada

Helenildo Ribeiro
Inaldo Leitão - PL
Zenaldo Coutinho

PP

Suplentes
brahim Abi"Ackel

Ivan Ranzolin; 1 vaga.

PTB

Suplentes
Antonio Cruz

Roberto Magalhães

Titular
Sarney Filho

Suplente
Marcelo Ortiz
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patenteiam nossos recursos genéticos, considerados
insumos estratégicos para a crescente indústria bio
tecnológica.

A expansão do capital, sob novos espaços de ex
ploração da biodiversidade, utiliza-se da noção do Direi
te da Propriedade Intelectual, organizado num aparato
jurídico internacional, multilateral, de regulamentos,
acordos, recomendações, a exemplo do Tratado sobre
Direitos de Propriedade Intelectual Relacionado ao Co
rrércio Internacional - TRIPS, regulação no âmbito da
Organização Mundial do Comércio - OMC.

Nossos produtos, nossas posses, os intelectos
depositários do conhecimento milenar das popula
çiSes tradicionais na conservação e no manejo da bio
diversidade são desvalorizados e pilhados, com a
cumplicidade de nosso incipiente arcabouço legislati
vo e institucional no que diz respeito à propriedade in
t,,,lectual, ao regime de acesso aos recursos naturais
e à repartição de benefícios.

Plantas, animais, produtos de domínio público,
códigos genéticos, saber tradicional, condições de
sobrevivência social e cultural são pirateados e priva
tizados, restritos à dimensão comercial.

Com esse debate, pretendemos contribuir para
questões de soberania e conservação de nosso patri
mônio genético, direitos econômicos, sociais, cultura
is, ambientais e coletivos das populações que têm
sido guardiãs da megabiodiversidade. Esse evento
pretende contribuir para que o Congresso Nacional
coloque este tema como pauta prioritária, e para posi
çôes do Governo brasileiro durante rodadas de nego
ciações da Organização Mundial do Comércio, de 10
a. 14 de setembro, em Cancún, no México, que envol
vam a biodiversidade e a sociodiversidade.

Convocamos os Parlamentares, o Governo bra
si�eiro, a sociedade, a tomarem posição pela defesa
do direito à vida.

Agradeço à Sra. Manuela Carneiro, professora e
pesquisadora que conhece bastante nossa região e
nossas populações tradicionais, o atendimento ao
nosso convite, assim como ao Sr. Eduardo Véles, do
CGEN/MMA, que contribuiu para esse debate tão im
portante nesta Câmara dos Deputados, ao trazer o
r'Elconhecimento dos direitos intelectuais de nossas
populações tradicionais, o reconhecimento da neces
sidade de os grandes laboratórios, seja nacional, seja
internacional, depois de usarem plantas, secreções
dl3 sapos, ou outro tipo de produto do nosso banco
genético, e comercializá-lo, efetivamente repartir os
bl3nefícios entre índios, seringueiros, ribeirinhos, de
positários de conhecimentos originários da floresta,

conhecimHntos esses que têm enriquecido laboratóri
os por aí a.fora.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di
vulgação deste pronunciamento nos meios de comu
nicação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. CORIOLANO SALES (PFL-BA. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, sem dúvida, há uma crescente violência
no Brasil, fruto de muitas causas que ameaçam as fa
mílias, os jovens, enfim, a própria sociedade.

Essa violência, que cresce a cada dia, está ge
rando uma situação de desconforto para a população
brasileira. Em todos os lugares, há uma sensação de
insegurança pública, motivada pelos assaltos à mão
armada à luz do dia, roubos e furtos de veículos, as
saltos de cargas nas rodovias e assassinatos em de
corrência de roubos.

A situação da violência está adquirindo contor
nos da maior gravidade, sem que as causas verdadei
ras sejam atacadas. É um sentimento generalizado
que as autoridades públicas ainda não perceberam.

Penso que sem um amplo programa de cresci
mento econômico, capaz de gerar emprego e renda,
dificilmente o Brasil vai sair do atoleiro em que se en
contra. Não é preciso apenas um programa de com
bate à fome e à miséria. É nec:essário um programa
de dinamização econômica na zona rural e na área
urbana, haja visto que cerca de 83% da população já
vive na cidade. Mas nada justifica que o País esteja
produzindo apenas 100 milhões de toneladas de
grãos. É uma situação lastimável, que tem feito do
campo um viveiro de pobres, sobretudo, no Nordeste.

Sem produção e educação dificilmente o Brasil
acertará o passo. Continuará reproduzindo pobreza e
miséria. Sem cortar o nó da corda, reprodutor de índi
ces sociais vergonhosos, nada será resolvido.

Os Governos Federal, Estadual e Municipal pre
cisam investir na educação, sem o que os pobres não
crescerão verticalmente por ausência absoluta de
mobilidade social. Em conseqüência, as oportunida
des lhes serão escassas.

O Brasil possui quase um terço da população
que percebe menos que 1 salário mínimo. O Progra
ma Fome Zero não resolve essa questão, que somen
te será ultrapassada pela política de emprego, pela
produção e pelo crescimento econômico.

É fato incontestável que somente a melhoria na
renda e no crescimento econômico, associada a um
rígido programa de educação e de aplicação das leis,
poderá diminuir a criminal idade, sobretudo a que inci-



O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado José Rocha.

O SR. JOSÉ ROCHA (PFL-BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,
há mais ou menos 12 dias esteve no Município de
Urandi, na Bahia, força-tarefa designada pela Contro
ladoria-Geral da União. Tive oportunidade, desta tri
buna, de pronunciar-me sobre o ocorrido. Os oposici
onistas do Prefeito local aproveitaram a presença da
força-tarefa para colocar sob suspeita a administra
ção municipal. No entanto, é séria a administração re
alizada pelo Prefeito Adonai Nina Rocha, que pela se
gunda vez ocupa o cargo, trabalhando muito, com se
riedade e competência.

Aforça-tarefa da União verificou que em Urandi
os recursos são aplicados com honestidade, com vis
tas ao bem da comunidade local. Urandi registra de
senvolvimento acelerado na atual administração,
apoiada pela esmagadora maioria da população. Tem
também maioria na Câmara de Vereadores, que dá
ao Prefeito sustentação. Além disso, para as diversas
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de sobre a propriedade, como roubo de carnes ou de Quero também parabenizar o Governador do
animais e, em casas, de outros objetos. Um sistema Estado, Sr. Eduardo Braga, e o Prefeito de Manaus,
rígido de lei, com o Judiciário forte, pode diminuir Sr. Alfredo Nascimento, pela luta que travaram duran-
esse tipo de criminalidade. É certo que embora esteja te todos esses dias na trincheira, em Brasília, questio-
diminuindo em países ricos, como os da América do nando e apresentando argumentações que conven-
Norte e da Europa Ocidental, tem crescido em re- ceram os Deputados da Comissão e, principalmente,
giões afetadas pela pobreza e pela miséria - América os Ministros da área econômica. Eles tiveram reafir-
Latina, África e Ásia. mada a palavra do Presidente Lula - que a tinha em-

O Brasil precisa dar um passo à frente para re- penhado durante a campanha eleitoral- de que apoi-
solver questões estruturais, como o da reforma agrá- aria e assinaria embaixo da solicitação para qu~ se

preserve a Zona Franca no Estado do Amazonas.
ria, do crédito,da educação, da Justiça, da segurança
pública, da previdência social, dos tributos, entre ou- Portanto, registro para o Brasil e o Amazonas

essa importante conquista, fruto de intensa luta dos
tras, sem o que não vai alçar-se à condição de país

políticos do meu Estado - Governador, Prefeitos, De-
justo nem poder construir uma sociedade verdadeira- putados Federais e Senadores.- e dos que têm senti-
mente fraterna. mento político e responsabilidade de fazer com que a

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di- região continue a se desenvolvertranqüilamente e o
vulgação do meu pronunciamento nos órgãos de co- Estado do Amazonas se mantenha preservado ead-
municação da Casa. mirado por todo o mundo.

Muito obrigado. QUe possamos continuar valorizando projetos
O SR. SILAS CÂMARA (PTB-AM. Sem revisão que visam ao bem-estar do povo do Amazonas e do

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Brasil.
tenho o prazer de registrar que, hoje, na Comissão Parabéns ao Amazonas, à Nação brasileira e a
Especial da Reforma Tributária, foi aprovada, por una- todos nós!
nimidade, aprorrogação do mais eficiente projeto de Muito obrigado.
desenvolvimento regional implantado no Brasil em to-

Durante o discurso do Sr. Si/as Câma-
dos os tempos, a Zona Franca de Manaus, que con- ra, o Sr. Inocêncio Oliveira, 10 Vice-Presi-
cede incentivos fiscais às empresas instaladas na- dente, deixa a cadeira da presidência, que é
quela região. ocupada pelo Sr. Confúcio Moura, 3° Su-

Por força desse projeto, pôde-se preservar 98% plente de Secretário.
de todo o território e foram gerados mais de 60 mil

. empregos diretos. Com certeza, o projeto foi também
responsável pelo progresso e pela pujança que se
consolidam na região.

Ao registrar a prorrogação hoje decidida na Co
missão,agradeço ao meu partido, o Partido Trabalhis
ta Brasileiro, na pessoa do seu Presidente, Deputado
José Carlos Martinez, e do Líder, Deputado Roberto
Jefferson, por ter empenhado o prestígio do PT8.

Esse partido, Sr. Presidente, que, sem dúvida,
tem história na luta pela preservação dos empregos e
pelas conquistas dos trabalhadores, novamente mos
trou sua filosofia e o seu lema: a melhor política social
é o trabalho.• Por isso, votou fechado, unanimemente a
favor daprorrogação.

Sr. Presidente, registro a minha alegria, pois
com isso. gan~a o Brasil, que terá até o ano de 2023
para consolidar esse importante parque industrial,
que agregatecnologia de ponta, de altíssima qualida
de, para que continue sendo o maior pólo de eletroe
letrônica da America Latina.
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atividades sociais, o Prefeito conta com o suporte de
sua esposa, D. Maria.

O Prefeito Adonai Nina Rocha tem demonstrado
como administrar bem com poucos recursos. Gran
des realizações foram feitas na área da educação.
Construiu um colégio, com o qual homenageou o sau
doso Luis Eduardo Magalhães, ex-Presidente desta
Casa. A escola serve de modelo para a região e para
o Estado. Possui os equipamentos necessários - la
boratório de informática, gabinete odontológico 
para atender os estudantes, o que demonstra o zelo
que Adonai tem pela educação. O estabelecimento de
ensino foi construído com recursos do Município.

Na área da saúde, há em Urandi um hospital
que funciona 24 horas, com plantonistas, médicos e
enfermeiras que atendem pessoas não só dali, mas
também de outros Municípios, como os do Estado
vizinho de Minas Gerais. Essas pessoas se deslo
cam para lá pela qualidade dos profissionais que ali
trabalham.

Na área de infra-estrutura, a preocupação é
com o sistema de abastecimento de água do interior
do Município. A intenção é dar oportunidade à popula
ção de Urandi para que possam produzir, gerar renda
e emprego, enfim, melhorar a qualidade de vida. Tal
vez a distância de Urandi à Capital do Estado seja
maior em função de a cidade estar localizada na divi
sa dos Estados da Bahia e de Minas Gerais.

O Prefeito de Urandi tem procurado dar assis
tência e apoio às pessoas que residem no Municí
pio e que utilizam os serviços oferecidos, empre
gando os recursos públicos que tem recebido não
só do Estado, mas também da União. Talvez a for
ça-tarefa da Controladoria-Geral da União, ao sor
tear o Município, tenha pensado que ali encontra
ria alguma irregularidade. Mas nenhuma incorre
ção foi encontrada. Defrontaram-se, sim, com uma
administração totalmente regular, voltada para os
interesses do povo do Município. Assim, o Prefeito
Adonai Rocha acaba por destacar-se como um dos
melhores do Estado e, com certeza, haverá de ser
reconduzido por mais 4 anos ao cargo, desejo da
maioria do povo daquela região.

Muito obrigado.
O SR. JACKSON BARRETO (PTB-SE. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, impressionado com o alto número de brasilei
ros excluídos do direito de transporte público, inquie
ta-me tal realidade, porque o transporte público coleti
vo é hoje fator de exclusão social.

Por meio de estudo realizado pelo IPEA, consta
tamos que há mais de 50 milhões de brasileiros im
possibilitados de usar o transporte público por não
disporem de condições financeiras.

É tão grave a situação de pobreza e de miséria
no País que mais de 50 milhões de brasileiros são im
pedidos de usar transporte público por falta de condi
ções para comprar uma passagem, seja de ônibus,
seja de trem, seja de metrô. Esta Casa precisa, junta
mente com o Ministro das Cidades, Olívio Dutra, o Mi
nistro Graziano e a Secretaria Nacional de Transpor
tes, criar alternativas concretas que venham minorar
o sofrimento do povo brasileiro.

Sr. Presidente, nesse sentido, apresentei ao
Ministro da Segurança Alimentar, José Graziano,
projeto sobre o tema, o que o deixou, sem dúvida
alguma, gratificado pelo nosso cuidado com a po
breza no País. Refiro-me a projeto de lei de nossa
autoria que cria o Programa Nacional de Mobilida
de e Acesso ao Transporte Público e o vincula às
ações de combate à pobreza, reunidas pela deno
minação de Fome Zero.

Sabemos que, apesar de a Constituição bra
sileira definir o transporte como essencial ao cida
dão, lamentavelmente são mais de 50 milhões de
excluídos do direito de usá-lo. Apresentamos o re
ferido projeto com o objetivo também de fazer res
peitar o direito constitucional do cidadão de ir e vir
e está claro nele que terá direito ao benefício quem
constar dos cadastros dos diversos programas de
controle social do Governo Federal. As despesas
com o Programa Nacional de Mobilidade e Acesso
ao Transporte Público correrão por conta das dota
ções orçamentárias do Ministério de Assistência e
Promoção Social e do Fundo de Combate e Erradi
cação da Pobreza.

As pessoas cadastradas no Programa Nacional de
Combate à Fome terão direito ao uso do vale-transporte.
O projeto representa um pouco do que esta Casa pode
fazer para ajudar mais de 50 milhões de brasileiros exclu
ídos do direito de usar o transporte público.

Sr. Presidente, nesta oportunidade, solicito a
V.Exa. que autorize a transcrição nos Anais da Câ
mara dos Deputados deste projeto que mostra
nossa preocupação, repito, com os mais pobre,
com os trabalhadores, com os que estão excluídos
de usar o transporte público porque não têm condi
ções para tal.

Muito obrigado.

PROJETO A QUE SE REFERE O
ORADOR

- -------------- . --- -----------
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PROJETO DE LEI N° , DE 2003
(Do Sr. Jackson Barreto)

Cria o Programa Nacional de Mobili
dade e Acesso ao Transporte Público.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica criado o Programa Nacional de Mo

bilidadee Acesso ao Transporte Publico, vinculado às
ações de combate à pobreza, reunidas pela denomi
nação de Fome Zero.

§ 1° O Programa garantirá o direito constitucio
nal de ir e vir do cidadão situado abaixo da linha de
pobreza, proporcionando sua mobilidade urbana atra
vês do acesso aos transportes publicos, mediante a
concessão de Vale Transporte.

§ 2° O benefício será concedido a cidadãos mo
radores de centros urbanos onde exista sistema de
transporte público coletivo organizado e em funciona
mento.

§ 3° Para fins do benefício desta lei, conside
ra-se situado abaixo da linha de pobreza, indivíduos
pertencentes às famílias com renda mensal per capi
ta inferior a meio salário mínimo.

§ 4° O conceito de família é o da unidade nucle
ar composta por indivíduos que com ela possuam la
ços de parentesco, formem grupo doméstico, vivam
sob o .. mesmo teto e mantenham sua economia pela
contribuição de seus membros.

Art. 2°Os cidadãos que preencherem os requisi
tos do artiQo ante~ior e.estiver~mcadastrados no Pro
gramaNacioQal de Acesso à Alimentação - PNAA se
rão, automéltiçamente beneficiários do Programa Na
cionalde Mobilidade eAcesso.ao Transporte Público.

Art. 3° O Poder Executivo definirá:

I - os critérios para concessão do be
nefício;

11 - a organização e os executores do
cadastramento da população junto ao Pro
grama:

111 - a quantidade de Vales Transportes
que serão concedidos por unidade familiar; e

IV - o período de duração do benefício.

Art. 4° O controle social do Programa será fei
to, em âmbito federal, estadual e local, pelos conse
lhos e comitês gestores do PNAA.

Art. 5° As despesas com o Programa nacional
de Mobilidade e Acesso ao transporte público corre
rão porconta das dotações orçamentárias do Ministé
rio da Assistência e Promoção Social e do Fundo de
combate e Erradicação da Pobreza, instituído pelo

ar!:. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias.

Art. 6" Para efeito de levantamento e cadastra
mento dos beneficiários a que se refere esta lei, será
utilizado cadastro unificado para programas sociais
do Governo Federal.

~ 1° A quantidade de que trata o inciso III do art.
3° poderá ser alterada pelo Poder Executivo a qual
quer momento, de acordo com o seu Regulamento.

Art. 7° O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo de 90 dias a contar de sua publicação.

Art. 8° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

Milhões de brasileiros encontram-se hoje im
possibilitados de usufruir, nas condições de vida atu
ai, do seu direito constitucional de ir e vir e têm sua
mobilidade comprometida em função do difícil acesso
aos transportes publicos coletivos. Tai dificuldade ad
vém, sobretudo, dos altos preços das tarifas, inade
quações do sistema e falta de uma infra-estrutura ur
bana que possibilite o seufuncionamel)to adequado.

Agravando a situação, as estatísticas demons
tram que exatamente os que mais precisam do trans
porte publico, os mais pobres, estão cada vez mais
impossibilitados de ter acesso a ele. Segundo pesqui
sa da antiga Sedu/PRo apenas 27,5% dos usuários
dos ônibus pertencem às classes D eE, que juntas,
representam 45% da população. Já o IPEA, identificou
que hoje, cerca de 56 milhões de pessoas não podem
usar o transporte publicopelo alto preço da passagem,
exibindo um quadro de cruel exclusão social.

A situação é tão grave que em cidades como o
Rio de Janeiro, por exemplo, a imprensa alertou
(ISTOÉ) que entidades de assistência já identificam
um novo tipo de morador de rua, ou seja, aquele que
mesmo tendo trabalho (muitas Vezes informal) e
casa, é obrigado a dormir na rua por absoluta falta de
condições de pagar o transporte coletivo para voltar a
sua casa. Fato idêntico (Correio Brasiliense) ocorre
também em Brasília, com trabalhadores da constru
ção civil que optam por dormir nos canteiros de obra,
também por não poderem pagar as passagens do
transporte.

Para cumprir o que a Constituição prevê, ou
seja, ser efetivamente um serviço essencial como de
signa nossa Carta, o transporte publico precisa ser
trato como tal, inserindo-se na agenda política, eco
nômica e social do governo para ser alvo de políticas
públicas que garantam a mobilidade da população.
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A emergência da situação indica-nos a também
urgência de medidas que, inicialmente, aliviem a gra
vidade da situação, restituindo a esses milhões de
brasileiros o direito de se locomoverem, até mesmo
para terem acesso aos locais de trabalho e a outros
serviços essenciais como saúde, educação e lazer.

O presente projeto insere-se nessa perspectiva
anterior, ou seja a de atuar emergencialmente promo
vrmdo o direito ao transporte público, sobretudo para
o cidadão cujo nível de pobreza já o habilita para os
programa governamentais de acesso a alimentação
em andamento no paít;. Dessa forma, completamos
sua promoção social cd'ncedendo-Ihe também o meio
d/O! locomoção com o qual ele poderá, inclusive, bus
car de modo mais eficiente seu sustento, e ao mesmo
tempo que proporcionamos mais amplamente sua in
clusão social.

Sala das Sessões, - Deputado Jackson Barreto.

o SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sras. e Srs.
Deputados, inicio este pronunciamento a partir de
uma pequena retrospectiva.

Anotei alguns tópicos e datas que o povo brasi
h3iro certamente ainda não esqueceu. Não preciso
voltar muito no tempo. Vamos para o ano de 1985, o
chamado período da abertura política e de redemo
cratização do País, ou, mais especificamente, ao epi
sódio que culminou na eleição do Presidénte Tancre
cio Neves.

Indago aos Srs. Parlamentares: qual foi a posi
çiio do PT naquele episódio? Foi contrária à eleição
d(3 Tancredo. Foram inclusive expulsos do Partido os
Deputados Federais Airton Soares, José Eudes e a
Deputada Beth Mendes. Foram expulsos porque en
tendiam que era um momento importante para a re
dl~mocratizaçãodo País. Democracia não é aparente
rt,ente palavra muito benquista pela direção do parti
do; ou não era à época.

Passemos rapidamente a 1988, quando eviden
tl2mente nos referimos à reconstitucionalização do
País, ao período da Assembléia Nacional Constituin
te, especificamente à promulgação da chamada
Constituição Cidadã. Qual foi a posição do PT? Con
trária ao texto da Constituição, e orientou, num prime
iro momento, sua bancada a não assinar o texto da
Constituição. A história registra todos esses fatos.

Em 1992, após o impeachment do Presidente
h7rnando Collor, as forças políticas deste País se mo
bilizaram em ampla coalizão para colaborarcom o en
tão Presidente Itamar Franco na formação de seu Go
vurno, que teve composição pluripartidária. Qual foi a

posição do Partido dos Trabalhadores? Contrária à
colaboração com o Governo Itamar Franco, tendo até
punido a ex-Prefeita e companheira pelo PSB, Luiza
Erundina, pela participação ministerial- S.Exa. che
gou ao ponto de sair do partido.

Em relação a 1994, lembramo-nos da estabiliza
ção econômica, da luta contra a inflação e do lança
mento do Plano Real. Qual foi a posição do Partido
dos Trabalhadores? Contrária ao Plano Real e a suas
medidas de estabilização da economia do País.

Analisemos agora, por atacado, o período de
1995 a 2000, correspondente aos 2 Governos de Fer
nando Henrique Cardoso. Só para ficar nos grandes
tópicos, podemos mencionar as reformas estruturais
do Estado brasileiro; a criação das agências regula
doras; os programas de privatização; a quebra de mo
nopólios, enfim, a modernização do Estado brasileiro.
Podemos citar ainda a reforma do sistema previden
ciário; a regulamentação da previdência complemen
tar; as mudanças das regras previdenciárias do servi
dor público; a reforma administrativa e tantas outras.
Qual a posição do Partido dos Trabalhadores? Con
trária à aprovação de todas as reformas, independen
temente da discussão do mérito. Não satisfeitos em
votar contra, impetraram ações judiciais para suspen
der ou mesmo impedir o curso das reformas no setor
público brasileiro.

Por que fiz essa retrospectiva? Porque estamos
no limiar de votar a chamada reforma tributária. E o
que pretendem agora os neoconvertidos do Partido
dos Trabalhadores do Presidente Lula? Pretendem
apresentar à Nação texto favorável à perenização da
CPMF - em relação à qual, aliás, sempre foram con
trários; só passaram a ser favoráveis a ela no ano de
eleição, na perspectiva de ganhar o Governo -, mas
não querem compartilhá-Ia, não querem distribuí-Ia.
Pior, querem desvincular a CPMF da saúde. É inacei
tável para o povo brasileiro que esta Casa concorde
com essa trama.

O que mais eles querem? Querem a desvincula
ção das receitas da União, para não ter que comparti
lhá-Ias com os demais entes federativos, amealhando
um tanto a mais. Esquecem-se dos Municípios, como
se o povo não demandasse por serviços e por investi
mentos; esquecem-se dos Estados, como se o povo
de lá fosse figura menor da Federação brasileira.

Sr. Presidente, é deplorável a falta de coerência.
A prática deste Governo é totalmente diversa do que
foi o discurso de toda uma existência, de 2 décadas
do Partido dos Trabalhadores. Hoje, defende-se no
Governo exatamente aquilo que combatiam. Mas,



DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 27 40263Agosto de 2003

para piorar, e não para melhorar, há a prática do ne- Faço esta comunicação para que V.Exa. tome
potismo, do empreguismo e da esculhambação. as devidas providências, se estiver sensibilizado. Não

Muito obrigado, Sr. Presidente. é culpa dos guardas, nem dos seguranças; eles não
O SR. ALCEU COLLARES (PDT-RS. Sem revi- inventaram essa ordem absurda que jamais vi em ou-

são do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Confúcio tros Parlamentos. Nem nas ditaduras houve proibição
Moura, vou fazer um registro que certamente vai ficar e tortura mais forte, violenta, vil e perversa do que di-
na história do Parlamento brasileiro. Trata-se de algo zer: Hoje não tens direito de mijar; hoje não tens direi-
extremamente inusitado. Sou um homem que estuda to de defecar.

Isto é um absurdo, Sr. Presidente! O Parlamentoos Parlamentos, por toda parte, e tenho tido a preocu- _
pação de conhecer os métodos de tortura, que são os não pode estar de joelhos diante de uma ordem tao

violenta, tão agressiva, tão perversa e tão cruel.mais diferenciados. Aqui estou vendo coisas a que
nunca dantes havia assistido. Fui Parlamentar na épo- O Parlamento precisa saber que isso aconteceu
ca da ditadura por 3 mandatos, masnunca tive notícia hoje, terça-feira,. quando vamos votar as tais grandes

'b'd propostas das reformas da Previdência e tributária. O
de que no mundo as pessoas tivessem sido prol I as Presidente João Paulo Cunha proibiu homens e mU-

de satisfazer suas necessidades fisiológicas. Iheres de defecar e utilizar.os lugares adequados no
Há um grupo de servidores, no Salão Verde, da Parlamento. Se VExa. quiser comprovar, se algum

melhor qualificação. Mas ainda que lidassem com a Deputado, porventura, achar que estou exagerando,
última das criaturas no inferno da miséria, da perver- é só sair que verá cerca de 60 pessoas, que me pedi-
sidade, da exclusão social, não poderiam adotar mé- ram: "Pelo amor de D~us, deixa eu defecar! Pelo amor
todo de tortura tão violento como o de impedir que as de Deus, deixar eu mijar! Eles não querem deixar e di-
pessoas saiam doSalão para ir ao banheiro,.porque, zem que a ordem.é do Presidente João Paulo Cunha".
caso o façam, não poderão retornar. Respeito o Presidente, atribuo isso àburrice, à

Estou. aqui para fazer o registro negativo desta ignorância, à maldade, à crueldade dos seus asses-
hora triste da Nação, porque o PTexpulsa, faz o que sores. Duvido que João Paulo Cunha, tendo conheci-
bem entende dos seus companhei ros, a.quem tem a mento desse fato, fosse proibir e praticar uma tortura,
audácia de contrariar os caminhos que ele percorre, como nas grandes ditaduras ou nas maiores perse-
que são os caminhos do erro. São os caminhos que guições, como o direito humano sagrado de defecare
não foram prometi<:~os na campanha eleitoral, são es- urinar.
sas reformasabsurda.sque estão aqui. Mas proibir de O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) ~ Depu-
urinar e de defecar? Conversei com o Chefe de Gabi- tado Alceu Collares, comuniquei-me com o Presiden-
nete do PresidemteJoão Paulo Cunha, José Umberto te João Paulo Cunha e S.Exa. já está tomando as pro-
de Almeida, para. saber se era verdade. Ele me disse vidências necessárias.
isso com todasas letras. Disse-lhe, então, que não se O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Conce-
pode proibir as pessoas de satisfazerem suas neces- do a palavra ao Sr. Deputado Assis Miguel do Couto.
sidades fisiológicas, porque não há como contê-Ias; O SR. ASSIS MIGUEL DO COUTO (PT-PR.
se forem audaCiosas e corajosas vão fazer no Salão Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente,
Verde. O Chefe de Gabinete me disse claramente que Sras. e Srs. Deputados, o centro de Brasília e a Espla-
foi o Presidente João Paulo Cunha que deu a ordem nada dos Ministérios pararam hoje para assistir ao
para não deixar urinar ou defecar; ele apenas a esta- manifesto das trabalhadoras ruraisdenominado Mar-
va cumprindo. cha das Margaridas. Tendo como lema Marcha das

Aliás, fui aos porões da antiga ditadura, embai- Margaridas - 2003 Razões para Marchar, o evento
xo do gabinete do Sr. João Paulo Cunha, tirar o cida- contou com a participação de milhares de trabalhado-
dão que apanhou nos corredores da Câmara dos De- ras rurais ligadas à Confederação Nacional dos Tra-
putados, sob a Presidência do PT, que esteve conos- balhadores na Agricultura (CONTAG). Elas marcham
co na resistência democrática, que uniu tantas espe- por reforma agrária, acesso à água, saúde, salário
ranças, que sempre teve como bandeira a defesa dos digno e contra a violência sexista.
direitos humanos. Será que não se enquadra como di- A primeira Marcha das Margaridas - que reuniu
reito humano vital defecar ou urinar, ou de mijar, na em Brasília 20 mil mulheres -foi realizada em 2000,
linguagem mais comum do povo? Isso é o maior ab- pelo MovimentoSindic;al dos Tlabalhadores e Traba-
surdo que vi na vida, Sr. Presidente! Ihadoras Rurais (MSTTR)e diversas entidades par-
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ceiras. Naquele ano, as Margaridas representaram a
Marcha Mundial das Mulheres - 2000 Razões para
Marchar. Desde então, as mulheres rurais avançaram
na conquista dos seus espaços, mas muito ainda há
por fazer.

Para ocupar seu espaço dentro do Movimento
Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais
(MSTIR), as mulheres criaram as comissões de mu
lheres, nos sindicatos pólos e regionais, nas federa
ções e na CONTAG. As comissões Municipais são
compostas por trabalhadoras eleitas nos sindicatos.
As estaduais são compostas por trabalhadoras elei
tas nos pólos ou regionais. Atualmente, alguns Esta
dos estão ampliando essa forma de organização,
constituindo coordenações regionais, compostas por
lideranças, dirigentes ou não de sindicatos.

A Comissão Nacional é composta por uma re
presentante e uma suplente de cada federação filiada
à CONTAG, eleita pela Comissão Estadual e referen
dada pelo Conselho Deliberativo da Federação. O
mandato de cada representante das federações na
CNMTR da CONTAG tem a duração do mandato da
direção estadual. A CNMTR é composta, ainda, por
uma coordenadora nacional- eleita no Congresso da
CONTAG - e pelas diretoras efetivas e suplentes da
CONTAG.

A finalidade dessas comissões é analisar a con
dição e posição social das trabalhadoras rurais, pro
pondo estratégias e políticas específicas, que possi
bilitem superar todas as formas de discriminação e
opressão praticadas contra as mulheres. Visa, assim,
assegurar, ampliar e fortalecer a participação política
das trabalhadoras rurais nos espaços de decisão do
MSTIR e na sociedade em geral; lutar para que todas
as políticas e os programas voltados para o desenvol
vimento rural promovam e protejam os direitos das
mulheres e enfoquem a perspectiva da igualdade de
gênero.

Gostaríamos de destacar o seguinte: a partici
pação das mulheres nos processos de reforma agrá
ria; a valorização do trabalho da mulher na agricultura
familiar; as condições de trabalho e direitos trabalhis
tas das mulheres assalariadas rurais; a formação e
(re)qualificação profissional; a garantia e ampliação
dos direitos previdenciários; a políticas de saúde; as
políticas de educação no campo; a violência sexista, a
cidadania e autonomia.

Os dados a seguir, levantados pela CONTAG,
ilustram a situação das mulheres do campo brasileiro:

1. O último Censo Agropecuário Brasileiro cons
tata que as mulheres representam cerca de 50% da
população rural, dentre as quais 50% em idade pro-

dutiva (15 a 55 anos), representando 36% da popula
ção econômica que desenvolve atividades agrícolas e
não-agrícolas. No entanto, dos títulos distribuídos
pelo INCRA, 87% estão em nome dos homens. De
1964 a 1996, nas ações de distribuição da terra, ape
nas 12,6% da documentação foi emitida em nome
das mulheres.

2. Os programas de aquisição de terra também
não alteraram este quadro de exclusão. Do público
beneficiado pelos projetos Cédula da Terra e Crédito
Fundiário, apenas 7% da documentação saiu em
nome das mulheres e 93% em nome dos homens. Os
casos em que as mulheres são beneficiadas decor
rem, quase sempre, da impossibilidade legal do ho
mem ser o titular do crédito.

3. Dos títulos das propriedades familiares con
solidadas, 92% estão em nome dos homens.

4. De acordo com pesquisa do Instituto de Eco
nomia do UFRJ, do total de pessoas sem acesso à
renda no Brasil, 80% dessas são mulheres trabalha
doras rurais.

5. Também segundo a pesquisa, 53% das traba
lhadoras rurais já tiveram um filho natimorto; 10% de
las já tiveram 4 filhos natimortos e 41 % já tiveram
aborto espontâneo.

6. Cerca de40% das trabalhadoras rurais ainda
são consideradas trabalhadoras familiares, sem re
muneração própria, sem benefícios sociais, sem a
proteção legal ao trabalho.

7. Verifica-se que 90% dessas mulheres já estão
exercendo atividades laborais antes dos 15 anos de
idade, trabalhando sem carteira assinada, sem bene
fícios sociais, sem assistência previdenciária, enfim,
sem nenhuma das prerrogativas que a lei brasileira
confere aos trabalhadores de modo geral.

8. Alem disso, 80% das meninas começam a
acompanhar os pais na roça aos 10 anos de idade.

9. No Brasil, existem mais de 6,5 milhões de
agricultoras analfabetas.

10. As mulheres do campo trabalham 6 horas a
mais do que os homens, pois, quando chegam em
casa, depois de um dia inteiro de labuta na terra, ain
da têm que lavar, passar, cozinhar e cuidar dos filhos.

A Marcha das Margaridas tem por objetivo tam
bém denunciar a violência sexista. Essa violência é
aquela em que a mulher sofre pelo fato de ser mulher
e é exercida pelos homens. Tem suas bases na exis
tência de relações desiguais entre homens e mulhe
res, que são sustentadas pela construção social de
que o gênero feminino é inferior e o gênero masculino
superior. As mulheres vivem uma situação de desi-

------------- -------
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gualdade em todas as esferas da sociedade e são blemas enfrentados pelas trabalhadoras rurais de
consideradas subordinadas, dependentes e perten- todo o País. Este gesto do Executivo federal demons-
centes aos homens. Como decorrência dessas rela- tra claramente a disposição do nosso Governo em di-
ções desiguais de gênero, todas estão sujeitas a esse alogar, em conversar com os movimentos sociais, em
tipo de violência, que é sempre praticada pelos ho- discutir suas pautas de· reivindicações. Sabedor da
mens, e por isso a chamamos de violência sexista. necessidade de. tratar as questões de gênero, as

As manifestações de violência são pressões questões específicas das mulheres, o Presidente
psicológicas, maus-tratos físicos, espancamentos, pi- Lula criou a Secretaria Especial de Pol.íticas para as
adas, cantadas, humilhações, acusações, calúnias, Mulheres, com statusde Ministério, e que .está cum-
assédio. sexual, estupro e assassinato: Para isso o prindo muito bem seu papel de produzir políticas pú-
agressor faz uso da força física e também de amea- blicas e de abrir espaços para a discussões dos gran-
ças.A existência dessaviolência coloca as.mulheres des temas relacionados ao setor.
em uma situação de medo e ameaça permanentes. Eu nãopoderia finalizar meu discurso, neste dia

De acordo com dadosmundiais, o risco de.uma tão importante para as mulheres agricultoras brasilei-
mulher ser agredida emsua própria casa, pelo mari- ras, sem antes parabenizar a organização da Marcha
do, ex-marido ou atual companheiro, é 9 vezes maior dasMargaridas 2003, a CONTAG, suas Federações e
do que na rua. No Brasil, por exemplo, a violação se- Sindicatos de Trabalhadores Rurais pela iniciativa e
xual só é considerada estupro quando o ato é pratica- pela bri.lhante ~rganizaç~o deste manifesto. A Marcha
do porestranhos. Ela é aceita como normal no interior das Margaridaséum marco e deve servir de alerta a
do casamento. todos nós, Parlamentéues, aos Ministérios, ao Poder

A idéia de que a violência •. é natural, de que é Exec~tivoi aoPoder Judiciário, enfim, a toda a popula-
norma os homens serem violentos, justifica uma outra ção brasileira sobre a importância de defend~rmos e
de que são as mulheres que a devem evitar, já que praticarmos o queé~~i~ importante: a igualdade en-
"sabemcomb são os homens". Dessa forma, a socie- tre ossexos,aigualda?e.<fe direitos e de obrigações.
dadecohvivécom aviolênciae a aceita.. Isso está dis- Só assim terernos uma sociedade justa e solidária,
seminado em todas as instituições e práticas sociais. com.homens e mulheres construindo um mundo de

Asrnlll~erestêm medo do poder dos homens, fraternidade e igualdade.
que é legitiméldo pela sociedade, pelo Estadoe pelos Parabénsâs Margaridas, parabénsa estas luta-
sistemas religiosos, quando outprg~maeles o co- dorasdo campo brasileiro q~e vieram até Brasília rei-
mand9da u~idade familiar.• É .importante .Iembrar, vindicarseus direitos e demonstrar que não vão abrir
além disso, ~ueas crianças estão sempre envolvidas mão dos seus direjtos e das suas conquistas.
nesse!S episódios. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Por medo, vergonha, sentimento de culpa, so- Muito obrigado.
mado~ao d€1scrédito em relação à eficácia da JUstiça, O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura)- Con-
elas silenciam diante dos atos de violência. Com esse clamotodo$osSrs. Parlamentares que estejam nos
silêncib, que nãoé por sua vontade, contribuem para corredores da Casa a registrar presença em plenário.
que s~qu~rse.c:onheça a extensão da violência e O Deputado.João Paulo Cunha avisa que às
també.rnpararnanter a impunidade. 16h dará início à Qrdemdo dia.

~a.saJrnpunidi3.de exi~te n~o sópor isso. Contri- O SR.PRI;SIDENTE (Confúcio Moura) - Con-
buem p~raelé:1 a)~eficiênciada Justiça, que ainda abri- cedo a palavra ao Sr. Deputado Dr. Rosinha.
ga .muitél~ .. leis ~i$criminatórias, e a cumplicidade da O. SR. DI3.RQSINHA (PT-PRSem revisão do
maiori~d()shomens .que se solidarizam entre si. e orador.) -Sr. Presidel)te, solicito o registro nos Anais
usamju~tjfjSlitivasparaa violência. Um dos principais destaCasa de ?ofument~informando que o Ministé-
recursps lltili~ado~paranão se punirem os agressores rio daSaúdecn3denfi~u,nodia 19 de agosto, 208 lei-
é transformar as mulheres de vítimas em culpadas. tos de UH em~7pp~pitais doEstadp do Paraná. Isso

FRi corn o objetiyo d~ cobrar posicionamentos representa a ampliação em cerca de 20% .do número
dos P~gerescom"titUídos que urna comissão de re- de leitos.
prese~t~nte~da. .Marcha das.· Margaridas entregou, Aquele Mini~térioelt:lborou umestudo que prevê
hoje~~la rnal)~ã,ao Presidente. em exercício, José a necessidade de novos leitos de UTI, e e~tabeleceu

Alenc~r,ela 4 N1inis~rosdeEstado, uma.pauta de rei- comornetà, atémarçódo ano que vem, suprir tal ne-
vindicaçÕes e de propostas para a solução dos pro- cessidade em todo o País.



40266 Quarta-feira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUT ADOS Agosto de 2003

No Paraná, já começou a realizar essa tarefa,
atendendo às demandas solicitadas ao antigo Gover
no, pelos Estados e Municípios, há mais de 2 anos.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR

PARANÁ

MS credencia 208 leitos de UTI em 17 hospitais
di~ todo estado

19 de agosto de 2003

(1) O Ministro da Saúde, Humberto Costa, assi
nou portaria que cadastra 208 leitos de Terapia Inten
siva (UTI) em 17 hospitais do Estado do Paraná. Para
isso o Ministério da Saúde repassará ao estado o va
Iar de RS51 9,88 mil/mês ou RS6,23 milhões'ano.

Existem hoje no Paraná cerca de 28.498 mil lei
tos hospitalares, sendo que apenas 2,62% são leitos
cJt~ UTI, e o preconizado pelo MS é, no mínimo, de 4%
do total de leitos existentes. Com o cadastramento
desses 208 leitos, este percentual subirá para 3,42%.

Este credenciamento faz parte da ação iniciada
€'In maio. quando o ministro Humberto Costa autori
zou o credenciamento de 2.233 novos leitos de unida
dl~ de terapia intensiva (UTI) para melhorar o atendi
mento aos usuários do Sistema Único de Saúde
(:,iUS).

As unidades do Paraná que terão leitos de UTI
credenciados são:

• Hospital das Clínicas da UFPR (Curitiba): 14
leitos para adultos e 8 leitos especializados:

• Hospital Nossa Senhora das Graças (Curiti
ba): seis leitos para adultos. três Pediátricos, dois ne
onatais, quatro especializados:

• Hospital Universitário do Cajuru (Curitiba): 12
leitos para adultos e dez leitos especializados

• Hospital e Maternidade de Santa Rita Marin
gá): 12 leitos para adultos

• Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa:
14 leitos para adultos;

• Hospital Modelo Medicina Clinica da Mulher e
da Criança (Curitiba): nove jeitos para adultos:

· Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Curitiba: 18 leitos para adultos e dez especializados:

• Associação Beneficente Hospitalar Santa
Casa de Misericórdia de Campo Mourão: sete leitos
para adultos, cinco pediátricos, três neonatais:

· Santa Casa de Misericórdia Maria Antonieta
(Goirerê): cinco leitos para adultos;

• Sociedade Evangélica Beneficente de Londri
na: 12 leitos para adultos, três leitos pediátricos. qua
tro leitos neonatais:

· Clínica Médica Nossa Senhora da Salete (Cas
cavel): cinco leitos para adultos e quatro pediátricos:

• Hospital Bom Jesus de Ponta Grossa: dois lei
tos para adultos;

· Hospital e MaternidadeAngelina Caron (Marin
gá): sete leitos para adultos, três leitos pediátricos:

· Santa Casa de Misericórdia de Maringá: um lei
to pediátriGo e um leito para adulto:

• Hospital Regional Universitário de Maringá:
quatro leitos para adultos;

· Hospital e Maternidade Santa Helena (Apuca
rana): oito leitos para adultos;

• Irmandade Santa Casa de Londrina: 12 leitos
para adultos.

UTI- Em agosto de 1998, o MS estabeleceu cri
térios de classificação entre os diferentes tipos de
UTI, bem como parâmetros para seu cadastramento.
A portaria define as exigências relativas à complexi
dade dos serviços, disponibilidade de equipamentos
e de recursos humanos qualificados. As UTI que aten
diam às exigências passaram a ser classificadas
como de tipos 11 e 111 (as demais, em extinção, ficam
cadastradas como de tipo I).

Para estimular o aperfeiçoamento da assistên
cia prestada, foram concedidos reajustes nos valores
das diárias das UTI classificadas como de tipo II ou 111.
As UTI tipo 11 ou 111. As UTI passaram a receber
RS164.40 por diária, e as UTI tipo 111. RS 213.71.

No período entre 1998 a 2003 (julho), foram ca
dastradas 429 entidades, totalizando 6.679 leitos.
Dessas unidades cadastradas, 4.556 leitos foram
classificados como de tipo 11 e 2.123 leitos como de
tipo 111.

Entre 1997 e 2002, o número de diárias de UTI
pagas pelo SUS cresceu 24,8%, passou de 1,81 mi
lhão para 2.27 milhões de diárias. Os gastos com o
pagamento destas internações em UTI cresceram
104% de R$158,66 milhões, em 1997, aumentou para
R$323,69 milhões em 2002. Para este ano, a previsão
é de que sejam pagas 2,41 milhões de diárias em UTI
com o custo estimado de R$352, 12 milhões.

Até o primeiro semestre de 2004, O MS totaliza
rá o credenciamento de 2.233 leitos. Desses, 614
atendem a reivindicações de estados e municípios
existentes no Ministério da Saúde e que estavam en
gavetadas desde 2001. Para o custeio dos novos lei
tos, o Ministério vai aplicar R$51 ,31 milhões em 2003
e R$105,72 milhões em 2004.

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



Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 27 40267

o número de leitos de UTI do SUS no país pas
sará de 14.036 para 16.269, representando uma sig
nificativa redução do déficit no sistema público, de
3.662 para 1.418. Com a inclusão dos hospitais de
atendimento exclusivamente privado, o número total
de UTl no país passa de 20.681 para 22.914. Dessa
forma, haverá um excedente de 5.227 leitos.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, "não basta apenas dar água para o ser
tão. O sertanejo tem sede de justiça". (Mansueto de
Lavor)

Quero registrar desta tribuna, Sr. Presidente, a
passagem dos 5 anos de saudade, que se completam
amanhã, do Senador pernambucano Mansueto de
Lavor, falecido em 26de agosto de 1998, às 6h20min,
em Brasília, vítima de câncer no pulmão, aos 67 anos.
O sepultamento foi em Brasília, no cemitério Campo
da Esperança, a pedido do mesmo, que havia transfe~

rido para o Distrito Federal seu domicílio eleitoral. O
desaparecimento de·Mansueto foi motivo· de grande
pesar para Pernambuco, Estado que sempre honrou,
mesmo depois que abandonou a carreira política. Ele
merece todas as homenagens pelo que fez, a partir
de Petrolina, pelo nosso Estado.

Foi na chapa encabeçada por Arraes - quando
disputou seu segundo mandato, em 1986 - que Man
sueto, pelo PMDB, e Antônio Farias (também faleci·
do), pelo PNJN, se elegeram ao Senado da República.
À época, Mansueta derrotou Roberto Magalhães,
apontado comao favorito pelas pesquisas de opinião.

Mansueto, que nunca foi fumante, descobriu que
tinha câncer.no pulmão em 1997, quando realizou um
check-up .ern· São Paulo. Nessa mesma ocasião ope
rou-se, infelizmente. sem resultados positivos.

Pedro MansuetoqeLavornasceu em 28 de no
vembro .de 1923, .no sítio Venha Ver, Município de
Barbalhé;l, no Ceé;lrá. Cresceu em Serl"ita, sertão de
Pernambuco, cidade que lhe inspirou o sacerdócio.
Aos 15 anos, .ingressolJ no Seminário Menor São
José, na cidade do Crato, n() Ceará, e em 1961 orde
nou-se na Catedral de Petrolina. Foi um dos fundado
res da Fundação Emissora Rural,eprincipal articula
dor, na década de 60,. da criação do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Petrolina. Foi professor de
religião e sociologiactáfaculdade de Formação de
Professores de Petrolin~, FFPP, onde defendia a gra
tuidade doensino~uperiorcorn09brigaçãodo Esta
do. Em 1978, elegeu.-sePeputado ~stadual; em 1982,
elegeu-segeputado Federal; em 1~86, elegeu-se Se
nadorCol')stituint~.Çidadãopetrolinense,atravésde
decreto legislativo, M2imsueto de Lavor não pôde re-

ceber tão justa homenagem, pois veio a falecer em 25
de agosto de 1998.

A morte calou a voz do padre.Pedro Mansueto de
Lavor, mas a história que ajudou a construir em Petrolina
e no sertão do Estado· haverá de lhe fazer justiça.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
A SRA. TElMA DE SOUZA (PT-8P. Sem revi

são da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, além do pronunciamento que farei, tenho 3 infor
mações a dar à Casa.

Informei-me a respeito do motivada indignação
do Deputado Alceu Collares. Quero explicar exata
mente o que está acontecendo na Casa.

Existe uma série de entidades de servidores pú
blicos que querem participar e acompanhar a votação
do segundo turno da reforma previdenciária, com as
quais a Mesa fez um acordo. Algumas pessoas que
estão no Anexo 11 tentaram se deslocar para outro
anexo e vir para este setor utilizando-se do subterfú
gio de que precisavam ter acesso aos banheiros.
Onde essas pessoas estão existem banheiros.

São absolutamente inacreditáveis as palavras
de alguém que já foi. Governador do Rio Grande do
Sul. O Deputado tinha de ser mais forte em seus argu
mentos de luta política, porque isso é luta política:
Não há cabimento. Ninguémfaria, nem mesmo o mais
atroz dos fascistas, uma ação desse tipo.

Sr. Presidente, registro a explicação que mefói
dada pelo Chefe. de Gabinete do Presidente João Pa
ulo Cunha, Sr. José Umberto. Peço que V.Exa. leve
esse assunto· ao Presidente para que, durante a
Ordem do Dia, S..Exa. fale a respeito.

Lutapolíticaé boa e desejável, mas em termosde
nível de argumentos, e não qa maneira como foi lamen
tavelmente praticada pelo Deputado Alceu Collares.

Sr. Presidente, no inície> deste mês, participei do
IX Fórum de Mulheres do MERCOSUL, em Montevi
déu, importante evento ao qual estiveram presentes
as Deputadas Marinha Raupp, do PMDB de Rondô
nia, Maria Helena, do PMDB. de Roraima, Kátia
Abreu, do PFL de Tocantins, e, por meio de um pro
nunciamento, envieias palavras da Deputada Perpé
tua Almeida, do PCqoBdo;\cre, que brindou as cole
gas dos países do MERCOSUL com utensílios, arte
sanatos e gastronomia do Acre, até mesmo pó de
guaraná, para que firmássemos convênio sobre fi
nanciamento. de·culturá Também estiveram presen
tes ao fórum as ex-Deputaqãs MariaElvira, do PMDB
de Minas Gerais, que irá conosco amanhã ao Palácio
do Planalto para dar posse ao Conselho de Mulheres,
e Elcione Barbalho, do PMDBdo Pará.
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Aproveito a oportunidade para informar que
aconteceu na semana passada, em Paranaguá, 11
Congresso Internacional dos Municípios Portuários.
Participei do congresso na condição de Presidenta da
Subcomissão de Portos, Aeroportos, Marinha Mer
cante e Aviação Civil desta Casa. Foi nosso anfitrião o
Prefeito de Paranaguá, companheiro Mário Roque,
que nos acompanhou por 2 dias e acendeu mais lu
zes para a questão portuária.

Ainda sobre a questão portuária, Sr. Presidente,
aproveito a oportunidade para informar aos Deputa
dos desta Casa que apresentei semana passada à
Comissão de Viação e Transportes requerimento
para realização de audiência pública sobre um novo
modelo de arrendamento para os portos brasileiros, a
questão de Suape - o requerimento deve ser votado
amanhã de manhã. Os Deputados de Pernambuco
Fernando Ferro, Paulo Rubem Santiago e Maurício
Rands subscreveram minha proposição. Daremos
prosseguimento a esses debates porque os investi
mentos privados estão subvertendo a ordem pública.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, é
consenso geral que o incremento das exportações re
presenta papel decisivo na ~stratégia de desenvolvi
mento econômico do País. Obvia também é a consta
tação da prioridade que deve ser dada para a expan
são e modernização dos terminais portuários brasilei
ros, de forma a agilizar a concretização de tais objeti
vos. Igualmente importante, porém, é harmonizar
esse crescimento com a preservação dos direitos e
interesses das comunidades instaladas junto a esses
equipamentos.

Essa introdução se faz necessária, Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, porque quero abordar aqui
o caso específico do Porto de Santos, o mais importan
te do Brasil, e a situação de aproximadamente 6.000
famílias de Vicente de Carvalho, Distrito do Guarujá,
em São Paulo. Essas famílias ocupam, muitas delas já
há décadas, áreas públicas invadidas, que atualmente
abrigam 6 núcleos habitacionais, denominados Aldeia,
Jardim Cunhambebe, Porto Seguro, Forró Society,
Prainha e Sítio Conceiçãozinha. Ocorre que essas
mesmas áreas são consideradas essenciais para a
ampliação do equipamento portuário santista, que
bate sucessivos recordes de movimentação de cargas
e precisa, com urgência, expandir suas operações, de
modo a atender o planejamento estratégico de aumen
to de exportações do Governo·Federal.

Estamos, pois, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, diante de um quadro que envolve 2 políticas
prioritárias do Governo Lula, ou seja, o incremento de
nossas exportações, com os conseqüentes desdo-

. --- - ----- ---

bramentos de benefícios sociais que isso trará, e tam
bém a meta de solucionar os inúmeros problemas
fundiários urbanos que se espalham pelos Municípios
brasileiros.

No que se refere ao caso das áreas do Distrito
de Vicente de Carvalho, local onde inclusive o Presi
dente Luiz Inácio Lula da Silva viveu nos anos 50, de
pois de migrar de Pernambuco, estamos, a princípio,
frente a um conflito explícito entre os 2 objetivos aqui
citados.

Contudo, é preciso compreender que o conflito
atual é fruto da imprevidência ou omissão das autorida
des, que, em diversos níveis, durante governos anterio
res, foram incapazes de harmonizar interesses e equa
cionar problemas, os quais, ao longo do tempo, fo
ram-se tornando cada vez mais críticos e distantes de
soluções que atendessem aos interesses envolvidos.

É por isso que entendemos que o conflito de in
teresses abrangidos pela questão da expansão do
Porto de Santos, em contraposição aos direitos das
famílias que hoje ocupam as áreas de Vicente de Car
valho, onde essa ampliação se mostra viável, só po
derá ser contornado por meio de uma negociação
transparente e equilibrada. Se o incremento das ex
portações é essencial para resgatar o crescimento de
nossa economia no âmbito nacional, essa meta não
poderá jamais ser alcançada à custa do desrespeito
aos direitos e interesses locais, ainda mais quando
estes envolvem comunidades marginalizadas por
uma globalização econômica predatória e que não
podem mais ser tratadas como no passado.

Acredito, portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, que, como disse, só através da negocia
ção franca e objetiva chegaremos a um denominador
comum, que contemple tanto a necessidade estraté
gica de expansão dos equipamentos portuários san
tistas quanto os direitos à moradia e qualidade de
vida das famílias que hoje ocupam as áreas em ques
tão, localizadas no Distrito de Vicente de Carvalho.

Muito obrigado.
O SR. VICENTINHO (PT-SP. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, venho dar duas boas notíci
as ao Plenário.

Em pesquisas recentes, constatou-se que o Go
verno Lula subiu nos índices de avaliação popular e
que quase 70% da população brasileira aprovou a re
forma da previdência. Esse é um sinal importante.

A outra notícia é que hoje se realiza em Brasília
a Marcha das Margaridas. Além de relembrar os 20
anos do assassinato de Margarida Alves, grande líder
sindicalista rural de Alagoa Grande, Paraíba - assas-
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sinato que não impediu o crescimento do número de
mulheres que lutam pela dignidade -, mais de 50 mil
mulheres estão hojena Capitalpara apoiar nosso Go
verno e lutar por melhores condições de vida: maís
assistência à saúde, combate ao sexismo, garantia do
direito à titulação de terra - apenas 12% das mulhe
res têm esse direito.

Deixo minha mensagem deacolhida e sol.idarie
dade .a<> movimento, organizado e dirigidQ pela
CONTAG - Confederação Nacional dos Trabalhado
res na Agricultura, filiada à CUT, que nesta semana
também completa 20 anos.

O SR. POMPEODE MAnos{PDT-RS. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, agradeço a genero
sidade a V.Exa. eao colega gaúcho Deputado Milton
Cardias, outro representante da minha terra. Nós 2 tec

mos o umbigo enterrado.na região das Missões e or
gulhosamente aqui representamos aquela gente.

Sr.Presidente, tomo esta liberdade tão-somente
para apresentar a V,Exa. e, por extensão, à Mesa e à
Casa, projeto de lei qüe obriga as operadora~de tele
fonia a informar, antes.de completada a chamada e
sem a?résci.mo para o usuário, mediante procedimen
to eletrônico de voz, os valores da tarifa telefônica in
terurbana D[)D ~br~dapara aquela ligação.

São várias as operadoras desse tipo de selViço
- o 21, o 23, o 41 -,ecada umadiz que a sua tarifa é a
mais baratl:t. Quando tentamos saber o valor cobrado,
descobrim?s que a. cadél. hora uma oferece0 menor
preço,Ll

m
ria é uma~ outro diaé outra, ea tarifa apu

rada l'lUmdia vale porpouco t13rnpo. Escolhemos uma
operadora,. logO estamos pagando mais caro, porque
o preçojásubiu.

~~sólver e~i:l situação não é difícil, basta usar
um softWare que informe.claramente a tarifa de cada li
gação.~ssimac~bamoscom essa folia, e. o cidadão
vai sa/J13r 91Ja~topagarápela chamada que está fazen
do, nã?~erá engabelado por falsas propagandas, am
plame?t~di'(ul.gada~em rádios, jornais e televisões.

CheQa! Vamos botw ordem na casa.
O .. ~R.f>RE810ENTE. (Confúcio Moura) - Em

nomed? Reputado JoãoPaulo Cunha, Presidente da
Câma~d9~[)ep!.ltados,convoco todos os Parlamen
tares i:l. \,(ira? plenário regi~trar sua presença. Há 312
Deputaq9s rélCasa, mas apenas 94 registraram sua
assinatufél eletrôqica·

O SR. jJ'RE8IDENTE (Confúcio Moura) - Con
cedo <:1.. pal<:ivra aoo?bre. Deputado Milton Cardias.

() SR.~ILTONCARDIAS (PTB-RS. Sem revi
são d()?r~d?r.);-Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, vivemos um momento ímpar da história política

do nosso País, principalmente na Câmara dos Depu
tados, onde os embates de ideologias e de interpreta
ções têm gerado discursos inflamados das partes .en
volvidas no processo. Realmente, vidas, sentimentos,
conquistas e aspirações de um povo estão em discus
são. São as reformas em pauta instrumentos vitais ao
crescimento econômico, à retomada do desenvolvi
mento e à diminuição da desigualdade social em nos
so País.

Em face disso, Sr. Presidente e nobres pares,eu
não poderia.deixar de trazer à.lembrança a memória
de um caudilho que também deixou seu nome, e sua
vida, na história do Brasil: Getúlio Dornelles Vargas,
natural do Município de São Borja, Estado do Rio
Grande do Sul, que deixou-nos no dia 24 de agosto
de 1954~ Esta minha singela homenagem justifica-se,
pois a maís expressiva figura política da República
brasileira, primeiro ditador do País, mais tarde Presi
dente eleito pelo votopopular euniversal, Getúlio Var
gas cohduziu processos de reformas que puseram o
Brasil agrário e semicolonial no caminhodo desenvol
vimento industrial, lançou as bases deuma legislação
trabalhista e inaugurou o populismo e a intelVenção
do Estado na economia.

Líder da Revolução de 30, destituiu Washington
Luís tornando~se .• Presidente da República. Pressio
nadopelas.circunstâncias,em 1.932 Getúlio Vargas
convocoLleleições para a formação da Assembléia
Constituinte, que, em 1934, indiretamente o ele~eu
Presidente da Hepúblicél' Enfrentand? váriasposi
ções90rtrárias aO seu Governo, VarQ8s, em 10 de
novemb~o de 1.937, criouo Estado Novo qu~ se ca
racte~iz()u como uma ditadura durante a qual foram
tomadas medidas visand?a garantiras leis trabalhis
tas,o~alário mínimo, a garantia no emprego e a Pre
vidência Social, alérndi:lcriação.das indústrias eco
nômicas .e da siderurQiahacional.

[)errubado em 194f), Vargi:ls retoma à vida pú
blicaem 1950. Pelovoto direto e secreto, foi eleito no
vame~t€! Presidente ?aRepublica. As. dificuldades
econômicas não permitiram. que seu Governo trans
corresse tranqüilamente. Defensor de Uma política de
cunho nacionalista~oltadapara ad~fesa das rique
zas do País e menosdeperdência. estrangeira, fun
dou aPETROBRAS,h()j13orgulho de t()dos nós, brasi
leiros.Diante das P9siçõ:s. a$surnidas por seus ad
versáriospolíticos, teye il1icio uma crise que culminou
com sua fatídica morte háexatos 49 .Çlnos.

Mencionar GetúlioVargas sem falar algo sobre
o salário. mínimo seriade~onrar-Ihe.M:smo que pese
toma~lJT susto ao av~liarmosa~ituação.atui:ll,pois,
se compararmos a renda média do trabalhador brasi-
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leiro auferida no início do Plano Real e hoje, verifi
ca-se que, há 9 anos, esse rendimento esteve em
quase R$ 1.300,00 e, agora, está estimado em ape
nas R$ 833,50.

Se formos avaliar bem as necessidades e as ur
géncias do País, hoje teremos de concluir que se tor
nou grande prioridade um articulado empenho para a
r€:cuperação dessa renda média de quem recebe sa
léirios. Continuando assim, as famílias chegarão ao
fundo do poço de sua capacidade de sobrevivência. E
o Brasil não pode ficar na contramão das estatísticas
que mostram que a evolução da renda média dos tra
bi'llhadores vem sendo positiva em pelo menos 8 de
cada 10 países.

Por isso, Sr. Presidente, faço desta homenagem
um clamor em favor do trabalhador brasileiro. As re
fermas são necessárias, urgentes até, mas não as
podemos fazer sem um amplo debate com toda a so
ciedade, principalmente a reforma tributária, que terá
seus efeitos imediatos sentidos diretamente pelo ci
dadão comum. E não avaliar quais serão os impactos
pa..ra as Prefeituras municipais é ignorar o óbvio, haja
vista ser no Município onde nossos familiares nas
com, crescem, vivem, solidificam os sentimentos, es
tudam, ensinam, e é lá que precisam de segurança,
de trabalho, de atendimento médico, enfim, das míni
mas condições humanas e sociais necessárias ao
sou desenvolvimento como cidadão.

Portanto, não deixemos os Prefeitos, os Verea
dores, as entidades de classe e os setores organiza
dos da nossa comunidade fora desse debate. Eles é
que convivem diariamente com a necessidade e o so
frimento do nosso povo.

Concluo, nobres Parlamentares, afirmando que
OG sonhos e os ideais de Getúlio Vargas continuam
sondo por nós perseguidos. O PTB de hoje mantém
vivo os sonhos do seu líder maior. E constata-se isso
na.s ações do atual Presidente Nacional do partido,
Deputado José Carlos Martinez, na condução da nos
sa bancada na Câmara Federal pelo Líder Roberto
Jefferson.

Lutemos, portanto, em nome desses ideais, por
um Brasil melhor, mais humano, onde o amor ao pró
ximo seja um sentimento espontâneo e não apenas a
obrigação de cumprimento do mais nobre dos man
damentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.

E que as reformas, Sr. Presidente, realmente ve
nham desonerar o set<i produtivo, dar rumo certo ao
crescimento econômico e acabar com a injustiça soci
al e com a desigualdade de renda que hoje existe.

--- -~--~

Muito obrigado. Que Deus, pela sua imensurá
vel e infinita misericórdia, nos ajude e nos abençoe!

O SR. CARLOS ABICALlL (PT-MT. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, dada a propriedade do artigo intitulado Eu
tenho esperança (O medo como disfarce do precon
ceito, ou do caráter, ou das preferências políticas),
quero registrá-lo nos Anais desta Casa.

O artigo, de autoria do historiador brasílíense
Kleber Chagas Cerqueira, trata de maneiracontun
dente a atual tendência ao alarmismo, propugnado
pelas forças reacionárias deste País, inconformadas
com a vitória do Presidente Lula.

Essas forças, que encontraram, no articulista do
Correio Braziliense, fiel porta-voz, recebem, no texto
que segue, resposta firme e clara de quem vive a his
toriae dela não se esquece.

"Eu tenho esperança
(O medo como disfarce do preconcei

to, ou do caráter, Ou das preferências políti
cas)

A comentarista Dad Squarisi assinou
artigo no Correio Braziliense de 29/07/2003
sob o título Eu tenho medo. Após fazer uma
análise asperamente desfavorável da situa
ção do País e do Governo Lula, conclui que
o Brasil pode 'pegar fogo', a exemplo da Co
lômbia, e que, portanto, assim como conhe
cida artista de televisão, ela também está
com medo.

Ao desenterrar uma declaração do ano
passado, que nos indignou até a medula, a
Sra. Dad nos impele à réplica.

A primeira coisa no artigo que salta
aos olhos é a esquizofrenia imanente ao
texto. Ele começa dizendo que Regina Duar
te errou. Lula não tocou fogo no País. Ao
contrário, aplicou com mais rigor a receita
neoliberal. 'O Governo elevou as taxas de
juros sem pena. Aumentou. a carga tributá
ria. Desdenhou o funcionário público [e} fez
corpo mole diante do salto· do preço da ga
solina [e} das tarifas de luz e de telefone.' O
resultado: mais desemprego, miséria, vio
lência, etc. Só faltou dizer que éramos feli
zes e não sabíamos. Afinal, o drama social
brasileiro tem apenas 6 meses de vida... Vi
víamos no paraíso da harmonia social...

Mas a segunda parte do texto aborda
o avanço exigente dos movimentos sociais.
Com a agenda social paralisada, Lula teria
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decepcionado fundo, deixando a todos frus
trados e sem esperança, e, como "quem
não tem o que perder pode tudo': vale tudo
que é suposição, das mais sensatas às
mais levianas, como, por exemplo, a de que
os sem-terra podem se unir aos traficantes.

Portanto, confessamos: é difícil deba
ter com esse texto. A quem devemosnos di·
rigir? À denunciadora feroz do neoliberalis
mo aprofundado ou à madame temerosa de
que os movimentos sociais se unam aos tra
ficantese transformem o Brasil numa Co
lômbia?

O jeito é ir por partes.
Quanto à crítica de que Lula, até aqui,

aprofundou a receita neoliberal na condução
da economia, é a pura verdade. Imaginemos
qual seria a alternativa preferida pela articu
lista. Uma revolução socialista, expropriando
banqueiros, industriais e latifundiários? Não.
Muito radical e démodé. Quem sabe romper
com o.FMI, suspender o pagamento das dí
vidas interna e externa e colocar toda a di
nheirama que.sobrasse nos programas soci
ais? Meio arriscado, não? Os credores ex
ternos, provavelmente, não iriam aplaudir,
comovidos, mas retaliar com boicotes co
merciais, financeiros, tecnológicos, estran
gulando nossa já cambaleante economia.
Os credores internos - além dos grandes
especuladores, todo mundo que tem dinhei
ro aplicado em FIF, FAF, CDB, DI, etc.- tam
bém não iam gostar nem um pouco de des
cobrir que o calote da dívida diminuiu seu
saldo bancário.

Mas nada disso. Deixemos de caricatu
ra. Nada de rupturas. Apenas a decisão se
rena e equilibrada de decretar um corte de 8
% na Taxa SELlC no dia seguinte à posse e
liberar os Ministérios para torrar seu orça
mento à vontade. O que isso representaria,
no quadróem que se encontrava a econo
mia na virada do ano, com o dólar batendo
nos R$ 4 e a inflação chegando aos 5 % ao
mês? Hoje, com toda certeza, estaríamos
com o dólar pelosR$ 6, a inflação batendo
nos 7 ou 8 % ao mês e felizes com o surto
de desenvolvimento, com a economia de
vento em popa rumó ao... precipício. Você
só tem medo da Colômbia? É bom lembrar
a Argentina também.

Lamentamos decepcionar. Lula repre
senta esperança, não aventura.

Agora vamos debater com quem teme
o levante insurrecional da horda de miserá
veis.

É, em primeiro lugar, curioso que a
uma jornalista de BrasJ1ia ocorra usar a pa
lavra medo para analisar o atual momento
político do País, sem que jamais a tenha
empregado para abordar a situação de Bra
sília, tão ameaçada por 10 anos de irres
ponsabilidade com o patrimônio público e de
conluio do Governocom bandidos.

É curioso também que se use a pala
vra medo ao se referir ao quadro atual de
ocupações de terra pelo MST, sem que ne
nhuma reação parecida tenha sido vista
quando ocorreram os massacres de
sem-terras em Corumbiara eem Eldorado
do Carajás. Se não foi de medo o sentimen
to da articulista, então, de que terá sido?
Talvez de tranqüilidade, por ver a situação
social sob o controle das autoridades.

É impressionante como um texto de
uma pessoa culta, que faz várias referênci
as aos sem-terras, não diz uma palavra so
bre reforma agrária. Preferimos um governo
cauteloso com OCUptilÇões de terra por tra~

balhadores que a querem para produzir do
que um cúmplice de ocupações promovidas
por especuladores, grileiros e outros bandi
dos de pior espécie.

Finalmente, contestamos o veredicto
dado no texto, que considera os 3 anos e
meio que faltam do Governo Lula já determi
nados pelo prirneiro semestre. Lula não her
dou um governo preparado à sua imagem 
como FHC. Ao coHtrário, teve que se haver
com essa herança. Herança que, como ve
mos, ainda dá sauqadeem muitos, mas cer
tamente nãopara a maioria esmagadora do
povo brasileiro. Aliás, o texto peca ainda por
não apresentara procuração desse povo
para justificar assertivas como 'Lula decep
cionou fundo', 'muitos que esperavam colher
os frutos·da justiça social ficaram frustrados
[e] sem esperança'. Quernestá frustrado e
sem esperança? Os juízes? Na impossibili
dade de procuração do povo, uma pesquisa
de opinião já quebrava o galho, mas o chato
é que elas teimam em reafirmar que a espe
rança segue Vencendo o medo.
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É curioso como, desde a Palestina do
século I, os que menos têm são os detentores
da maior esperança, e os mais fiéis a ela".

Muito obrigado.
O SR. DR. EVILÁSIO (PSB-SP. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
hoje, a ouvidoria, ou ombudsman, é um órgão de co
municação social muito importante adotado em mui
tas instituições. Apresento indicação ao Ministério da
Educação para se criar ouvidorias nas universidades,
nas faculdades e nos centros universitários do País.

Muito obrigado.
O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste final de se
mana tive a oportunidade de participar de um impor
tante evento sobre segurança pública na cidade baia
na de Várzea da Roça, que contou com a participação
de lideranças das cidades de Baixa Grande, Itabera
ba, Capela, Várzea do Poço, Quixabeira, Jacobina,
Serrolândia, Piritiba, Mairi, entre outras.

O primeiro seminário sobre segurança pública
foi organizado pelo PCdoB, representações religio
sas, associações de moradores e pelo sindicato dos
trabalhadores rurais; contou ainda com o apoio da
Câmara de Vereadores, Prefeitura, FETAG e do De
putado Estadual do PCdoB Edson Pimenta. Mencio
no, ademais, a presença de importantes personalida
des, como os professores Ana Lívia, Fabiano Pimen
tel, Ricardo Maurício, e de representantes da Polícia
Militar e Civil.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a ques
tão da segurança pública e da violência em nosso
Estado tem merecido a atenção de toda a sociedade,
uma vez que a violência vem se apresentando de for
ma diversa e indiscriminada em todas as regiões do
Estado, independente do tamanho do Município.

Em Várzea da Roça, cidade que sediou o even
to, por exemplo, a insegurança é muito grande, com
denúncias de uso indiscriminado de armas de fogo e
de drogas ilícitas, além de muitas ocorrências como
tentativas de estupro, furtos e outros delitos.

A situação é agravada pela total falta de in
fra-estrutura e de contingente policial. Só para se ter
uma idéia, na cidade de Várzea da Roça, que tem cer
ca de 14 mil habitantes, existem apenas três policiais
para atender à população, resultando numa média de
um policial para cada 7 mil habitantes, uma vez que
um deles ocupa-se prioritariamente da segurança do
supermercado Cesta do Povo; além disso, faltam via
turas. Enquanto isso, o que se tem notícia é de que no
memorial Luis Eduardo Magalhães - construído para

homenagear o ex-Deputado -, localizado em Salva
dor, cerca de trinta policiais são destacados semanal
mente para dar segurança ao local.

Esse seminário demonstrou a necessidade de
se debater a questão da segurança. A comunidade lo
cai passa a ter a compreensão de que é necessária
uma parceria da sociedade civil com o Poder Público
para encontrar caminhos capazes de eliminar, ou pelo
menos minimizar, os efeitos da violência. Só assim
poderemos implementar e consolidar nossa precária
cidadania, condição básica para o futuro da Nação
brasileira.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.e Srs.
Deputados, a reforma que se discute neste instante na
Casa não atende nem aos setores produtivos nem aos
contribuintes pessoas físicas, muito menos aos Municí
pios e aos Estados que integram a Federação. Com
todo respetto que me merece o ilustre Deputado e com
panheiro Virgílio Guimarães, seu relatório está eivado
de controvérsias e de omissões e segue um viés fisca
lista que, no fim, será inflacionário, se aprovado como
está. Empresas e consumidores estarão inseguros,
quando o documento remete a leis complementares o
arbítrio de aumentar a carga tributária.

Citarei apenas um exemplo, o da construção civil
neste País, sobrecarregado coma carga tributária in
justa e mal distribuída: nos últimos 18 meses, as em
presas de construção, segundo o SINDUSCON de
São Paulo, sofreram retenções de 11 % do INSS sobre
o valor das empreitadas; elevação do PIS de 0,65%
para 1,65% sobre o valor do faturamento e aumento de
12% para 32% da base de cálculo da CSLL - Contribu
ição Social sobre o Lucro Líquido. Ironia do furor fisca
lista e tributário que se apossou dos Governos - do an
terior e deste -, a carga fiscal deixou de se chamar im
posto para denominar-se contribuição e, assim, fugir a
União à sua obrigação constitucional de repassar par
te dos recursos aos Estados e Municípios.

O relatório de Virgílio Guimarães, se for aprova
do como está - e o meu partido, o PFL, já tomou posi
ção contrária~, apenas facilitará o caixa da União, en
gordando-o mais ainda, e poderá, talvez, resolver os
problemas fiscais de alguns Estados, os que são prin
cipalmente produtores. Vai perenizar a injusta "Contri
buiçãd' sobre Movimentação Financeira - que era
provisória e Se destinava à saúde -, mantendo-a na
incidência em cascata, e vai permitir também que os
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Estados, na trilha dos passos da União, elevem o tivas de que a carga tributária poderá elevar-se a 40%
ICMS. do PIB só com alterações no ICMS.

Mas é precisamente sobre a repartição injusta Assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
dos impostos e das contribuições, que a União mantém quero deixar aqui registrada minha preocupação com
e quer amplíar, que desejo questionar o relatório de Vir-o·rumo dessa reforma, que desejamos para desone-
gílio Guimarães, pois acabo de reunir-me, aconvite da rar a produção.e fazer justiça fiscal. Eque não venha
AMUPE - Associação Municipalista de Pernambuco, agravar a situação econômica e social do País, onde
com dezenasde Prefeitos do meu Estado natal, à frente Os índices de desemprego já são alarmantes, num
a Prefeita de Arcoverde, Rosa Barros. quadro preocupante de recessão econômica que se

Pois bem: os Municípios que estão, a partir de arrasta há vários meses.
hoje, em vigília permanente, com seus serviços de Muito obrigado.
atendimento abertos até meia noite, todos os dias, não O SR. ELlSEU PADILHA (PMDBcRS. Pronuncia
aceitam recebertão pouco a título de FPM e muito me- o segUinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
nos serem excluídos da CIDE - Contribuição de Inter- putados, nos últimos anos os avanços tecnológicos
venção no Domínio Econômico e da CPMF, se esta for nos oferecem, num processo acelerado, um leque
transformada em permanente, cOrTlopretende o Gover- enorme de op~õespara facilitar a troca de informa-
no, através das suas Lideranças no Legislativo. ções. Algo mais presente nos meios do mundo virtual,

Minas Gerais partiu na frente ao reivindicar 25% as opções disponíveis garantem enorme facilidade e
para. os E~tados do t.otal queaUnião arrecada com a instantaneidade para aproximar as pessoas, não im-
CIDE E d rt· - d . portando mais as distâncias.•. . . pe.e quea repa Iça0 esses recursos seja
feita logo, e através de medidaprovisória. É difícil até mensurar a importância que o pro-

AlélJ'l da CIDE, querem os Governadores a par- gresso técnico e a capacidade intelectual no.contexto
tilha da CPMF e a criação de um fundo compensató- das comunicações. representa em termos de qualida-
rio das perdas decorrentes de isenção fiscal das ex_ de de vida, de segurança nas operações e renovação
portações. dos processosdeprodução,de democratização do co-

Ora, nada.mais justo que os Municípios sejam nhecimento científico, de opções para entretenimento
também compensados de perdas fiscais e tenham re- e de informação. Ao mesmotempo que nos surpreen-
ceitas adequadas para cobrir gastos que a União lhes de a velocidade com qu~ novas ferramentas surgem
transferiu, a exemplo dos serviços de. saúde, educa- no mercado, o mundoh~je parece inconcebível sem

- d 10 d - f' r t d telefore .celular, se~ .Ir;tt~rnet, sem o processamento
çao ~ .... graue e ucaçao pro ISSlona Izan e, orena- de dados, sem os satélites, sem a fibra óptica.
~:~ :~g~~~~ito e segurança de tráfego, para citar ape- A.ssimavançarnos, aproximando culturas e po-

O que os Prefeitos reivindicam: vos em ~ma só aldeil;!' No entanto, algo que vários
1 - Maior parcela do FPM, com nova repartição exemplos já comprovararn, não podemos jamais rele-

dos seusvalores; gar au~segundoplano antigas formas de comunica-
ção, de contato coma~ pessoas. Tanto é verdade que

2 - participação de 10% na receita da CIDE; a notícia impressa não se viu suplantada pelo surgi-
3 - Parcela da receita da CPMF. mento do rádio, riem estf) com oadvento da imagem
No caso dos itens 2 e 3, antes referidos, a parti- da televisão, nemtodos eles foram alijados com a pul-

cipação poderia ser diretamente proporcional à popu- verização dos meios virtuais.
lação e à atividade econômica de Municípios pólos, Faço esta rápida menção ao quanto estamos
que, na atualidade, recebem migrantes das diferentes evolu.indo nestaár.••..eapara salientar algo que, mesmo
sub-regiões, sobrecarregando os serviços de assis- d d'd' I t . rt t .parecen o uma rTle •. I.a slmp es, em Impo an e slg-
tência sodaljá .comprometidos com o atendimento nificado para milhares e Illilhares de brasileiros. Que-
aos próprios munícipes. ro saudar o Sr. Presidente João Paulo, os senhores

O Governo tem argumentado que a reforma,no integrantesdaMe~aDir~t?ra pela parceria que a Câ-
seu esc~po original e por si só, não aumenta os im- marados Deputaqos estabeleceu com a Empresa de
postos, mÇlsas brechas colocadas noprojeto eabsor- Correios e Tel~grafos (ETC) para viabilizar o projeto
vidas pelo relatório Virgílio Guimarães podem permitir da Cart.a Cidadão.
oaument~. das alíquotas, a serem definidas em legis- Sem dúvi~a, oport~nizaràs comunidades mais
lações posteriores no âmbito dos Estados. Há estima- distantes e àquelas ainda sem acesso aos meios
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mais modernos de comunicação a possibilidade de serviço do Brasil; um cidadão a serviço da paz entre
enviar sua mensagem, sua crítica ou sua sugestão, seus concidadãos e no convívio com os nossos ir-
através de uma carta-resposta, se constitui em inicia- mãos vizinhos".
tilla elogiável e denota o espírito democrático que Em verdade, o homenageado foi mais de uma
dlÕ!ve caracterizar a Câmara dos Deputados. vez Presidente do Conselho, e também Presidente de

São diversas as regiões deste País onde a po- pujantes províncias brasileiras, Maranhão e Rio Gran-
pulação busca as notícias do dia, acompanha o traba- de do Sul, além de Vice-Presidente de uma terceira,
lho do seu Parlamentar, se inteira das decisões e dos São Paulo, Nelas, que também em Minas Gerais, foi...
fatos que possam ter alguma influência na sua vida e pacificou. Um herói, senhores, em toda a extensão
através do velho e insubstituível rádio. Para estas pes- da palavra.
soas, as mais de 7 mil unidades dos Correios espa- Foi um soldado da paz, mas um soldado, por in-
Ihados pelo Brasil são uma nova possibilidade de ex- teiro, que não traía as origens familiares de avô, pai e
pressar suas necessidades. 4 tios militares, e que, Senador, responde ao par Vis-

Para muitos o ato de escrever uma mensagem conde de Albuquerque que, como filho e neto de sol-
do próprio punho expressa melhor a emoção e encer- dado, de todas as honras de que gozava no Império,
ra uma maior verdade, quer na hora de elogiar, quer prezava sobremaneira as que tinha "merecido como
na. apresentação da crítica. Portanto, vejo grandes militar".
IT'.éritos nessa iniciativa da Casa ao lançar a Carta Ci- Não sem motivo este barão, em 1841, conde,
dadão. Parabéns a todos os componentes da Mesa em 1845, marquês, em 1852, duque, em 1869, único
Diretora. brasileiro Gom ducado, único Senador a conviver no

Muito obrigado. Senado com o pai, Senador também, único cidadão a
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pro- merecer a grã-cruz da Ordem de Pedro I, Fundador

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e do Império, herói maior da Guerra do Paraguai, tem,
Srs. Deputados, as instruções que Caxias recebeu do desde 1923, sua data de nascimento como Dia do
Ministro da Guerra eram claras: "5 0 -Os escravos que Soldado, e é, desde 1962, patrono do brioso Exército
fizeram parte das forças rebeldes, apresentados, se- deste País.
r~.ío remetidos para esta Corte, à disposição do Go- Senhores, a independência, a unidade nacional
v(~rno, que lhes dará o conveniente destino". e a integridade do Brasil foram, é sabido, as maiores

Era a Guerra dos Farrapos. A inclusão, por sua preocupações da Nação brasileira no século XVIII.
conta e risco, na Paz da Revolução Farroupilha, da Nas citadas intervenções provinciais do militar,
s(~guinte cláusula, também eram claras: 'W - São /i- este nada mais fez que zelar pela unidade do Império,
\I'I"es e como tais reconhecidos todos os cativos que impedindo que o País se fragmentasse como o fizeram
s(~rviram na República". os demais países da América hispânica, em lutas fra-

Para nós é o bastante para considerarmos Caxi- tricidas que levaram à cisão, que até hoje ali impera.
as, de que hoje comemoramos o bicentenário de nas- Na Guerra do Paraguai e nas incursões ao Uru-
cimento, como um exemplo de abolicionista avant la guai e à Argentina, Luiz Alves de Lima e Silva não
lettre, e, indo mais além, para solidarizarmo-nos com agiu senão para proteger a integridade das fronteiras
Barbosa Lima Sobrinho, quando este disse ser Caxi- da Pátria.
a:i; nada menos do que, a par de pacificador, patrono Pátria que não lhe faltou, nas pessoas da legião
da anistia. de militares, retratados nos brasileiros que atenderam

Pois a anistia, mais do que as célebres "mar- a seu chamado, na Batalha de Itororó, ante à feroz re-
chas de flanco", que utilizou na maranhense Balaiada sistência paraguaia na tomada de estratégica ponte.
e na Guerra do Paraguai, como fruto de sua lendária Ante o obstáculo, brada o Marechal: "Sigam-me
capacidade como estrategista militar, foi marca da os que forem brasileiros!". Tinha 65 anos, e a ponte
sua paz. (Só no Maranhão, foram cerca de 3.000 as tombou.
anistias que Luiz Alves de Lima e Silva assinou.) Mas foi após a batalha de Porongos, na Revolu-

E foi ressaltando sua ação pacificadora que Ma- ção Farroupilha, que este menino cadete - recebera a
galhães Pinto, então Presidente do Senado Federal, estrela de cadete aos 5 anos e entrara na Academia
ao homenageá-lo, textualmente diz: "O Duque de Ca- Real Militar aos 15 - se supera em brasilidade.
xías, Senador, Ministro de Estado e Presidente do A um padre, que lhe sugerira um te-déum em
Conselho de Ministros do Império, foi um patriota a ação de graças pela vitória, enfático replica: recuso! E
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remata: o caso é de missa de sétimo dia pelos mortos;
todos eles, vitoriosos e derrotados, são, antes de
tudo, brasileiros.

Como visto, Caxias foi único em várias honrari
as da vida, que citamos. Falta salientar mais uma, que
atinge o idioma, a alma mais profunda da "brava gen
te brasileira".

Foi o único brasileiro a se constituir em verbete.
Segundo o Aurélio, é quem prima pelo escrúpulo no
"cumprimento de suas obrigações".

Que falta o caráter de um Caxias nos faz!
Muito obrigado.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PFL-RR.

Pronuncia0 seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, 2 assuntos me trazem hoje à
tribuna, no pequeno espaço de tempo que me é desti
nado. Os2 são considerados de extrema importância
para avida econômico-social de nosso País, em fun
ção dos .seus desdobramentos. Versam sobre temas
de alta gravidade e interesse.

O primeiro deles é com referência ao lucro regis
trado pela PETROBRAS, nos primeiros 6 meses de
2003. Aquela empresa estatal anunciou, na última quin
ta-feira, ter obtido 9 bilhões, 372 milhões de reais de lu
cro, um número recorde E3m toda a sua existência.

Para deleite e orgulho da Nação brasileira, veri
ficamos que uma empresa estatal bem administrada
pode fa?:er verdadeiro milagre, superando obstáculos
e limites, vencendo todas as dificuldades.

Mas aí, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
em cima de notícia tão alvissareira como essa, se
gue-se, de imediato, uma outra que empana e obscu
rece todo o brilho.

Esse volume de recursos, em vez de ser aplica
do em investimentos e na geração de empregos, reti
rando nossas crianças das ruas e gerando renda para
nossos trabalhadores, será quase totalmente destina
do a compromissos assumidos com o FMI - Fundo
Monetário Internacional.

Pois sornehteno que se relaciona ao superávit
primário, sobre oqual aqui falei recentemente, cabe à
PETROBRAS destinar 76% de toda a renda a ser au
ferida este ano, pelo conjunto de estatais brasileiras.

O superávit primário está calculado na ordem
de 4,26% do PIS - Produto Interno Bruto, e irá colo
car, nasmãos dos nossos credores, cerca de 68 bi
Ihõesde reais neste ano de 2003.

Veja, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
que o lucro da PETROBRAS foi de 223,1% maior do
que aquele registrado no mesmo período de 2002.

mn

No ano passado, o lucro de nossa empresa pe
trolífera foi de 2 bilhões e 901 milhões de reais.

A nossa dívida externa, que deveria ser chama
da de eterna, não tem data nem prazo para acabar,
por conta de juros sobre juros e uma manobra contá
bil que nos coloca inteiramente à mercê da aritmética
da agiotagem.

Todas as.nossas riquezas são entregues assim,
num piscar de olhos. O País deve tudo e dá a impres
são de não ter direito a mais nada.

O segundo item que desejo abordar é a questão
do setor elétrico, o qual tantas e tantas vezes tem fre
qüentado minhas preocUpações nesta Casa.

O BNDES,de acordo com reportagem publica
da pela Folha de S.Paulo, abro aspas, "registrou um
prejuízo de cerca de. 1 bilhão e 300 milhões de reais
no primeiro semestre deste ano", fecho aspas.

Ressalte-se qlle este é o primeiro prejuízo da
quela instituição, desde o ano de 1991.

E por que esse. prejuízo? Segundo a reporta
gem assinada por Guilherme Barros,· abro aspas, "o
prejuízo do banco se deve principalmente às provi
sões feitas parÇl cobrir os débitos da
AESIELETROPAULO e da GEMIG", fecho aspas.

Diversas vezes falei, aqui mesmo desta tribuna,
a respeito da necessidade de se convocaroex-Mil1is
tro das Comunicações, Luiz Carlos Mendonça· de
Barros, a fim de explicar como foi feita essa privatiza
ção do setor elétrico, pois tem muito a dizer acerca
desse prejuízo causado ao BNDES.

As empresas devem e não pagam, e ainda cha
mam isso de capitalismo.

Receberam as bilheterias do sistema elétrico
com dinheiro financiado pelo contribuinte, recebem
as contas de energia em dia, remetem lucros para
suas matrizes, mas são inadimplentes e ponto final.

O Brasil precisa acabar com essa história de im
punidade, que vem caracterizando sua existência, e
com essa tolerância com relação a compromissos as
sumidos.

O PFL, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
partido ao qual tenho a honra de estar filiado, como le
gítimo .representante da população roraimense, não
pode nem deve ser chamado de omisso, pois temos
apontado essas falhas gritantes que insistem em per
manecer.

Torna-se indispensável, isso. sim, para que o
País possa emergir da sucessão de crises em que se
encontra, que a administração federal tenha cons
ciência da relevância do seu papel e tome providênci-
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as imediatas no sentido de sanar tão preocupantes
ocorrências.

O que não se deve admitir é que o Brasil entregue
com uma mão toda a riqueza recolhida com a outra.

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a quebra de compromissos assumidos,
dentro de regras estabelecidas pelo sistema capitalis
ta, solapa as instituições, promovendo quebradeiras e
o caos generalizado.

Muito obrigado.
O SR. FEU ROSA (PP-ES. Pronuncia o seguinte

discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, foi
com grande satisfação que recebi a notícia da posse
do ex-Governador do Espírito Santo, Dr. Arthur Carlos
Gerhardt, como Coordenador do Conselho de Ener
gia, Petróleo e Indústria Química da organização
não-governamental Espírito Santo em Ação. Esse
eminente cidadão capixaba foi grande responsável
pela industrialização de nosso Estado e, agora, assu
me importante função nessa entidade catalisadora de
seu desenvolvimento.

Pois bem, o Dr. Gerhardt levantou questão ex
tremamente pertinente, relativa à necessidade de pla
nejamento da indústria de petróleo no Espírito Santo,
que eu não poderia deixar de abordar nesta Casa.

Todos sabemos das recentes e expressivas
descobertas no litoral capixaba. Entretanto, nobres
Deputados, a produção estadual ainda é pequena,
quando comparada às crescentes reservas. Sendo
assim, em breve, veremos a multiplicação do volume
de hidrocarbonetos extraído de nossos campos pe
trolíferos.

Esse crescimento de produção terá grandes im
plicações. Por um lado, teremos aumentados os re
cursos diretamente relacionados ao volume dessa
produção, que são os roya/fies e as participações es
peciais. Elevar-se-ão também receitas provenientes
de outros tributos, em razão do acréscimo na ativida
de econômica.

Entretanto, nobres colegas, enfrentaremos tam
bém muitos desafios. Entendo que o maior deles será
o de maximizar o desenvolvimento econômico e socie
ai decorrente do chamado ouro negro.

Nesse sentido, precisaremos habilitar nossa
mão-de-obra para trabalhar nas profissões demanda
das por essa indústria, de modo a propiciar à popula
ção local o aumento de sua renda e nível cultural.
Para alcança.r esse objetivo, exige-se colaboração
entre o Estado, os Municípios e entidades como o
SENAI, por exemplo.

É também essencial a capacitação tecnológica
de nossas empresas e instituições de ensino e pes
quisa, de modo a minimizar a importação de produtos
e serviços. Para isso, teremos que aproveitar da me
lhor maneira possível a parcela dos roya/fies do petró
leo destinada à ciência e tecnologia.

Para receber as empresas que desejem se ins
talar no Espírito Santo, é primordial que possamos
contar com adequada infra-estrutura em áreas como
energia elétrica, estradas, terminais portuários, etc.
Buscaremos, portanto, o apoio de cada um dos ór
gãos federais responsáveis, bem como de institui
ções de fomento, como BNDES e BID.

Alguns inconvenientes também surgirão e deve
rão ser equacionados. O aumento da população e das
atividades econômicas produzirá impactos ambienta
is adversos, como expansão da área urbana, poluição
industrial e maior volume de lixo e esgotos. Temos
que nos antecipar a esses problemas. Primeiramente,
para que a população não sofra conseqüências ne
fastas; e também para que os processos de licencia
mento não atrasem ou impeçam a instalação dos em
preendimentos que se dispõem a cumprir as exigên
cias legais.

Os serviços públicos, como saúde, educação,
transportes de passageiros, fornecimento de água, en
tre outros, carecerão de redimensionamento, o que,
mais uma vez, exigirá esforços e recursos financeiros.

Por fim, não podemos nos esquecer que o pe
tróleo é finito. Por isso, o planejamento do desenvolvi
mento do nosso Estado deverá prever a criação de
atividades econômicas auto-sustentáveis, que preva
lecerão após o declínio da indústria petrolífera.

Sras. e Srs. Deputados, neste breve pronuncia
mento apresentamos alguns aspectos que nos dão a
idéia de quão complexa é a missão de se aproveitar
da melhor maneira a oportunidade que tem agora o
Estado do Espírito Santo. Pelo exposto, percebe-se
que esse ente federado necessita de uma linha de
ação persistente e coordenada para seu maior desen
volvimento. É para isso que trabalharemos.

Muito obrigado.
O SR. NELSON BORNIER (PMDB-RJ. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, as festas de fim de ano estão chegando
e, em todos os ramos da atividade econômica, pode
mos constatar reajustes e majoração de preços. Isso
acontece praticamente em todas as prateleiras do co
mércio.

Mas toda causa tem um efeito, Sr. Presidente.
Tudo isto, mesmo com o pagamento do décimo tercei-

- --~--- - ~~~~- --- ----- - --._~-------------- --------~~~~-
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ro salário que vem por aí e com os diminutos reajus- são Comunitária, a ABRAÇO. Trata·se de evento da
tes salariais obtidos a duras penas por algumas cate- maior importância, que trouxe a Brasília cidadãos e
gorias profissionais, reflete diretamente no desenvol- cidadãs brasileiros de todas as regiões do País; cida-
vimento do comércio. As lojas estão ficando cada vez dãos e cidadãs que diariamente lutam por uma comu-
mais vazias, fazendo com que esta crise engula de nicação democrática no Brasil.
vez os empregos e as empresas brasileiras. A radiodifusão comunitária representa extraor-

A escalada desenfreada dos preçOS assume dinário avanço no processo de construção democráti-
proporções de verdadeiro estrangulamento,enquan- ca no Brasil. Dos mais distantes Municípiosàs gran-
to as estatísticas. oficiais demonstram números que des metrópoles, as rádios comunitárias se constituem
mais parecem fictícios. Só que não se sabe em que se em espaço de comunicação liVre, de forma9ão, de
baseiam essas pesquisas, que não consultam o bolso educação popular. P()r isso, trago a esta tribuna a sau-
do povo, muito menos o comércio em geral. dação a todas as rádios comunitárias presentes a

Sofre0 consumidor, sofre0 trabalhador, Sr. Pre- este V Congresso,
sidente. o resultado desta crise no comércio não po- Mas qUerotrazer também a esta Casa, Sr.Presi-
deria ser diferente: em cidades como Rio de Janeiro e dente, o grito quevemde tddas as partes do Brasil, o
São Paulo o percentual de demissões no comércio grito dE;} insatiSfação desses radioapaixonados· que
chegaa2~%, índicemaiordoqueod()anopassado. continuam sendo persegllidos injustamente pela

A grande vE;}rdade, Sr. .Pr~sidente, é que não há ANATEL.e pela Polícia. Federal. .É preciso uma vez
a •. menor persp~ctiva de. barateamento do custo de mais denunciar aqui est9 ação da ANATEL, que per-
vida, apesar das estatísticas oficiais que procuram segue rádios comunitárias, prestando assim enorme
lTlostrar o contrário. desserviço ao Raís e ao projeto democrático conduzi-

Os.consumid?restêm a opção de não comprar, do pelo companheiro Presidente Lula.
mas quem sofre são ()s trabalhadores do comércio, Mas destaco neste momento, sobretudo, a dis-
que acabam sendo demitidos com a crise. posição dos militantes da radiodifusão comunitária

Como se nãobastasse, ainda temos o problema em continuar lutando por uma comunicação demo-
dos juros altos, que estã.o defasando o poder de com- crátic~ e cidadã.q Congresso realizado ontem e hoje
pra d~popul~ção,.e. isso se deve ao aumento no pre- mostra que a luta das rádios comunitárias se fortale-
ço doscombustíveis e dos insumos ocorrido no perío- ce, superando muitas dificuldades, enfrentando a re-
do de utn ano. Como o (3overnodiz que a situação pressão da ANATEL e daPolícia Federal.
est~ sob controle, que não há carestia e que tudo vai E é muito importante, ainda, assinalar a preocu-
muitobem?~menos que esteja falando da economia pação que estes O)i1itantes têrn em aprimorar o perfil
domépti9~palaciana... democrático ep€lrticipativo das emiss?rascomunitá-

Épem verdi:tde. que está em curso um programa rias. I$toporquem~íta$ qessa$emi$sor~s se distanci-
social rotulado. deFome Zero, quedeixa muito a dese- aram daquilo que realmente defineo que é uma rádio
jar. Prim~iro, porqlle não.atende às verdadeiras ne- comunitária: controle soêial, pluralidade,. compromis-
cessidadesd€lspopulações çarentes. E, segundo, so soci~l, dem?craci€l.Épreciso garantir efetivamente
porqlle o certo não é dar o. p~ixe, mais sim ensinar a o caráter comunitário dessas rádios.
pescar, Notempoe.no.~spaço, Sr. Presidente, tudo AABHAQONaci8nâl elégeuontem$ua nova dire-
não p€l~s~delJ~aree9içãodaLegião Brasileira de toria. Aproveitopara d~sejarêx.ito aos eleitos, para en-
Assistência -LBA, .de saudosa m~mória. corajartodosessE;}sidea!istas que~~bema importância

São considerações, Sr. Presidente, que trago a estratégica. da.c()mu~ic€lção nopr()Cesso de construção
esta çasa,pmaqu? 0$ homens de Governo abram de urna sociedadéjusta,fraterna e igualitária.
os ol~()s, v~j~m ~ •• realidadeçom as cores com que é Concluo,Sr.. Presidente, .re9istrando aqui la-
pintada e sl;iiam da fantasia para <> realismo que o mo- rnentável episódioocorrido ontempela .manhã no Se-
mento~xige. nado,l?calemque se realizou a segunda plenária do

Era?gue tinha a dizer. Congresso. Os~e{Jura.~ça.s daquela Casa proibiram o
A SRA. •TEREZINHA FERNANDES (PT-MA. acess()ao allditório Petrqpio Poryela da bandeira do

Pronunci~.o se.guinte discurso.) - Sr. Presidente, MSTfv1~is {Jra~El:prend~ram a bandeira! É um gesto
Sras. e Sr~.. Deputados, tive a hOnra de participar na grave de intol~rância .que precisa ser repudiado de
noite do ú!tirnodomingoela solenidade de abertura do forma veemente.
V Congresso da Associação Nacional de Radiodifu- Muito obtiga.da.
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o SR. SANDES JÚNIOR (PP-GO. Pronuncia o
snguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, venho a esta tribuna hoje com o intuito de
dl3fender tese que considero fundamental para o de
senvolvimento do Brasil, a redução carga tributária,
com a conseqüente desoneração da produção.

Por muito tempo, Sr. Presidente, prevaleceu nes
te País o argumento de que não se deveria votar a re
ferma tributária por ser uma matéria complexa, reche
ada de polêmica. Essa tese foi predominante durante
o:> 8 últimos anos. Ao longo desse período, o País vi
vou, eu diria, a omissão diante de uma reforma possí
vel, necessária, urgente e prioritária, ainda que com
plaxa. Pelo menos este Governo teve a coragem de co
locar o assunto na ordem no dia. Mas devo enfatizar
que a reforma apresentada pelo Presidente Luiz Inácio
L.ula da Silva - é preciso que se diga isso - infelizmen
tl3 aumenta em vez de reduzir a carga tributária.

Mas a discussão está apenas começando. É im
portante que prossigamos no debate, incorporando o
que existe de mais avançado na experiência tributária
internacional, transformando isso em possibilidade
concreta para o País: reduzir a carga sobre a contribu
i(;:ão e a folha de pagamento, desonerar enfim a pro
dução como um todo. Não podemos votar uma refor
ma tributária tímida, que amanhã ou depois seja ava
liada como uma "reforma meia-sola".

Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
a reforma tributária não pode ser tratada como assun
to "apenas de governo". O tema diz respeito aos inte
rEIsses da população brasileira, especialmente aque
la que produz e gera emprego e renda. O texto do
eminente Relator Virgílio Guimarães não pode ser
tn;itado como camisa-de-força, algo impositivo.

É óbvio que a reforma tributária é um tema com
plexo, mas nem por isso esta Casa deve omitir-se do
debate. Não se pode aceitar é que o Governo tenha
pi'oposta pronta e acabada e não esteja aberto a su
gf;Jstões de especialistas e, principalmente, da classe
produtiva.

Esta reforma não pode constituir-se num fiasco,
sob pena de o País perder competitividade internacio
nal, devido à complexa e injusta carga tributária.

Temos oportunidade única de simplificar a carga
tributária, sem sermos simplistas. Não basta reduzir
pura e simplesmente a quantidade de alíquotas, mas
torná-Ias abrangentes, justas e competitivas. É preci
so avançar na questão do ICMS. Não se pode, de
uma hora para outra, colocar os incentivos fiscais
como vilões da carga tributária brasileira. Longe dis
so, eles se constituíram, ao longo da história, em ins-
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trumentos importantes para redução das disparida
des regionais de desenvolvimento.

Por iHso, Srs. Deputados, quando esta Casa co
meça a d€lbater efetivamente a reforma tributária, é
preciso conclamar todos para que não façamos uma
discussão rasa, estreita, calcada apenas em razões
de governo. Não podemos discutir o tema sem o rigor
e a exigência de um debate transigente nas idéias,
para que se possa, de fato, avançar nas grandes
questões. Jamais o debate das idéias significa dimi
nuir o interlocutor ou a qualidade da referência que te
mos aqui. A força da democracia está no pluralismo,
no contraditório, na crítica, no debate. É isso o que es
timula a sociedade a olhar com tanto respeito para
esta Casa com a mesma reverência que tenho pelos
interlocutores que aqui vêm com tanta recorrência,
com tanto brilho e com tanta sabedoria.

Srs. Deputados, acho extremamente perigoso
um parlamentar da base do Governo vir a público di
zer que existe uma margem muito pequena para alte
ração na proposta original do Executivo. Ele pode até
ser um ponto de partida, mas certamente não pode
se constituir, de forma alguma, em instrumento para
cerceamento do debate democrático.

Eram estas as minhas palavras, Sr. Presidente.
Agradeço a atenção a mim dispensada pelos nobres
pares desta Casa.

Muito obrigado.
A SRA. ZELlNDA NOVAES (PFL-BA. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, inicialmente, apresento à Mesa requerimen
to para que seja registrado na ata dos trabalhos voto
de pesar pelo falecimento das 21 vítimas da explosão
na plataforma de lançamento do foguete VLS, na
Base Aérea de Alcântara, dia 22 de agosto de 2003.

O Brasil estava às vésperas do lançamento do
Veículo Lançador de Satélites VSL-V3, cuja missão
seria colocar em órbita, a 750 quilômetros de altitude,
dois satélites brasileiros desenvolvidos respectiva
mente pelo Instituto Nacional de Pesquisas e pela
Universidade Norte do Paraná.

Técnicos brasileiros trabalhavam nos últimos
preparativos quando uma explosão, de causas ainda
não identificadas, destruiu o foguete e a plataforma
de lançamento, elevando a temperatura do local a até
3.000 graus, o que causou o falecimento de 21 pesso
as, todas elas servidores civis do Centro Técnico Ae
roespacial (CTA), sediado no Município paulista de
São José dos Campos.

Amintas Rocha Brito, Antonio Sérgio Cezarini,
Carlos Alberto Pedrini, César Augusto Costalonga

--------------------- -----------.----------- -------
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Varejão, Daniel Faria Gonçalves, Eliseu Reinaldo Mo
raes Vieira, Gil César Baptista Marques, Gines Anani
as Garcia, Jonas Barbosa Filho, José Aparecido Pi
nheiro, José Eduardo de Almeida, José Eduardo Pe
reira 11, José Pedro Claro Peres da Silva, Luís Primon
de Araújo, Mário César de Freitas Levy, Massanobu
Schimabukuro, Maurício Biella de Souza Valle, Ro
berto Tadashi Seguchi, Rodolfo Donizetti de Oliveira,
Sidney Aparecido de Moraes e Walter pereira Junior
não serão nomes a compor apenas lápides, não se
rão lembrados apenas como vítimas de um acidente
nem estarão apenas nas memórias de seus queridos.
Há lições nessa tragédia que servirão para a posteri
dade. A dedicação de técnicos civis que sonharam
com um País avançado tecnologicamente servirão de
estímulo para aqueles que num futuro próximo farão
tremular a bandeira brasileira no espaço.

Elogiamos a atitude do Governo em reconhecer
a necessidade de apoiar as famílias enlutadas, pa
gando indenizações e prestando assistência financei
ra para translado, funeral e sepultamento das vítimas,
além de conceder bolsas de iniciação científica para
os filhos destas que estiverem cursando os níveis mé
dio esuperior.

Registramos também a.s iniciativas da Prefeitura
Municipal de São José dos Campos em apoiar os fa
miliares das vítimas.

Lamentamos que os técnicos não tenham segu
ro de vidade iniciativa do Governo Federal. Um fato a
ser corrigido.

Nossa palavra final, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, é uma oração para que o Espírito
Santo C9nsolador esteja nos corações de familiares,
amigos e todos que terão que conviver com a ausên
cia dos seus, e paraque o Anjo do Senhor possa ser o
guardador das vidas daqueles que venham a traba
lhar emprojetos dessa natureza.

Muito obrigada.
O~R, FÁBIO SOUTO (PFL-BA. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, somos todos sabedores. dos gigantescos pro
b�emassociais qt.le afligem o povo brasileiro, sobretu
do a população do Nordeste. Visando combater a de
sigualdadeeconômica e a injustiça social, o Governo
da Bahia promoveu o lançamento de 3 importantes
projetos; o Programa de Inclusão Social da Mineração
(PRISMA), o Programa Tabuleiro da Bahia e o Projeto
Caminhar.

Mais do que simples ações de Governo, as 3
propostas se destacam pela consistência das idéias,
pela rigorosa definição dos objetivos e pelo alcance

dos resultados a que certamente chegarão. Com
eles, acelera-se o desenvolvimento do Estado e do
povo da Bahia.

O Programa de IncluSão Social da Mineração
habilitará, no semi-árido baiano, cerca de 7.500 famí
lias para o beneficiamento de minerais, rochas e rejei
tos não aproveitados na exploração das jazidas. No
primeiro ano de funcionamento do PRISMA, calcu
la-se a participação de ao Municfpios em projeto~ qe
artesanato mineral, produção de paralelepípedos.e
exploração mineral comunitária de pequeno porte.

Até 2007, o programa investirá, anualmente,
3.545 reais por trabalhador beneficiado. Prevê-se
que, em 5 anos, aproximadamente 5.000 artesãos
trabalhem no aproveitamento de paralelepípedos e
no artesanato mineral, com o que se criarão 2.370 no
vos empregos. Estima-se, também, a instalação de
25 núcleosde britagem,.20 de ladrilhos de granitos e
mármores, 25 de lajotas de arenitos e quartzitos e24
projetos de exploração comunitária de bens minerais.

Ao implementar políticas publicas que incorpo
rem novos segmentos sociais, o Programa Tabuleiro
da Bahia tem por meta promover a inclusãoeconômi
ca de significativo numero de produtores carentes de
apoio para viabilizar os sistemas de produçãoede
comercialização~osnegócios em que atuam. O pro c

grama quer beneficiar, especialmente, pequenos e
microempresários pertencentes àcad~ia produtiva,
possibilitando-lhes distribuir e comercializara produ
ção por intermédio da rede de lojasdaCesta do Povo.

Com o Projeto Caminhar, 230 adolescentes na
faixa etária dos 13 a()sl]anos, em situaçãoqe risco
social ou pessoal, recebem aulas de P()rtuguês, Ma
temática eConllecimento~Ger~is,aqlJese juntam
noções de higiene, .boas maneiras, civismo, cidada
nia, dança, canto, capoeira e perct.lssão. As ativida
des têm início às 7h, como café da manhã, e vão até
as 12h30min, depois do almoço.

Do programa, lançado em 1993, participam hoje
a Fundação da Criança e do Adolescente, o Tribunal
de Justiça do Estad?, t;l Vara. da Infância e da Juventu~

de, o 19° BC, a Base Navald~ Aratu e a Base Aérea
de Salvador, instituições que seunem para fortalecer
iniciativa plenament~ vitori0fa, que trabalha por dias
melhores para a juventude baiana.

Esse, o sentimento com que registramos o êxito
destas 3 importantes ações do Governo do Estadoda
Bahia: o ProgramadeInclusão Social da Mineração, o
Programa Tabuleiro da Bahia e oProjeto Caminhar. A
todos que deles participam nossa saudação e nosso
apoio, pela firmeza com que constroem futuro mais
digno para os baianos e para o povo brasileiro.

Muito obrigado.
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o SR. PAULO ROCHA (PT-PA. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, milhares de trabalhadoras rurais de todo o
País estão em Brasília para a realização da Marcha
das Margaridas. O nome da marcha é uma justa ho
menagem à líder sindical da Paraíba Margarida Ma
ria Alves, assassinada há 20 anos na luta por digni
dade, cidadania e emancipação da mulher trabalha
dora do campo.

Ao falar sobre a Marcha das Margaridas, ressal
to que esta manifestação democrática representa a
luta por libertação travadas ao longo de décadas,
dentro do pequeno espaço permitido às diferenças se
manifestarem.

A mulher sempre foi rotulada, ao longo de nossa
história, como a parte fraca. A covardia era implícita
no sistema, que se organizava no sentido de explo
rá-Ia de todas as formas. Entretanto, as lutas permiti
ram algumas conquistas, como liberar-se de alguns
tabus que a escravizavam e dos preconceitos que pe
savam contra ela.

No século passado, com o espaço conquistado,
a vontade de libertar-se, o desejo de afirmar-se, a mu
lher adquiriu potencialidade que jamais havia conhe
cido. O que era considerado atrevimento passou a ser
conquista, direito. Essa combatividade e vontade de
divergir encontrou, muitas vezes, o lado perverso: as
balas que silenciaram muitas verdades.

Portanto, não poderia pretender eu, em tão pou
co tempo, falar de tão grande manifestação sem sau
dar essas trabalhadoras rurais. A Marcha das Marga
ridas é um dos mais importantes espaços políticos
germinados no seio do movimento das mulheres rura
is nos últimos anos. Ela resulta da Marcha Mundial de
Mulheres, de 1995, realizada em Quebec, Canadá,
contra a fome, a pobreza e a violência sexista. Em
2000, quase 1 milhão de mulheres mobilizadas no
Brasil mostraram sua força e sua importância para a
vida nacional.

A paraibana Margarida Maria Alves, de Alagoa
Grande, foi um dos exemplos de luta para o século
XX. Ela iluminou a estrada das conquistas das mulhe
res brasileiras, que hoje invadem todos os espaços
possíveis, organizam-se e lutam pelo direito de mos
trar que não poderiam e não quereriam continuar sen
do aquilo que muitos queriam: escravas do lar, do ma
trimônio eda submissão.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aprovei
to também esta tribuna para congratular-me com as
mais de mil mulheres paraenses, oriundas de 143
Municípios do Pará, que vieram se juntar às quase 20
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mil trabalhadoras rurais, para a grande Marcha das
Margaridas. O slogan da caminhada já diz tudo: 2003
Razões para Marchar. São trabalhadoras que reivin
dicam acesso à terra e à água, salário mínimo digno e
assistência integral à mulher do campo.

Elas protestam também contra a violência sexis
ta e todas as formas de violência e discriminação no
campo. Margarida Alves não morreu à toa, não foi as
sassinada em vão, assim como muitos sindicalistas e
lideranças políticas, advogados, padres, familiares e
simpatizantes dos trabalhadores rurais. Talvez todos
soubessem do preço que pagariam por suas ousadi
as e coragem. Estou convencido de que a Marcha das
Margaridas é o mais importante ato político deste mo
mento histórico em que vive o País.

E digo mais: a presença de mulheres trabalha
doras rurais do Pará é duplamente representativa,
não apenas pela organização das companheiras e
companheiros que se encontram hoje em Brasília,
mas também por contar em sua história com mulhe
res guerreiras como Iza Cunha, Luiza Canuto, Cordo
lina Fonteles, Oneide Lima, Maria de Jesus, Maria do
Carmo, Sandra Batista, Angélica, Vera Polônio, So
corro Brasil, Lenita, Carmem, Regina, entre outras,
que até hoje estão na luta por respeito, dignidade e ci
dadania. Muitas destas companheiras viram o marido
tombar, os filhos sangrarem, os amigos agonizarem,
todos, de uma maneira ou de outra, vítimas da barbá
rie no campo, mas com determinação e coragem se
guem a busca por uma sociedade justa, democrática
e igualitária.

Nesta edição da Marcha das Margaridas, que
vai marcar os 20 anos do brutal assassinato da líder
sindical Margarida Alves, a Comissão Nacional de
Mulheres Trabalhadoras Rurais, da CONTAG, reúne
nesta tarde, na Esplanada dos Ministérios, quase 50
mil trabalhadoras rurais, superando a marca de 20 mil
participantes da primeira marcha, que já foi a maior
manifestação de mulheres da história do Brasil. São
nossas companheiras trabalhadoras rurais, executi
vas, artistas, poetas, Parlamentares e lideranças que,
com o olhar feminino, constroem no dia-a-dia um
mundo sem opressão e sem discriminação.

Era o que tinha a dizer.
O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB-GO. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o jornal O Sucesso, semanário edita
do em Goiânia, Capital do Estado de Goiás, comple
tou no dia 18 de agosto último 8 anos de circulação
ininterrupta, fato que merece o nosso aplauso, sobre
tudo por se tratar de veículo de comunicação da me
lhor qualidade gráfica e editorial.

---~~~----~~~-- .- _.~~~-~~~----- .~~~-
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Fundado em 1995 pelo jornalista José Allaesse
Lopes, O Sucesso surgiu com o firme propósito de di
vulgar, analisar e discutir fatos da semana dentro das
normas do bom jornalismo, principalmente no que diz
respeito à isenção e à imparcialidade, requisitos éti
cos fundamentais para o exercício da nobre missão
de bem informar a sociedade.

Os anos se passaram eaproposta inicial do jor
naltornou-se patrimônio que odiferencia e o faz res
peitado no conjunto da imprensa goiana. A pequena e
tímida publicação dos prim~irostempos transfor
mou-se, hoje, num forte e vigoroso jornal, que cres
ceu e contihua crescendo graças à garra, à persistên
cia, ao talento e ao trabalho diuturno.

Naverdade, o jornal O Sucesso sempre obteve
excelente acolhida junto ao público leitor, especial
mente ~as parcela~ formadoras. de opinião. Editado
por equipe de apurado nível profissional, o jornal pos
sui configuração moderna e circula não só em Goiás,
mas também no Tocantins e no Distrito Federal,dado
o interesse, a abrangência e a repercussão do materi
al jornalístico que publica semanalmente

O trabalho sério e responsável da equipe co
mandada por José AllaesseL()pes tem conquistado,
ao longo dos anos, reconhecimento, admiração e
prestígio para o jornal. As cobertur~sjornalísticasca
racterizam-se pela~oragel1"leousadia, o que resulta
num produto finalvivo,instigante,qyestionador.

UmeXerrtplO desse. tra~alho vibrante foi a publi
cação dasérie. de reportagens acerca das irregulari
dadespraticadasno âmbito da Pn:~feituradeAnápo
lis, o ~e~u.nd?Muniçípiomais importante de Goiás,
cujos documentos levantad()sacabaram por levar o
MinistérioPúblicoa instaurarsuce~sivosinquéritos, e
o Governo de Goiás a afastar o Prefeito e decretar in
tervehção estadual.

o jornal OSucessq é rodado em parque gráfico
próprio e sua tiragemalcança a marca dos 15 mil exem
plares. A empresapassa por n'l0mento de expansão de
seus IiI1"l~es. Aprevisão é a de.que,açurto prazo, o jor
nalpa$$e a circular 3 vez~s P?r semana, apresentando
novo visual epauta de cobertura ampliada.

Conh~çode perto a lutado jornalistaJose Allaes
se Lope~,uO)jovemarrojadoe batalhador incansável.
Vi o jornal~ascer e testernynhei as dificuldades que en
frento~ parat?mar realidade o seu $onho. Sei que ao
comern?rar ma.i~ uman? de circulação do jornal O Su
cessod~vl3 ~tar muito orgulhoso do empreendimento
de comuni?aç~?ql1esemeoun0 solo goiano e que hoje
já temincorr>()r~dasao seu perfil as duas mais impor
tantes con9ui~ta$perse~uidasno ramo do jornalismo: a
independência e acrooibilidade.

Ao formular meus cumprimentos da tribuna da
Câmara dos Deputados ao jornal O Sucesso, pelo
transcurso dos 8 anos de fundação, e ao aplaudir a
trajetória vitoriosa de José Allaesse Lopes e toda sua
equipe, faço votos para que a empresa tenha vida lon
ga e continue cultivando a liberdade de expressão e
os compromissos éticos.na sagrada tarefa debem in
formar a sociedade de Goiás e do Brasil.

Era este o registro que tinha para fazer, Sr. Pre
sidente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Em

nome do Presidente da Câmara, convoco todos os
Deputados e as Deputadas ao plenário para fazerem
o registro de presença.

O SR. PRESIDENTE (Confúcio Moura) - Pas
sa-se ao

v- GRANDE EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Zé Lima.
S.Exa. dispõe de 25 minutos.

O SR. ZÉ LIMA (PP-PA. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, antes de ini
ciar meu pronunciamento no Grande Expediente,
quero registrar a realização, nesta Capital, da Marcha
das Margaridas, promovida por mulheres guerreiras
destacadas nacionalmente por representarem a luta
da trabalhadora rural.

Sr. Presidente, tenho trazido a esta Casa a mi
nha mais profunda preocupação, expressando a an
gústia do povo paraense, de toda a Região Norte e
certamente da imensa maioria dos brasileiros, com
relação à vigente realidade econômica e social em
nosso País.

São preOcupações que encontram fundamento
em alguns pressupostos, Sr. Presidente. Em primeiro
lugar, porque, durante as últimas décadas, pratica-se
no Brasil um modelo econômico que não atende aos
legítimos interesses da população, em especial o
conjunto dos trabalhadores do meio rural e das áreas
urbanas.

As sucessivas crises econômicas internas, mui
tas delas fruto de instabilidades em diferentes países
e regiões do mundo, têm sido enfrentadas no Brasil
por meio de decisões e políticas de governo que as
seguram benefício somente ao sistema financeiro e
aos chamados mercados, em prejuízo de quem traba
lha e produz, vale dizer, da sociedade brasileira como
um todo.

A partir desse princípio, foi formado imenso en
dividamento interno e externo, composto de títulos
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plJblicos que giram entre os agentes do mercado me
cliante pagamento de juros abusivos, entre os maio
re,s do planeta, que fazem a alegria de grupos chama
dos de investidores, mas que não passam de especu
ladores e agiotas.

Construiu-se, então, no Brasil um modelo destina
do a atrair recursos nacionais e internacionais não para
investimentos produtivos capazes de aumentar o PIB e
g13rar empregos, mas simplesmente para remunerar os
donos desse capital volátil e especulativo, sem qualquer
compromisso com o bem-estar social. Esse capital pe
rambula pelo mundo em busca das melhores taxas de
juros, não importando se há custos e sofrimento nas na
çües que o acolhem e lhe dão suporte.

O Brasil, infelizmente, pela ação deliberada ou
pela omissão de seus Hovernantes tornou-se ampla
r:r~ente favorável a es~ agiotagem internacional, a
ponto de ficar refém absoluto na gestão de nossa
economia e na tomada de decisões.

Temos a devida consciência de que o Governo
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu como
Mrança um conjunto de problemas realmente com
plexos e que demandam muita perseverança, compe
téncia e cuidado para seu enfrentamento. As implica
çi:,es econômicas e sociais do conhecido processo
que desestruturou o País e das graves e sucessivas
crises conjunturais ao longo de nossa história recente
c:(:lvem ser devidamente consideradas, a fim de que
não haja cobranças de soluções rápidas e definitivas
para as muitas questões que formam a delicada reali
dade nacional.

Devemos ter, portanto, a necessária compreen
siÁo de que as ações do atual Governo, por mais bem
executadas que sejam, não operam milagres, pois os
St"US resultados dependem também de outros inúme
r(iS fatores fora de controle do Chefe da Nação e de
sua equipe de trabalho.

Mas não é possível confundir-se tal compreen
süo com uma possível tolerância à manutenção do
rr.odelo econômico instituído, tão prejudicial aos inte
résses nacionais.

Lamentavelmente, a reforma tributária, tão es
perada por significar oportunidade singular para se
aumentar o potencial da nossa economia, está to
mando outro rumo, porque ela mantém a atual carga
trrbutária extremamente elevada, não desonera o sis
t43ma produtivo e não simplifica o modelo vigente.

Na realidade, a reforma tributária, hoje em sua
fase final de votação na Comissão Especial, está
cumprindo apenas o objetivo de garantir a arrecada
çiio estatal, a receita orçamentária. A quase totalida-

-
de dos especialistas em tributação vem apontando
que, se aprovada conforme o texto do Relator, até
provocará, isto sim, aumento de tributos para a socie
dade brasileira, sendo os ganhos absorvidos integral
mente pelo Governo Federal.

Precisamos unir esforços e ações em direção
ao legítimo propósito de se produzir mais, diminuin
do-se o chamado Custo Brasil, custo este representa
do em boa parcela por impostos e juros excessivos.

Daqui a poucos dias, esta Casa deverá receber o
projeto de lei sobre o Orçamento Geral da União para
2004. Trata-se de excelente oportunidade para que o
Governo do Presidente Lula sinalize o caminho da mu
dança, estabelecendo metas, programas e ações no or
çamento do próximo ano, com prioridade aos investi
mentos e às áreas sociais, em vez da absurda concen
tração de oastos no pagamento de juros.

Não há como negar que as decisões do Gover
no brasileiro, que deveriam atender aos interesses do
povo e da Nação, há muito são adotadas de acordo
com a vontade do mercado. O Orçamento da União
tem sido elaborado e executado não conforme priori
dades e necessidades nacionais, de amplo conheci
mento desta Casa, do próprio Poder Executivo e dos
mais diversos segmentos da nossa sociedade, mas
segundo as metas estabelecidas para o atendimento
dos serviços da dívida pública.

De fato, o Orçamento Geral da União tem colo
cado como prioridade o pagamento de juros a título
de remunerar os papéis da dívida contraída; depois
disso, as sobras, verdadeiras migalhas, são distribuí
das aos mais diferentes programas e áreas a serem
atendidas.

Ouço o nobre Deputado Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Benevides - Nobre Deputado Zé

Lima, V.Exa. faz muito bem em advertir o Governo em
relação àproposta orçamentária para o próximo exer
cício financeiro, que, em respeito à preceituação
constitucional explícita, deverá chegar a esta Casa
até o dia 29, já que no dia 31, domingo, não haverá
expedientEl. Neste instante em que V.Exa. encarece a
inserção no Orçamento da União das obras que, a
seu juízo, são prioritárias para os Estados e para o
próprio País, permito-me lembrá-lo de que muitas e
seguidas vezes o Orçamento consubstancia essas
dotações, e elas experimentam o tradicional contin
genciamento, que praticamente inabilita Estados e
Municípiosde receberem aqueles recursos, porque fi
cam retidos no Tesouro. Então, no mesmo instante
em que V.Exa. reclama a inclusão dessas obras, é
preciso também advertir que o Orçamento deve guar-

- _. - -- ._---_. ------------ _._-----
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dar a fidedignidade da votação que aqui se processa
rá e que o Presidente da República deve proceder à li
beração daqueles recursos que vão viabilizar impor
tantes iniciativas em todos os recantos do território
nacional. Essa é a observação que faço ao brilhante
pronunciamento de V.Exa.

O SR. ZÉ LIMA - Muito obrigado, Deputado Ma
uro Benevides. Peço que o aparte de V. Exa. seja in
cluído no meu pronunciamento.

Porisso setores vitais para a Nação, como saú
de, educação, saneamento básico, recuperação das
estradas, obras de infra-estrutura, reforma agrária de
ixam de receber os recursos necessários, a despeito
do crescente aumento da carga tributária no País.

Nos últimos 10 anos, o Poder Público fez au
mentar de 24% para 36% do PIB nacional a parcela
que retira da sociedade brasileira, sob a forma de tri
butos e contribuições diversas, como a CPM F, instituí
da em 1994, em caráter provisório e que se tornou
permanente, com receita anual em torno de 24 bi
lhões de reais.

Para onde vão os recursos da CPMF, verdadeiro
imposto aplicado sobre as operações financeiras? A
justificativa para sua criação foi a de que a receita se
ria destinada exclusivamente para a área da saúde,
desde aquela época já em situação de caos e aban
dono. Pois bem, a prática demonstraque a saúde foi
simplesmente excluída e os recursos da CPMF são
desviados para pagar juros da dívida.

O mesmo acontece com a CIDE, a contribuição
aplicada sobre o preço dos combustíveis, no valor
atual de 58 centavos por litro. A CIDE não tem sido uti
lizada para abrandar aumento dos combustíveis em
momento de maior elevação do preço do petróleo co
tado· internacionalmente. Também não cumpre o que
deveria ser outro de seus propósitos, isso é, contribuir
para a recuperação das estradas federais, cada vez
mais intransitáveis e abandonadas.

Na discussão da reforma tributária, a CPMF e a
CIDE são colocadas entre Os pontos de mais intensas
negociações e controvérsias. De um lado, Governa
dores e Prefeitos reivindicando parcela dessas recei
tas; de outro, o Governo Federal não aceitando ceder
parte da arrecadação e até exigindo que se aumen
tem as alíqUotas, caso. seja inevitável e pleiteada a
transferência àquelas Unidades da Federação.

Naverdade, não se discute diminuição da carga
tributária,medidaab~olutamentenecessária para a
retomada dos investimentos, da produção e da gera
ção de empr~gosno País.Nem se avalia a igualmente
necessária maior destinação de verbas para setores

essenciais à superação das carências de infra-estru
tura e das áreas sociais. O debate e a disputa ocor
rem tão-somente em torno de qual esfera do poder
deve ser mais bem contemplada com tais recursos,
visando a resolver seus problemas de caixa, agrava
dos com o pagamento cada vez maior de juros.

É muito triste fazer essas constatações, Sr. Pre
sidente, que justificam a grande preocupação com
que trato do tema no meu pronunciamento de hoje.
Após 8 meSes de instalação do Governo do Presiden
te Lula, que simboliza o extraordinário mar de espe
ranças da gente brasileira por mudanças profundas
no modelo econômico, este continua intacto e até
mais consolidado.

Tivemos na semana passada uma nova redu
ção da taxa básica de juros. Uma redução mais signi
ficativa, é verdade, do que aquelas decididas nos me
ses anteriores.

A recente decisão de diminuir o empréstimo
compulsório dos bancos também começa a permitir
que as instituições abram linhas de crédito aos toma
dores de baixa renda, de modo a estimular pequenos
empreendimentos e iniciativas.

No entanto, são medidas tímidas e ainda insufi
cientes para derrotar o pessimismo que se espalhou
pelo País, diante da profunda queda nas atividades
econômicas, na produção industrial, no movimento
do comércio, com alarmante aUmento nos índices de
desemprego. O País está simplesmente paralisado. A
iniciativa privada não vislumbra estímulos para sair da
situação, e o Governo mantém congelados os seus
recursos.

É preciso aplicar um verdadeiro choque nesse
modelo, Sr. Presidente, sob pena de inviabilizar com
pletamente o futuro de nossa gente. Não cabem co
memorações pela redução de 2,5 pontos percentuais
na taxa de juros, que baixaram de 24,5% para 22% ao
ano, porque esse é o nível do final de 2002, quando
todos sabíamos ser impossível continuar convivendo
com tal situação.

É fundamental que o Governo realize uma am
pla negociação com o sistema financeiro e c0n:l o
Fundo Monetário Internacional, que em breve exami
nará a renovação do acordo firmado em 1998, prorro
gado em 2001 e em setembro de 2002, colocando na
mesa que a Nação encontra-se exaurida por estar pa
gando umabsurdo de juros a cada ano.

Impõe-se que o Governo diga claramente ao
FMI não ser possível o Brasil continuar gastando qua
se 10% do PIB com o pagamento de juros de nossa
dívida. O fluxo acumulado nos últimos 12 meses, en-
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cerrado em junho de 2003, chegou a 142 bilhões de
reais.

Esse montante equivale a 74% de todos os in
vestimentos previstos para o setor de infra-estrutura
até 2006, de acordo com o Plano Plurianual- PPA, no
valor de 191,4 bilhões. Os juros pagos significam 17
vezes o volume de recursos destinados a programas
sociais em 2004, que será de 8 bilhões.

Também é importante frisar, Sr. Presidente, que
os balanços semestrais, há pouco divulgados, mos
tram que 2003 está proporcionando aos bancos em
operação no Brasil os maiores lucros de sua história.
Exatamente quando aumenta o desemprego, a misé
ria, a fome e a violência em nosso País.

Faço essas considerações recheadas de núme
ros e cifras para chamar atenção da área econômica
do Governo quanto ao absurdo de se manter modelo
que tanto condenamos, verdadeiro responsável pela
crise social e pelo empobrecimento crescente e pro
fundo de nosso País.

A Argentina, para citar um exemplo próximo e
contundente, foi vítima desse mesmo receituário e
hoje busca recuperar-se depois da instalação de um
novo Governo, em 26 de maio último, graças a medi
das que a desvinculam desse processo de explora
ção pelos capitais internacionais a que foi submetida,
a exemplo do Brasil.

Por isso, considero preocupante o anúncio feito
pelo Sr. Antonio Palocci, Ministro da Fazenda, de que
será mantida para os próximos 3 anos a meta de su
perávit fiscal primário de 4,25% do PIB, a mesma
acertada com o FMI no ano passado. Isso significaria
a continuidade do arrocho fiscal ao longo do Governo
Lula e, com isso, a preservação do modelo perverso e
desumano para com o povo brasileiro.

Vemos ainda que líderes do partido do Presi
dente Lula fazem defesa - não sem constrangimento,
é verdade - do uso de verbas sociais para o ajuste fis
cal. Exemplo disso foi o desvio de 26,5 bilhões de rea
is da seguridade social para o pagamento de juros
nos primeiros 6 meses deste ano. Recursos que de
veriam ser aplicados em saneamento básico, moder
nização de hospitais e prevenção de doenças foram
desviados para garantir a meta do superávit fiscal,
vale dizer, para garantir os polpudos lucros das insti
tuições financeiras.

O Sr. Mauro Benevides - V.Exa. me permite
uma breve intervenção, Deputado Zé Lima?

O SR. ZÉ LIMA - Ouço, com prazer, o aparte do
nobre Deputado Mauro Benevides.

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Deputado Zé
Lima, o enfoque que V.Exa. insere no seu discurso é
objeto de debate que se processa neste momento en
tre a bancada nordestina e os Governadores de Esta
do, do qual estou chegando, em torno da reforma tri
butária e da busca dos recursos que permitam aos
Estados cumprir os encargos a eles atribuídos em de
corrência da responsabilidade fiscal. É exatamente
isso que VExa. defende. Vamos ver se na votação da
reforma tributária que esta Casa deverá processar
nos próximas dias, talvez nesta semana ainda, tere
mos condições de buscar a alternativa que VExa.
preconiza em seu oportuno discurso na tarde de hoje.
Congratulações a V.Exa., nobre Deputado.

O SR. ZÉ LIMA - Deputado e ex-Senador Mau
ro Benevides, admiro cada vez mais sua garra, sua
determinação e a competência com que VExa. trata
seu compromisso com o povo brasileiro. VExa. é um
político muito experiente, por isso me espelho às ve
zes nas suas decisões, na sua forma de pensar.

Eu me uno ao pensamento de V Exa. O Gover
nador do Estado do Pará é um dos mais preocupados
com a nossa situação, pois se o Plenário desta Casa
mantiver o texto original da reforma, meu Estado tal
vez se torne um dos mais pobres da Federação.

Sr. Presidente, retomo meu pronunciamento.
Vou insistir neste tema: a simples redução da

taxa de juros em alguns pontos percentuais não re
solve o problema central de nossa dívida, principal
mente porque, considerando-se quevivemos tempos
de inflação baixa ou até de deflação, os juros reais ora
praticados continuam extremamente elevados, ape
sar da redução decidida na última quarta-feira.

Se não houver clara redefinição dos termos do
acordo com o FMI que alivie a exigência atual de su
perávit fiscal e que permita a realização de investi
mentos públicos, continuaremos apenas a adminis
trar a trajetória das taxas de juros e suas repercus
sões na economia do País, sem promover o prometi
do espetáculo do crescimento nem criar os milhões
de empregos de que precisam os trabalhadores.

Para que o País não fique completamente à
mercê da atuação e da ganância dos especuladores,
impõe-se a modificação dos termos em que se pratica
a remuneração dos títulos da dívida pública.

"O ano de 2003 já está perdido", foi o que afir
mou há poucos dias o próprio Vice-Presidente da Re
pública, José Alencar, em visita ao Nordeste para dis
cutir o projeto de transposição das águas do Rio São
Francisco. S.Exa., com a autoridade de quem integra
e participa ativamente do Governo e é experiente e
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bem-sucedido empresário, faz criteriosa e crítica ava~

liação sobre a condução da política econômica em
nosso País.

O Brasil não pode continuar perdendo os próxi~

mos anos e períodos, como perdeu as últimas déca
das, o que ocorrerá se não houver uma guinada na
condução da política macroeconômica e se continu
armos apenas administrando o pagamento de uma
dívida que continua a cresCer automaticamente.

O povobrasileiro não admite perder a histórica
oportunidade conquistada ao elelJer um Presidente
da Repúblic~ de origem verdadeiramente popular e
que construiu toda a sua trajetória de luta sindical e
política baseado em ideais de justiça social- um País
desenvolvido, solidário, sem as profundas desigual~

dades sociais do nosso tempo.
A seriedade, a credibilidade e a firmeza do Pre~

sidente L..ula, amplamente demonstradas em toda a
sua trajetória, inclusive no exercício da Presidência
da República, dão a ele o respaldo indispensável para
convenCero FMle os ditosmercados de que o Brasil
não pode continuar vítima e refém da dívida pública e
que por isso ela precisa ser reequacionada,.pois ad~

ministrá.-la nos termos em que se encontra equivale a
consumir todas as nossas energias e riquezas.

Estou .convicte de que um gesto do Presidente
Lula nesse sentidoterá, aci.rna de tudo, a capacidade
de. mostrar ap ROVO brasileiro, restabelecendo o oH
mismoem nossa gente, que o processo de sangria e
de sacrifícioscom~a.finalmente a ser estancado,
para surgir um novo País, independente e gestor das
nossas riquezas e do nosso futuro.

Não se trata de propor moratória, mas é inegá
vel que o Bra~i1 jápagou muitas vezes o montante ori
ginai dadíyidae, portantp, deve exigir outro tratamen~

to por parte dos que estão impondo permanente sa
crifícioao nosso povo, sol)o comando do FMI. Evi ~
dentemente, aquela instituição, controlada pelo Te~

souro n()rte~americano, não desejaque o Brasil e os
demaispaíseslatíno-Eimericano~resolvam o proble
ma de SlJas dívidas,poisépor meio delas que se pra~

tica o controle externo sobre as políticas internas des
ses países.

Per tudo isso, Sr. Presidente, a questão central é
mais amP!ado que () nível d~staxas de juros. O pro
blema crucial é a forma realimentadora de uma dívida
que se perpetua, independentemente de uma queda
maior ou menor do custo imposto pelos credores in
ternacionais.

A9lJ~les que nos exploram há tanto tempo, aufe
rindo rentabilidade muito acima do que em qualquer

outra parte do mundo, precisam ficar cientes de que é
humanamente impossível manter tal sistema gerador
de dependência crônica, pois o Brasil precisa urgen~

temente atender às profundas necessidades que es~

tão inviabilizando o combate à miséria, à desigualda
de e ao atraso econômico e social.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,partici~

pei, na última quinta-feira, da solenidade realizada em
Belém, na qual o Presidente Lula e o Ministro Ciro Go~

mes anunciaram o lançamento da nova SUDAM, que
deverá funcionar sob condições e critérios capazes
de atender aos fundamentos históricos de sua cria
ção, em 1966, e aos reais interesses do Pará e dos
demais Estados da Região Norte.

Estou confiante em que, ao renascer mediante
diploma legal estruturado com vistas a resgatá-la dos
erros que alevaram à extinção em 2001, a Superin
tendência do De~envolvimentoda Amazônia deverá
cumprir o re.levante papel de instituição indutora e
propulsora do desenvolvimento regional.

Desse modo, a.nova SUDAMterá papel impor
tante ades13mpenhar em um processo realmente
identificado cOrno aumento da produção nacional e
com a geração de empregos, pelo que a Nação tanto
espera.

Concluo, Sr. Presidente, renovando, em nome
do poVO paraense ede toda a Região Norte, meu ape
Io ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em quem
estão depositadas todas as esperanças do povo bra~

sileiro, para que S.Exa. atenda ao clamor nacional e
reivindique, como posição inarredável do seu Gover
no e do País, uma justa revisão nos termos do acordO
com o Fundo Monetário Internacional, a serfeitaain~

da neste ano.
Muito obrigado.

Durante· o discurso do Sr. Zé Lima, o
Sr. Contúdo Moura, 3° Suplente de Secretá
rio, deixa a cadeira da. presidência, que é
ocupada pelo Sr. Pastor Reinaldo, § 2° do
art. 18 do Regimento Interno.

o SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB~CE. Pela or~

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Prol. José Jucá Neto, que inte
grava os quadros da Faculdade de Direito do Ceará, fa
leceu, na última semana, em nossa Capital, abrindo la
cuna em nossos círculos jurídicos, dos quais sempre foi
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fí!IUra das mais distinguidas, pela solidez de seus co
nhecimentos e postura retilínea, comprovada por quan
tcs privavam de suas relações de amizade.

O seu pai, desembargador José Jucá Filho, per
tenceu ao nosso Tribunal de Justiça, apontado sem
pre como magistrado integérrimo, com uma carreira
das mais brilhantes, que lhe permitiu acumular abali
zados conhecimentos, os quais estiveram espelha
dos em suas sentenças, votos e despachos monocrá
ticos, ao longo de profícua judicatura.

Herdando, pois, a honradez do saudoso desem
ba.rgador, Jucá Neto ocupou a Procuradoria da Fazen
ela Municipal, dela se afastando após 30 anos de inin
teHupta atuação, pontilhada de elogios pelos Prefeitos
a cujas gestões integrou, ao ensejo das 3 décadas de
rE!levantes serviços prestados à nossa edilidade.

Tive o privilégio de conviver de perto com o sau
doso extinto, de quem recebi inequívocas demonstra
ç6es de solidariedade, em todas as oportunidades
elTlque busquei o apoio popular para eleger-me De
putado ou Senador pelo Estado do Ceará.

Na última sexta-feira, levei à sua família a mani
festação do meu pesar, já que não estive presente ao
SHU sepultamento, ocorrido no dia 17 passado, a que
assistiram incontáveis parentes e amigos, que lhe tri
bíJtaram o testemunho de saudade e o implícito reco
nhecidamente às qualidades que exornavam a sua
p~rsonalidade de escol.

No bairro em que residia, a Parquelândia, exer
cia liderança autêntica, mercê de seus atributos e da
prestimosidade com que atendia a todos quantos
buscavam a sua orientação sábia, na condução de
demandas judiciais, no foro de nossa cidade.

Em movimentos que objetivam reduzir os índi
CI~S de exclusão social, a sua participação era habitu
almente reclamada, nunca faltando àqueles que pos
tulavam o seu apoio solidário em campanha meritóri
a.i" de ajuda a carentes e necessitados.

Como mestre da Ciência Jurídica, desfrutava do
rraior respeito entre os de sua categoria, bem assim dos
alunos que tiveram o privilégio de compor as turmas em
qlJe lecionava com esmero didático incomparável.

A morte de José Jucá Neto significou perda irrepa
rável para sua esposa, filhos e netos, bem assim para a
n<)ssa metrópole, a cujos interesses esteve sempre pre
~wnte, defendendo-os por irrecusável encargo funcional,
que lhe cabia cumprir fiel e devotadamente.

Homenageio à sua memória, relembrando um
vínculo de amizade de tantos anos, desde os seus
P!:iSSOS iniciais na marcante trajetória que palmilhou
na. vida pública cearense.

o SFI. EDSON DUARTE - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O sn. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Tem
V. Exa. a palavra.

O Sn. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, quero registrar com este pro
nunciamento momento histórico para a Assembléia
Legislativa da Bahia, quando, em sessão solene, con
cedeu o título de Cidadão Baiano ao Bispo de Juazei
ro, na Bahia, D. José Rodrigues, o Bispo dos Excluí
dos, que fHz da sua história a história de um povo.

Para compreender a importância do Bispo para
a região do São Francisco e para a Bahia é preciso re
correr a urna história que tem início no dia 16 de feve
reiro de 1975, um marco na história da região do Bai
xo Médio São Francisco. Nessa data tomava posse,
na Diocese de Juazeiro, Bahia, D. José Rodrigues,
substituindo D. Tomás Guilherme Murphy. Nesses 28
anos de sacerdócio na região, D. José assimilou a his
tória e a cultura sertanejas, cumprindo com abnega
ção o seu lema episcopal: "Enviou-me a evangelizar
os pobres" (Lucas 4:19).

Amado e admirado, D. José seguiu o seu cami
nho de batalha como pastor e administrador da Dio
cese de Juazeiro, que se estende até Campo Alegre
de Lurdes, no extremo norte do Estado.

A vocação para o sacerdócio despontou ainda
menino. De família religiosa, freqüentava a missa com
assiduidade. Foi coroinha e sacristão na cidade de
Serra Azul. O chefe das Santas Missões em Serra
Azul, Padre Vítor de Almeida, vendo o ativo sacristão,
perguntou··lhe: "Menino, você não quer ficar padre?"
"Quero, sim!" "Então, peça licença a seus pais, arru
me a mala e, no fim das missões, você partirá comi
go!". Era agosto de 1938, e o menino José tinha ape
nas 12 anos. Uma semana após o convite seguiu para
o Seminário Redentorista Santo Afonso, onde estu
dou até 1944. Entrou para a Congregação do Santís
simo Redentor (CSSR), fazendo os votos religiosos
em 2 de fevereiro de 1946. Estudou Filosofia e Teolo
gia em Tietê, São Paulo, onde se ordenou padre em
27 de dezembro de 1950.

Na condição de padre foi professor de Portu
guês em Aparecida, São Paulo, durante 14 anos. Fez
curso de especialização em catequese pastoral no
Instituto Internacional Lumen Vitae, em Bruxelas, na
Bélgica, partindo, em seguida, para uma "viagem cul
tura!" com colegas de sacerdócio, visitando 12 países
da Europa, além da Palestina. Voltando ao Brasil, pre-
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gou as Santas Missões em São Paulo, Minas Gerais,
Paraná e Amazonas.

Em 1970, foi escolhido pelos companheiros
como Superior Provincial dos Missionários Redento
ristas de Goiás e Distrito Federal e, durante seu pro
vincialado, os redentoristas adquiriram a Rádio Difu
sora de Goiânia, que transmite para o Brasil inteiro o
jornal Brasil Hoje, todas as manhãs. No segundo
mandato de Superior Provincial dos Redentoristas, foi
escolhido Bispo de Juazeiro pelo Papa Paulo VI, em
12 de dezembro de 1974, na festa de Nossa Senhora
de Guadalupe, padroeira principal da América Latina.

Quando chegou a Juazeiro, estava em plena
construção a Hidrelétrica de Sobradinho, com área
inundada de 4.214 quilômetros quadrados, vindo a
cobrir as sedes dos Municípios de Casa Nova, Sento
Sé, Pilão Arcado e Remanso. D. José abraçou imedia
tamente a luta em favor das 72 mil pessoas desaloja
das pela construção da barragem. Sua presença na
defesa dos deslocados deu consistência e rumo ao
movimento, divulgado nacional e internacionalmente,
gerando o atendimento razoável das reivindicações
pretendidas.

Admirado e respeitado por todos, D. José segue
na linha da fé, do trabalho, da transformação, soman
do o social, o evangelho, a redenção e a libertação.
Promove com entusiasmo as pastorais sociais (Crian
ça, Juventude do Meio Popular, Mulher Marginaliza
da, Saúde, Comissão Pastoral da Terra, Pescadores e
Carcerária). Na educação, além de 3 escolas manti
das pela Diocese, é o responsável pela organização
da Biblioteca Diocesana, com 45 mil volumes, aberta
gratuitamente à população de Juazeiro e região.

Outra virtude de D. José é o fato de ser um gran
de comunicador e, como tal, recebeu o prêmio da
Associação Baiana de Imprensa pela atuação nos
programas de rádio que a Diocese mantém: Participa
ção/Comunhão, na Rádio Juazeiro; Semeando a Ver
dade, na Emissora Rural, de Petrolina, Pernambuco,
retransmitido pela Rádio Serra da Capivara, de São
Raimundo Nonato, no Piauí. Para divulgar seus traba
lhos e pregar a fé ele também utiliza seus estúdios de
rádio e TV.

Na missão de aprimorar a mentalidade do nor
destino com relação à preservação do meio ambien
te, D. José lutou, através da Diocese, pela revitaliza
ção do Rio São Francisco e contra a sua transposi
ção, desenvolvendo trabalho exemplar de convivên
cia com a seca no ambiente de caatinga, incentivando
a educação ambiental e a construção de cisternas
para acolhimento da água de chuva. Deste trabalho
surgiu o IRPAA -Instituto Regional da Pequena Agro-

pecuária Apropriada, entidade não-governamental,
sem fins lucrativos, com sede em Juazeiro, Bahia, no
centro do semi-árido do Nordeste, área que há mais
de 10 anos desenvolve trabalho técnico-pedagógico
com a população, procurando melhores formas de
conviver com os problemas da região.

É vasta e inquestionável a atuação de D. José,
reconhecida através de variadas premiações e títulos:
Troféu Mandacaru de Ouro (6 anos seguidos); Diplo
ma de Honra ao Mérito, como Personalidade de Jua
zeiro (Revista Fatos do Vale); Título de Cidadão dos
Municípios de Juazeiro (1977), Curaçá (1977), Salva
dor (1985), Sobradinho (1991), Remanso (2000) e
Sento Sé (2001); membro da Academia Anapolina de
Filosofia (Goiás); The International Academy of Let
ters of England (Londres); Academia Goianense de
Letras; membro da Associação Baiana de Imprensa,
seccional Juazeiro; Academia Interamericana de Lite
ratura e Jurisprudência; membro fundador da Acade
mia Juazeirense de Letras; Comenda Barão Homem
de Melo (Juazeiro); tendo, por fim, sua biografia sido
publicada na Alemanha, em 1992, e em português
pela Editora Fonte Viva, sob o título O Bispo dos
Excluídos, D. José Rodrigues.

O reconhecimento pelo trabalho deste valoroso
evangelizador nãocessa e, porconta disso, chegou a ser
agraciado, no Rio de Janeiro, pelo Grupo Tortura Nunca
Mais, com a Medalha Chico Mendes de Resistência.

O Bispo sempre demonstrou coragem. Um exem
plo marcante foi quando aceitou ser trocado por reféns
que estavam sob a mira de revólveres de assaltantes de
banco no centro da Ponte Presidente Dutra, que liga a ci
dade Juazeiro a Petrolina. Na ocasião, passou alguns
dias sob o domínio dos seqüestradores.

Pela história deste homem, tive a grande honra
de apresentar na Assembléia Legislativa do Estado
da Bahia, por solicitação de muitos baianos, quando
ainda era Deputado Estadual, moção de congratula
ções para o Bispo D. José Rodrigues, pelos seus 75
anos de vida e, posteriormente, o título de Cidadão
Baiano, título honorífico concedido pelo Legislativo
baiano aos grandes homens e às grandes mulheres
que têm contribuído para o engrandecimento do nos
so Estado.

Ao completar 50 anos de sacerdócio e 25 de
episcopado, D. José Rodrigues motivou grandes ho
menagens e comemorações, pois embora avesso a
badalações, não pôde conter a gratidão do povo aos
seus valorosos préstimos durante os 28 anos de ação
religiosa desenvolvida com amor e carinho em prol
dos pobres do Vale do São Francisco.
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D. Rodrigues, no decurso dos seus bem aprovei
tados anos, sempre foi um aliado decisivo na luta para
impedir que os lavradores e as pessoas mais caren
tes de sua Diocese ficassem desalojadas, mesmo
que para isso o valoroso Bispo tivesse que comprar
brigas com set()res políticos do País ecom os podero
sos da região, tendo inclusive sua vida ameaçada por
diversas vezes.

Os freqüentes conflitos de terra na extensa área
rural de sua Diocese, com assassinatos de lavrado
res, ataques de grileiros, prisões e violências policiais
contra os fracos, encontraram pela frente a combativa
resistência do vigoroso Bispo.

Para impulsionar sua atuação social em favor
dos menos afortunados, não teve medo de procurar
ajuda financeira até no exterior, acionando entidades
católicas de outros países e atraindo cada vez mais
colaboradores para a ação social da Igreja em uma
das áreas mais pobres e injustas do País.

As comissões pastorais que criou, sendo algu
mas pioneiras em todo o Nordeste, foram decisivas
na melhoria da qualidade de vida daqueles que se co
locavam nas mãos de Deus através dos braços de D.
Rodrigues. As Comissões da Mulher Marginalizada,
da Criança, da Juventude Popular, Pastoral da Terra,
dos Pescadores e Carcerária são apenas alguns
exemplos mais expressivos.

Dada a sua notável atuação à frente da Diocese
de Juazeiro, O, Rodrigues foi agraciado com um reco
nhecimento especial do Papa João Paulo 11, o qual
parabenizou o Bispo dos Excluídos pelo jubileu de
prata do seu bispado e pela sua vida religiosa em de
fesa dos valores cristãos, seguindo o exemplo do pró
prio Cristo, pela sua opção pelos mais fracos e mais
humildes, o que norteou toda a vida de D. Rodrigues.

A face política e social do Bispo gerou muitas
polêmicas, mas sem dúvida incentivou a luta do povo
juazeirense e do Vale do São Francisco, pois, segun
do o próprio D.Rodrigues, durante esses 28 anos o
povo da região mostrou ter crescido em conhecimen
to dos seus direitos, cidadania e consciência política.

Cito como maior exemplo a última eleição muni
cipal em Juazeiro, quando o candidato da frente de
oposição, filiado ao Partido dos Trabalhadores, Jo
seph Bandeira, foi eleito pela segunda vez Prefeito,
derrotando a força política do Governo Estadual e a
estrutura financeira coloca à disposição do candidato
concorrente. Posso também citar a vitória do Presi
dente Lula no Município em todas as eleições que dis
putou para Presidente.

No meu caso em particular, devo muita coisa da
minha vida política e pessoal a este pequeno grande
homem. Foi na Igreja Católica onde comecei as mi
nhas primeiras atividades sociais e políticas. Era ain
da menino quando entrei para o MIC - Meninos Inte
grados em Cristo, sob a orientação de Zé Aires. Depo
is passei por outros grupos, como o Joincristo, até en
veredar pelo movimento estudantil, ecológico, cultural
e de direitos humanos. O trabalho conscientizador de
D. José Rodrigues foi sem sombra de dúvida a base
fundamental para fertilizar um solo de onde brotaria
um mandato de Vereador, 2 de Deputado Estadual e
agora o de Deputado Federal, sendo este último o
único do Partido Verde pelo Norte e Nordeste do País.

D. Rodrigues não é um Moisés, mas foi, para o
povo oprimido e escravizado deste outro Nilo, o Rio
São Francisco, também um libertador. D. Rodrigues
não é um Antônio Conselheiro, mas soube não ape
nas levar a fé, mas também construir juntamente com
os seus ''fracos'' uma vida melhor aqui mesmo, resis
tindo aos poderosos e unindo os humildes e menos
afortunados, recebendo o justo título de Bispo dos
Excluídos, como homenagem de todos os corações
que tiveram a oportunidade de conviver com ele.

Por uma questão de justiça, neste ano de 2003, D.
José Rodrigues recebeu o título de Cidadão Baiano,
projeto de minha autoria, aprovado por unanimidade na
Assembléia Legislativa do Estado da Bahia, em reco
nhecimento a tudo que fez D. Rodrigues pelo povo do
nosso Estado. O projeto foi subscrito pelos Deputados
Pedro Alcântara e Joroastro Espínola Ramos.

É impossível falar desta homenagem sem des
tacar o grande discurso proferido pelo Bispo naquela
Casa, discurso que ficará na memória de todos aque
les que tiveram o privilégio e a honra de escutá-lo,
pois, com palavras fortes, porém sem fugir da sua pe
culiar humildade, D. José Rodrigues fez um grande re
lato de sua história, de sua luta e de sua posição so
bre todas as questões que afligem o povo baiano e
brasileiro.

Quero dar a oportunidade àqueles que não tive
ram condições de se deslocar até a Capital baiana
para assistir à solenidade em que a Bahia reverenciou
o nosso religioso, para que tomem conhecimento do
pronunciamento, que ficará para sempre registrado
nos Anais daquela Casa.

Quero encerrar este pronunciamento, tomado
por forte emoção, pois ao tempo em que faço aqui
esta homenagem, faço também a minha despedida
de D. José Rodrigues, já que o prelado está neste mo
mento encerrando as suas atividades e deverá em
breve deixar a minha querida cidade, Juazeiro, que
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terá agora que se acostumar sem a presença mar
cante deste homem de fé. Ao novo Bispo desejo boa
sorte e que, assim como cada homem e mulher do rio
e da caatinga, tenha na história de D. José Rodrigues
um exemplo de fé, perseverança, coragem, humilda
de e amor ao próximo.

Muito obrigado.
O SR. CARLOS ABICALlL - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Tem

V.Exa~ a palavra.
O SR. CARLOS ABICALlL (PT-MT. Pela ordem.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, apresento a V.Exas. docu
mento elaborado pelo Conselho para o Desenvolvi
mento da Amazônia Mato-Grossense - CODAM, que
conté'm propostas para uma agenda de parcerias
com vistas ao desenvolvimento sustentável da Ama
zônia mat6~grossense. Colaboraram na elaboração
do inesmo o Instituto Centro de Vida -IC\/, a Federa
ção .das InQústrias do Estado de Mato Grosso 
FIEMT e a Prefeitura Municipal de Alta Floresta.

Esse uroento se reveste de suma importân-
cia porque .d,a mobilização da sociedade, na ten-
tativa .dê a ar SOIUÇÕés para superar seus proble-
mas. Diz o seguinte:

';4 soCiedade civil organizada de Alta
Floresta e região, por meio do Conselho
para .. o· Desenvolvimento da Amazônia
Mato;;'GrO;ssense - CODAM, que reúne de
zess'ete entidades representativas dos diver
sas s~tofês.da sociedade local e de institui
çõesparceiras, vem e)(pressar sua intenção
de es!abelf;Cer uma relação de proximidade
e parcer/atom o Ministério do Meio Ambi
ente e OS seus órgãos, espécialmente o
IBA~A, Ó(Jf1]· como com outros ministérios e
tamb(,m com o governo estadual, especial
mf3nt~pt)'rrneio da FEMA, como objetivo de
cc!ntrfb~irp~ra o desenvolvimento da região,
com .... E;uE!tentabilidade econômica, social e
ambiental.

A Çltual situação da questão ambiental
na região fioS leva apropor essa aproxima
ção. Ao·chegar na região a partir dos anos
70, por rrffifJ;O de um processo de coloniza
ção .oficiÇl4 .. os colonos résponderam a um
cham~dp. da nação brasileira: ocupar a
Amaz(jnia·e ·expandir a fronteira de desen
volvitnénto.

Com o passar do tempo, os conceitos
evoluíram e a conservação da Amazônia
tornou-se uma prioridade. Os pioneiros,
desbravadores e 'heróis' da colonização,
transformaram-se progressivamente, aos
olhos da opinião pública nacional e interna
cional, em causadores do desmatamento,
em responsáveis pelo agravamento do efei
to estufa, em predadores dos recursos natu
rais e destruidores da biodiversidade.

A população da região compreende e
está assimilando essa mudança de contexto
e se propõe a adequar a sua atuação, con
tando porém para isso com a parceria do
governo, de forma a poder permanecer na
região e continuar se desenvolvendo e cui
dando desta terra.

Com eSSf; objetivo, o presente docu
mento constitui-se numa proposta de mobili
zação dos atores da sociedade regional,
para d olver e implementar conjunta-
mente, ordo com o princípio da co-res-
ponsabilidade, um programa de desenvolvi
mento integrado sustentavel para a nossa
região, incluindo um conjunto de normas e
regras que sejam mais ti,dequadas às espe-
citicidâ . r#orlorte-m'ilto-grossense, políti-
cas de j ntív .oio aos setQres ,da eco-
nomia; f{ uln o menta tertitorial na es-
cala regional, que possamds começar
a falar, em vez Arco do Oesmittamento,
em Arco do Desénvolvilnento· Sustentável
da Amazônia.

Histórico da ocupação do desenvolvi
mento

A região do pólo de Alta Floresta, loca
lizada no extremo norte de Mato Grosso, a
830 km da capital Cuiabá, agrupa oito muni
cípios, totalizando uma área de 62 mil km2,
e conta com uma população de 106 mil ha
bitantes.

A infra-estrutura de transportes inclui
um aeroporto corri pista de. 2.500 m, sendo
a segunda maior da região Centro-Oeste, e
um acesso por rodovias asfaltadas até Alta
Floresta.

Nb setor do ensino superior, a cidade
possui duas universidades: a Universidade
do Estado de Mato Grosso - UNEMAT e
União das Faculdades de· Alta Floresta 
UNIFUS>R, com cursos nas áreas de Ciênci
as Biológicas, Ciências Agroambientais -
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Engenharia Florestal e Agronomia -, Peda
gogia, Letras, Administração, Ciências Con
tábeis e futuramente Turismo, além das ins
tituições SEBRAE, SENAC e CEFAPRD.

É notável, na região, a ausência de po
pulações tradicionais e do extrativismo de
castanha, borracha, etc., que são caracte
rísticas marcantes de regiões da Amazônia.
A nossa realidade é a colonização oficial. A
colonizadora INDECO recebeu as glebas
Alta Floresta, Paranaíta e Apiacás para de
senvolvimento e plantio de cacau, café, gua
raná, entre outras culturas.

O histórico da colonização é marcado
pelo ciclo inicial da agricultura, a partir do fi
nal dos anos 70. A partir dos anos 80, a ex
tração mineral - garimpo de ouro - provo
cou um crescimento acelerado da economia
e da população da região, seguido de um
colapso a partir de 1992, cujas conseqüên
cias econômicas e sociais se fazem sentir
até os dias atuais.

Um setor econômico em franca expan
são é a pecuária bovina de corte, que goza
de condições favoráveis em termos de solo,
clima e relevo. O rebanho bovino da região
alcança 1,9 milhão de cabeças. Com o Fri
gorífico Alta Floresta e mais três frigoríficos
em fase de implantação, a região tem poten
cial para industrializar a cifra expressiva de
1.500 cabeças por dia. Também é notável o
início da agricultura de grande escala, com
destaque para cultivos de arroz, utilizado ini
cialmente também para a recuperação de
pastagens degradadas, e de soja.

A agricultura familiar, organizada em
comunidades e cooperativas, está em fase
de consolidação, especialmente com a for
mação da bacia leiteira, elemento funda
mentai para a sustentabilidade dessa cate
goria de propriedades, bem como o desen
volvimento de outras atividades: a fruticultu
ra, que conta com a presença de uma agro
indústria; os sistemas agroflorestais; cultivos
de café (inclusive orgânico), do cacau; o de
senvolvimento do guaraná, da. apicultura, da
piscicultura em escala pré-industrial, do pal
mito de pupunha, entre outra.s.

Outro elemento importante, desde os
meados dos anos 90, é o surgimento do tu
rismo, que apesar de continuar limitado em

•

porcentagem da economia e do uso do solo,
possui um grande potencial.

O setor do artesanato, utilizando-se
dos produtos da floresta, também possui re
levância e destaque e é muitas vezes a vitri
ne do município de Alta Floresta em eventos
e feiras etc.

Pano de fundo da economia regional, a
atividade madeireira que, tradicionalmente
acompanhou o processo de ocupação e de
s6'nvolvimento, hoje está tendo que assegu
rar o fornecimento de sua matéria-prima, in
vestindo, inclusive, no reflorestamento. Atual
m,mte, há mais de quatro mil hectares já
plantados e uma série de experimentos de
relforestamentos com espécies nativas como
castanheira, pinho cuiabano, entre outras.
Assim, a atividade madeireira ainda constitui
um elemento-chave da economia. Existem
111 empresas com, aproximadamente, qua
tro mil empregos diretos, sendo responsável
por mais de cinqüenta por cento da arreca
dação de ICMS. Some-se a isso a atividade
do setor moveleiro, que vem agregando mais
valor às produções e é, hoje, a principal ativi
délde econômica da região.

O desenvolvimento regional
1. Um novo modelo de desenvolvimento.
O modelo de desenvolvimento da re-

gião deve basear-se na integração de uma
diversidade de setores produtivos, sendo
que nenhum modelo simplificado, baseado
num único setor dominante, se aplica à nos
sa realidade:

- a grande agricultura tem limitações
devido ao relevo mais acidentad%ndulado
e ,~ relativa distância do eixo da BR-163;

- a atividade madeireira não tem pers
pectivas de estoques de matéria-prima sufi
cientes para assegurar um franco cresci
mento;

- a pecuária não gera o suficiente de
empregos e agregação de valor para puxar
a economia da região;

- o turismo, mesmo com a consolida
ção de um pólo turístico, não tem condições
de sustentar municípios tão grandes e já tão
populosos;

- a agricultura familiar também não
gera riquezas suficientes para assegurar so
zinha o desenvolvimento da região.



Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOSif)~PUTADOS Quarta-feira 27 40291

Ou seja, o modelo de desenvolvimento
da região passa, necessariamente, pela in
tegração dessa diversidade de atividades
econômicas e, ainda, pelo fortalecimento do
nosso pólo de ensino e pesquisa.

2. Os caminhos da legalidade.
Uma parte muito significativa do setor

produtivo da região ainda não conseguiu en
contrar os caminhos para operar dentro da
legalidade. A indefinição quanto à regra dos
oitenta por cento de reserva legal - o setor
agropecuário costuma basear-se na situa~

ção anterior à MP do Gódigo Florestal, con
siderando cinqüenta por cento -, junto com
o fato de que grande parte dos proprietários
já desmatoil muito além dos vinte por cento
teoricamente permitidos, dificulta a legaliza
ção de todo o setor. Muitos proptietários não
acreditam .que prçwaleça a regra dos oitenta
por cento, portanto não averbam suas reser
vas legais eacabam desmatando sem auto
rização.

A mesma situação se repete nos ca
sos de demoras e dificuldades no processo
de regularização fundiária, como acontece
em assentamentos da reforma agrária. Por
outro lado, a existência de invasões e grila
gens de tetras públicas também representa
um desincentivo para aqueles proprietários
que querem trabalhar dentro da legalidade.

Essa indefinição repercute no setor
madeireiro que, na ausência de averbação
de reserva legal, também não pode protoco
lar os 'planos de ma ejo e executar a retira
da de· macieita . da legalidade, bem
como retirEir a$ madelras autorizadas em
desmate; pC)is estas não mais existem.

Paralelamente; a dificuldade em esca
lonar, no tempo, derru das maiores, devido
aos curt ra~os deência das autoriza-
ções de âte, à{> leva os proprie-
tários a 'zar o alamentos e quei-
madas respeita obrigatoriedade de
aprov~i nto d' d$ira, contribuindo,
assim, a laft ustentabilidade do
setor ma . eiro. 'hares de reais re-
duzidos a, cinzas oU apodrecidos por falta de
planejamento.

Além disso, segundo empresários do
setor, as regras da manejo estabelecidas
não seriamcompalíveis com a realidade es
pecífica dessa região, em que a concentra-

ção de madeiras comerciais seria inferior à
das regiões amostradas para estabelecer
essas normas, tornando-aseconomicamen
te inviáveis.

As normas relativas a queimadas tam
bém precisam ser revisadas, estudando~se

a possibilidade de. antecipar o perfodode
proibiçã". e, .• paralelamente, .a data.~e libera
ção, adequando.essas normas às especifici
dades da região~

A excessiva burocracia e a centralização
dos diversos procedimentos de licença. tam
bém é considerada •• uma barreira à legaliza
ção, que seria ~acilitada no caso de uma ges
tão local/municipal das questões ambientais.

3. A questão social.
Gom a colonização oficial, os colonos

que vieram para a região como propósito
de cultivar cacau, café,. guaraná e não foram
suficientemente apoiados cOrn técnicas e in
vestimentoslrecursos financeiros, optaram,
então, pela viápráJicada formação de pas
tagens, promovem;jo.· a. erradicação das cul
turas permanentes.

No início dos anos 80 surge o garimpo
de ouro, qUe não teve o devido acompanha
mento por parte dos órgãos públicos res
ponsáveis, . .daí as sérias conseqüências
para o meioarnbie'!nte· e o agravamento das
questões desaúde(m,alária, hepatite), do al
coolismo .e a. descrença na atividade rural
produtNa,pela a(.isência de .acompanha
mento técnicoefici!'mte.

afim docicl~doouro, em 1992, gerou
uma crise (]c~nômjca sem precedentes na
região, que se a/~stroupor vários anos. A
maioria dos g~rimpeiros voltou para as suas
regiões de origem, deixando para trás famí
lias desestruturadqs .,e. Urna situação social
muito delicada. As d{ficuldades se manifes
tam ainda hoje, principalf11ente nas. periferi
as das maiore~ ci~aC!es da região, por meio
da falta de empregA ~. d~ oportunidades, es
tando sujeitas a se~gravardevido àsdificul
dades porquepas~l3.aregião, especialmen
te no setor ml3.deireiro.

O •desefTjprettourbano na região por
sua vez contrí~ujpl3.ra. fjerar novos 'clientes'
da reforma .agr.ária ,e· aumentar a •pressão e
os conflitos fundiários, ameaçando, em pri-
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meiro lugar, as áreas de floresta, algumas
até áreas de reservas.

4. O aproveitamento das áreas desma
tadas.

Para a continuação do desenvolvimen
to da região com sustentabilidade, é funda
mentaI que sejam mais bem aproveitadas as
áreas já desmatadas. Por falta de investi
mentos, tecnologia e conhecimento, obser
va-se, muitas vezes, uma produtividade aba
ixo do potencial, tanto na pecuária como na
agricultura, e um processo de deterioração
caracterizado pelo empobrecimento dos so
los e a invasão de pragas, resultando numa
pressão para o desmatamento de novas
áreas.

Com soluções simples que precisam
ser desenvolvidas e incentivadas, é possível
recuperar áreas degradadas e melhorar mu
ito a lotação média das pastagens, permitin
do incrementar significativamente a geração
de renda sem danos para o meio ambiente.

5. Abundância e uso da biodiversidade
e dos recursos naturais.

A região se caracteriza por uma biodi
versidade excepcional, que hoje não está
sendo conservada e estudada adequada
mente, nem aproveitada economicamente
em benefício da sociedade.

O pouco cuidado no uso dos recursos
naturais abundantes - terra fértil, água, ma
deira, entre outros - ea ausência do empre
go de tecnologias de ponta muitas vezes de
ixam de trazer o retorno econômico e social
esperado. Além disso, as indefinições exis
tentes na região quanto à situação das Uni
dades de Conservação e Terras Indígenas
têm contribuído para o agravamento desse
quadro.

6. Embasamento técnico-científico.
Para a busca do desenvolvimento ou

da adequação das atividades produtivas no
sentido da sustentabilidade, faltam dados e
bases mais consolidadas de conhecimento
técnico-científico como no caso do reflores
tamento, particularmente quanto às dificul
dades do reflorestamento das margens de
rio e do manejo florestal adequado às condi
ções da região, da recuperação de áreas
degradadas, além de muitos outros setores.

Os programas de pesquisa da
UNEMAT precisam ser fortalecidos e incre
mentados, em parceria com outras institui
ções e com o setor produtivo:

- estação demonstrativa de espécies
florestais nativas da região de Alta Floresta;

- estrutura e dinâmica das formações
florestais da região de Alta Floresta;

- recuperação de matas cíliares da ba
cia hidrográfica do Rio Taxidermista;

- estratégias e ações para a conserva
ção de áreas de proteção permanente no
norte mato-grossense;

- manejo de áreas abertas na região
norte mato-grossense;

diversidade cultural no norte
mato-grossense;

- águas da floresta: estratégias para o
gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio
Teles Pires.

Na utilização das tecnologias desen
volvidas faltam, também, recursos técnicos
e financeiros para implantar efetivamente
soluções de importância estratégica, como
por exemplo no caso do controle biológico
de pragas das pastagens.

7. Incentivos, financiamentos e in
fra-estrutura.

A escassez e a dificuldade de acesso
aos programas de incentivos governamenta
is e de financiamentos públicos constitui-se
em outro entrave ao processo de desenvol
vimento da região, especialmente tratan
do-se das atividades sustentáveis. A exces
siva burocracia e o nível de exigências dos
agentes financiadores, especialmente em
termos de garantias, em geral inviabilizam o
acesso dos pequenos e médios produtores
aos programas públicos.

Paralelamente, a precariedade da in
fra-estrutura de transporte, especialmente a
falta de conservação da malha viária, tam
bém constitui um desincentivo aos investi
mentos em atividades de maior agregação
de valor.

Propostas para um trabalho conjunto
Nesse contexto, a comunidade da re

gião se propõe a estabelecer um canal de
comunicação permanente com o Ministério
do Meio Ambiente, com o objetivo de elabo
rar e de implementar, de forma participativa,



Muito obrigado.
A SRA.ZELlNOA NOVAES - Sr. Presidente,

peço a palavra pel8ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Tem

VExa. a palavra.
A SRA. ZELli\lDA NOVAES (PFL-BA. Pela or

dem, Pronuncia0 s~guifltediscurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, no momento de crise que
vive o campo, com 1~'1asões, grupos armados, amea
ças e prlsões,b Governo da Bahia impulsiona a políti
ca de reforma"agráriá com a entrega de 20 mil títulos
de propriedade de terra.

A ação dO"Go\iemo"baiano atinge 270 Municípios,
incentivanc;:fo dEp forma legal a reforma agrária, que, com
essa medida, atihgeê::l,marca de 457.927 documentos
concedidos deSde timeiro, no ano de 1913.

A regulari "" "." "" """ ""functiáriavem sendo promovida
na Bahia, principalmente, através do Programa Minha
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em trabalho conjunto da sociedade civil or- Roça, lançado em maio de 2002 e que já realizou
ganizada com os governos federal, estadual mais de 50 mil medições,
e municipal, um programa de desenvolvi- Essa iniciativa integra ampla política do Gover-
mento regional com enfoque na questão da no Estadual de promover a estruturação da agricultu-
sustentabilidade. ra familiar na Bahia, ação que tem na regularização

Esse programa deve abordar diversas fundiária uma de .suas principais vertentes.
frentes e setores, de forma integrada, por A titulação é um componente importante da re-
meio da criação de um grupo de trabalho, "forma éOlgrária, que já está sendo promovida na Bahia,
sugerindo-se um prazo máximo de noventa pois além de conferir aO$ agricultores o direito à pos-
dias para a sua implantação, com o objetivo se da terra através da outorga do título definitivo, pos-
de definir as prioridades e as ações a serem sibilita o acesso ao crédito e a estímulos governa-
levadas a efeito para o desenvolvimento mentais.
sustentável da região, com a partidpação
de especialistas dos diversos setores, Entre E, para que isso também se torne realidade, o
as agendas a serem abordadas, desta- Governo baiano está implementando outros progra-
cam-se: mas para fixar o produtor, dando-lhe condições de ge-

- as prioridades de desenvolvimento rar renda para si e para sua família, pois uma grande
para a região, bem como programas de in- falha no processo de" reforma agrária é achar que a
centivos, financiamentos e inves#menfos re- simples distribuição de terra e sua regularização do-
lacionados, e o devido envolvimento dos cumental resolve a problemática dos sertHerra.
agentes financiadores; Um exemplo de projeto é o Programa Cédula da

-a definição quanto às regras de ocu- Terra, que permitiu a implantação na t;3ahia de 136
pação e uso do solo, o zoneamento econô- projetos de assentamentos, em 81 Municípios, bene-
mico-ecológico da região e as Unidades de ficiando mais de 5 mil famílias.
Conservação e Terras Indígenas; O Programa Cédula da Terra constitui experiên-

- a" neces$ida'de da consolidação de cia-piloto desenvolvida pelo Governo Federal, em
uma política florestal estável e eletiva; 1997'" " . ,,,S M d'" I" ," , em parceira com o •anco un la, para a Im-

- a ne" e de regras de transi- plantação da chamada reforma agrária de mercado.
ção para a le o do setor produtivo; O" " "". ,'" E d d C ' do" programa teVélnlCIO no sta o o eara, sen

- o fdrtaento do setor do ensino e ampliadÇ> em seg~ida para os Estado~ da Bahia, de
da pesquisa," com a proposta de estabelecer M' "G" .' d'P 'b d M"" 'h- P
um pólo ediJoaeiena/". Inas erals,", e: erliam: uco e 0 aran ao. ara

integrar 138se progra s: interessados devem orga-
nizar~se em a ia comunitária~; que identifi-
cam e escolhe reas produtivas, elaboram e apre-
sentam projeto para obtenção de finanCiamento, con
tando com assistência dos Governos :Municipais e
Estaduais.

Infelizmente, todo esse esforço não tem impedido
a ten ' " no campo. Assim, o Governo Federal precisa
traçar I ntemente um plano permanente e eficaz que
fixe o t ador r(lral nocampo, dando a ele perspecti-

ter renda da terra, através de apoio técnico
e fin ro, descaracterizando as ambiçÕes políticas
de algt::lOs poucos ihsen$atos que visam apenas ao po
der mediante manobra das massas.

Não é possível mais assistirmos às sucessivas
quebr~s de recordes de mortes e invasões no campo
neste ano~Até a segunda quinzena do mês de agosto,
foram oontabilizados 18 homicídios em conflitos de
natureza agrárias 171 invasões de terra.

-rfDr
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Finalizo louvando a iniciativa do Governo baia
no, que tem feito o possível para manter aquele Esta
do longe do ranking de conflitos e mortes no campo.

Muito obrigada.
O SR. ADELOR VIEIRA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. ADELOR VIEIRA (PMDB-SC. Pela or

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, Joinville, no Estado de
Santa Catarina, e o Brasil perderam nesta última sex
Íê3-feira um de seus ilustres homens públicos. Refi
ro-me ao falecimento do Dr. Luiz Gomes, ex-Prefeito
dl3 Joinville, cognominado "o Lula bom".

Nascido no Município catarinense de Tijucas,
e;Huncionário do Banco do Brasil, conquistou tanto
Joinville que a população o honrou com o mandato de
Prefeito.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, Luiz Go
rres, o Lula, antes de tudo era um homem bom, afá
ve�, cordial, atencioso e sempre pronto para ajudar
qualquer pessoa que lhe pedisse ajuda. Diretor e
rrais tarde Presidente das Centrais Elétricas de San
ta Catarina, deu grande impulso ao desenvolvimento
cé~tarinense, sendo mais recentemente Presidente da
SCGÁS, estatal catarinense líder na distribuição de
gés canalizado no Sul do País.

Otimista, homem de visão futurista como era,
sempre encarava as dificuldades com sorriso contagi
$,nte. Perseverante, disputou 3 vezes, até conseguir, em
1!i88, o mandato de Prefeito de Joiiwille, a maior e mais
importante cidade de Santa Catarina, sem nunca ter
praticado agressão verbal, mesmo nos mais acalorados
Eil71bates que a vida pública lhe proporcionou.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, Joinville
está de luto, não só na legalidade decretada pelo Pre
feito MarcoTebaldi, que define Luiz Gomes como "po
H1ico de alma grandiosa", mas também pelo fato de
aquele tijucano, com sua velha e inseparável Verane
io amarela, companheira inseparável e reconhecida
portodos, tendo quase sempre ele próprio ao volante,
pGrcorrer os 4 cantos da cidade que o adotou como fi
lho querido.

Sr. Presidente, muito poderia ser dito nesta hora
sobre a vida e as obras que o Dr. Luiz Gomes realizou.
Tive o privilégio de iniciar minha vida pública, na condi
çi10 de Vereador de Joinville, em 1988, cujo ple~o dispu
tamos juntos. Convidado para ser Secretário Municipal
dt,) Desenvolvimento Social, integrando o seu colegiado,
acompanhei de perto a rotina do Luiz Gomes de visão

aguçada e desenvolvimentista. Sua administração em
Joinville foi para a história com registros de destaque
para a criação do IPPUJ - Instituto de Pesquisa e Pla
nejamento Urbano de Joinville, da FUNDEMA - Funda
ção Municipal do Meio Ambiente, obras de saneamento
básico e sobretudo de desenvolvimento social, incluin
do a construção de milhares de habitações populares,
além de recuperação de áreas invadidas e programas
especiais ele atendimento a meninos de rua e a adoles
centes, sem faltar com arrojado programa de atendi
mento ao idoso carente.

Sua l3sposa, D. Lilian Colin Gomes, filha da famí
lia Colin, de tradição empresarial e política na cidade,
a exemplo de Rolf Colin, Max Colin e João Colin,
ex-Prefeitos, foi sempre sua leal companheira e par
ceira, principalmente junto às obras sociais.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, faço este
registro com profundo pesar. Contudo, esta Casa não
poderia prescindir de registrar em seus Anais, mesmo
que singelamente, a marca de um político sério, leal e
que com certeza, com sua amizade e companheiris
mo, já faz falta no cotidiano de Joinville.

Obri~lado, Luiz Gomes, nosso Lula. És um
exemplo de político que pode ser seguido!

Muito obrigado.
O SFt ANTONIO NOGUEIRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O Sft PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Tem

V.Exa. a palavra.
O Sft ANTONIO NOGUEIRA (PT-AP. Pela or

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, ontem, mais uma vez fa
1ando a empresários do setor produtivo, o Presidente
do Banco Central, Henrique Meirelles, trouxe boas
notícias e nos fez ver que os sinais da retomada do
crescimento começam a tomar forma. Essa convic
ção ganha mais força ainda diante de alguns índices e
estudos que começam a ser publicados, a exemplo
dos que estimam que o saldo da balança comercial
deste ano, com certeza, ficará acima do estimado.

Ainda ontem, Sr. Presidente, uma das mais con
ceituadas universidades do pais, a UFRJ, através de
seu Centro de Conjuntura, publicou estudo em que
prevê espaço para mais queda nos juros ainda· este
ano, além de crescimento no PIB de 1,3% e, para o
ano de 2004, de 3%. Prevê ainda inflação aproximada
das metas firmadas com o FMI, ou seja, de 8,5%.

Alerta ainda o estudo, Sr. Presidente, que sinais
de retomada de alguns setores da indústria nacional
serão percebidos já agora no terceiro semestre e que
o crescimento se dará em bases sustentáveis.
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Também ontem, o site da revista Veja anunciava
que o Ministério do Planejamento atesta, segundo es
tudos que estão sendo concluídos no processo de fe
chamento do projeto de Orçamento para 2004, que,
mesmo cumprindo o superávit fiscal de 4,25% do PIB,
a taxa de desenvolvimento para 2004 será de 3,5%.

A revista constata também, Sr. Presidente, que
boa parte da indústria pretende acelerar a produção
no terceiro semestre, a exemplo dos setores de pro
dutos alimentícios, eletroeletrônicos, brinquedos, cal
çados e embalagens. Adiante acrescenta que as ven
das começam a ganhar fôlego. A Philips teve suas
vendas de televisores aumentadas em 20% em rela
ção a junho, e as de aparelhos de OVO em 28%. E
empresas começam a aumentar os índices de contra
tação' hão só para as festas de final de ano, mas tam
bém em descartar a possibilidade de manter os funci
onários. A maior fabricante de brinquedos do Brasil, a
Estrela, não somenté passou a apostar num Natal
igualmente pc;>sitivo, mas também lá pensa em man
ter, ou até aumentar, as contratações até o fim do ano.

Esses, Sr.Presldenté, são sinais que não dei
xam dúvidas de que I:) País respira atualmente outros
ares, de que caminha sqlidamentE;il 'rumo ao desenvol
vimento e de que .dias melhores virão, com mais em
prego, mais invest'imentos n área social. mais otimis-
mo e auto-e~tim~ ,q . s~ráaquele que pro-
metem~s nl:l c~mp a eleitoral do Presidente Lula.

Era o quetirlha 8eJiler, Sr. Presidente.
OSA. NlLT6N BAIÁNb - Sr: Presidente, peço a

palavra pela. ordem.
aSR. PAESIDl:NTE (pastor Reinaldo) - Tem

V.Ex:a. é;lpalflvriil. .
OSR,: NILTON BAIANO (PP-ES. Pela ordem.

Sem revisão .do orador.) - Sr. Presidente, semana
passadêlprolliéti que semanalmente falaria neste ple
nário sobre um caloteiro da Previdência. O desta se
mana é o Bancoltaú. A Imprensa divulgou que ele
tem lucro de mais de 1 bilhão de reais este ano e deve
à Previdência Social 380 milhões de reais.

Na úMna semana referi-me à Companhia Vale
do Rio Doce; hoje, ao Banco ltaú. Os bancos e as
grandes empresas têmlucros estrondosos e devem à
Previdência, Em vez de.o Governo cobrar deles, envia
a este Parlamento a reforma de crueldade com os
servidores lices.

É o J roque tenho a fazer.
Agré;l.deço aV.Ex:a.
O ·SR.,PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Está

feito 6 registro.
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de televisão, iniciei a campanha em situação absolu
tamente desfavorável. As pesquisas apontavam 16%
para mim e 34% para meu adversário. À época era
considerado um político ruim de voto.

Por indicação de um amigo, Prefeito do interior,
fui procurado por um mentalista que havia morado no
Tibete, que se propôs a me ajudar. Como sempre fui
curioso a respeito das coisas paranormais, concordei.
A partir daí, soube que minha aura tinha cor excelen
te, mas estava fechada, que a pineal é a glândula do
magnetismo - fui aprendendo esses detalhes; eu
nem sabia o que era glândula pineal: fica no topo do
cérebro, e há médicos que não a conhecem -, que as
pessoas naturalmente carismáticas, Jânio Quadros e
Fernando Collor, a têm desenvolvida de nascença.

O Oriente está mil anos à frente espiritualmente
do Ocidente, por isso seus habitantes têm essa glân
dula mais desenvolvida. Aqui há exceção à regra, tan
to que contamos nos dedos os carismáticos do Brasil.

Ele me disse que exercitaria comigo minhas
emissões de energia e que eu observaria melhora no
meu carisma pela atração que passaria a exercer so
bre as crianças. Naquela campanha notei que as cri
anças começaram a ser atraídas por mim, ficavam à
minha volta, vinham falar comigo. A criança é indefesa
para esse tipo de emissão de energia positiva, e tam
bém para perdê-Ia. Às vezes ouvimos um casal falar
que seu filho vive chorando. Isso acontece porque os
pais estão de mau humor, em conflito, e fazem com
que a criança perca energia. Foi uma experiência mu
ito interessante.

VExas. perguntarão: como se faz emissão de
energia? É um processo de relaxamento. Depois se
faz um treinamento de emissão de energia da glându
la pineal, que é a glândula do magnetismo.

Afinal, fiz aquela experiência porque eu não ti
nha nada a perder. O resultado final foi a minha vitória
nas eleições - à época eram eleições e sublegenda.
Ganhei as eleições com mais de 500 mil votos de dife
rença em relação ao meu adversário. Ele começou
com 34% da preferência e eu com 16%, e ganhei com
mais de 500 mil votos de diferença.

No início dos anos 90, comecei a ler as obras do
médico Deepak Chopra. Do seu primeiro livro científi
co, chamado Corpo sem idade, mente sem fronteiras,
gravei a afirmação de que nós, os humanos, fora a
matéria, somos apenas feixes de energia com infor
mações. Porém, o mais importante no script desse
novo profeta do século XXI foi o que li no seu livro filo
sófico As sete leis espirituais do sucesso. Quando
cheguei naquarta lei do sucesso tive uma grande sur
presa, Deputado Mauro Benevides, porque a lei se

chamava Lei do Mínimo Esforço - e eu tinha aprendi
do a vida inteira que o princípio do sucesso era o do
máximo esforço, e agora estava aprendendo que a lei
era a do mínimo esforço.

Ouço, com prazer, o Deputado Mauro Benevi
des. Creio que temos a mesma idade. S.Exa. é jovem
como eu.

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Deputado, tive
o prazer de tê-lo como companheiro no Senado da
República e já naquele época VExa. despontava com
essa inteligência lúcida, com esse espírito público in
comparável, aponto de ter, seguidas vezes, retorna
do ao mandato legislativo, sendo que nessa última
eleição VExa. se elegeu com a consagradora votação
de 141 mil votos, a maior já conquistada no seu Esta
do, o Paraná. Isso significa o reconhecimento aos
seus incontáveis méritos e, sobretudo, aos inestimá
veis serviços que V.Exa. tem prestado ao Paraná e ao
País. Se VExa. me permitir, eu gostaria de citar aque
la idéia genial que faz com que o povo do seu Estado
sempre lhe retribua com votos generosos e espontâ
neos. Refiro-me à instituição do vale-transporte. Qu
ando Ministro dos Transportes, VExa. teve a inspira
ção de oferecer aos trabalhadores brasileiros a opor
tunidade de deslocamento com recursos dos órgãos
a que os mesmos pertenciam. Portanto, só essa inici
ativa, dentre tantas com que VExa. marcou presença,
só a referência ao vale-transporte seria suficiente
para dizer que VExa., como homem público, sempre
soube dignificar a representação política de seu Esta
do e do País. Congratulações a V.Exa., nobre Sena
dor e hoje Deputado Affonso Camargo.

O SR. AFFONSO CAMARGO - Agradeço o
aparte a V.Exa., grande amigo. Fomos companheiros
nesta Casa ao lado do nosso saudoso Ulysses Gui
marães. E quanto fizemos! Quanto trabalhamos!

Complementando a avaliação de V.Exa., regis
tro que, além dos benefícios que criamos, pois se não
os gerarmos não teremos o que dizer, também é im
portante o carisma.

Mas eu dizia que comecei a entender o que se
ria a Lei do Mínimo Esforço, o que, na época, real
mente me assustou.

Essa lei se fundamenta no fato de que a inteli
gência da natureza funciona com tranqüila facilidade,
sem nenhuma ansiedade; é o princípio da mínima
ação, da não-resistência. A inteligência da natureza
funciona sem nenhum esforço ou atrito; funciona es
pontaneamente; ela não é linear, é intuitiva, holística,
global e alimentadora. Se a pessoa estiver em harmo
nia com a natureza, centrada no conhecimento do
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balhar com um guru do Tibete e acabei ganhando
com mais de 500 mil votos.

Nesse livro, de Christopher Kilham, conheci a
descrição dos 7 chakras, que são pontos de energia
concentrada ligados ao sistema de energia humana.

a primeiro chakra está situado na base da colu
na vertebral; é o chakra da sobrevivência, que está
associado às glândulas supra-renais. a seguQdo
chackra fica num ponto da coluna vertebral próximo
aos órgãos de reprodução; é o cha-kra da criatividade,
assobiado às glândulas do sistema reprodutor. a ter
ceiro chakra está localizado no plexo solar; é o centro
da individualidade, do eu, associado à glândula do
pâncreas. a qUarto chakra situa-se na coluna" no
centro do tórax; é o chakra do amor, associado à glân
dula d,o timo. O quinto chakrà fica ~trás do centro da
garganta; é o chakra da comunicação, associado à
glândula tireóide. a sexto chakra.situa-se entre as so
brancelhas, também conhecido corno te~ceiro olho; é
o chakra da sabedoria,assoPiadoágl~t1dulahipófise.
a sétimO é último chakr<il. situado no to~o da cabeça,
é o chal<ra da cOflsciência cósmica, ;:ls$Qciado exata
mente à glândula pinea!, à glândul~ do: magnetismo.

Da minha e:xperiência vrtorío$a, de 1saa, falta
vam- e~il1damais informaçõessQbre aaura dos se-
res h os.

'Por incrível que pareça, meu motorista de Curiti
ba, Ah~xa(1âre, algum tempo atrás, esperava-me no
aeroporto com um livro na mão. Qisse que tinha ido a
um shopping e, pc;lssando ocasionalmente por uma
vitrine. de Ii~rar!a. havia visto um •livro com um título
que o fez lé,mbrar-se de mim; comprou~o e me deu de
prese~te. ,

Pois bem, no livro O despertar da intuição, de
Jam~á Van Praagh, conheci detalhes sobre a aura,
aquil9 que ainda queria conhecer.

a 9'utor afirma que no momento da concepção,
quan~b pesperma penetra no óvulo, surgem os cam
pos eletromagnéticos do pai e da mãe.

ulosó aceita o espermatozóide que combi-
.amente com sua própria esfera eletromag
,s escolhemos nossos paIs. EsSa escolha é
alma ant,es de encarnar na Terra.

Nó ponto exato em que ambas as ,esferas se
, Ub~ra-se uma explosão de, cor, criando um
:",J)q eletrqmagnético que se" torna a aura do
i humano. Çomeça a div~são das células e for

cromossomos.
vra latina chromus quer dizer "cor".
s cromt>ssomos são suas verdadeiras co

s.

verdadeiro eu, ela poderá fazer uso da Lei do Mínimo
Esforço.

Desde jovem, aprendi nos ensinamentos da
doutrina católica que Deus respeita o livre-arbítrio do
homem -eu sempre aprendi isso na Igreja Católica.
Hoje, pratico permanentemente o princípio de que, se
abusar do meu livre-arbítrio, eu não deixo o meu cam
po de energia atuar, não deixo Deus atuar a meu fa
vor. Faço isso freqüentemente. Trata-se de experiên
cia e testemunho - e quem quiser pode experimentar
a'lgumdia. .

Quando as coisas estão muito complicadas, em
vez de atuar, eu Paro; deixo tudo se acalmar e fico es
perando, se possível, algum sinal, que geralmente
vem num sistema de sincronia, e as coisas acabam
sendo resolvidas. Quando tudo estiver muito compli
cado, não adiknta insistir: pare e espere algum sinal
dessa fdrça superior.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Mauro Be
nevides.

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Deputado
Affonso Camargo, é exatamente por meio da postura
de ~bsolutatranqüilidade e do enfrElOtamento das ad
ve es que se antepõem a sua caminhada que
V.6a. consegue superar tudo e guarda o comporta
mento exemplar qe um homem com paz na consciên
cia, e,por isso mesmo, pode cumprir de maneira ad
miraval os seus encargos na vida pública. Portanto,
esteéo enaltecimento que desejo fazer, como seu
col~gahá ti;mtos anos no Senado Federal e na Câma
ra QOs ibeputados, vivenciando toda a sua fulgurante
tia , a: ponto de trazer das urnas do Paraná a vo-
ta ns~gradoraque o pôs entre os Parlamenta-
r ' vqtados de todo o País.

R; AFFONSO CAMARGO - Muito obrigado,
~ta.do.
Rarlamentares, contarei mais uma interes
óha. Não costumo comprar livros, eles che
i~ de maneira aparentemente estranha, o
,rOamos chamar de coincidência, mas sei
u~os, como diria: Carl Yung, da força da sin-
~.
~ctando, ano passado, professoras de

yoga, :~ue tentam a regulamentação da profissão no
Co~W~ásoj ganhei de uma delas o livro Os cinco Ti
betanQs, q~ando tive a oportunidade de ler, pela pri
rrieirave~,sobre a glândula pineal, aquela do magne-
tis eu tirl~a exercitado nas eleições de 1986,
em ~ com 16%qa preferência de votos, numa
subi " e o ádversário cbm 34%. Comecei a tra-

. -----....-. --lf!1II1III'
II!ill~lrl
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No interior da aura ficam todas as informações
necessárias à vida, incluindo sua linhagem genética e
ancestral, um registro de suas vidas passadas e os
contratos e lições cármicas que você pretende resol
ver nesta vida.

Sua aura é composta de muitas camadas ou
corpos. Dentro dessas várias camadas da aura estão
os padrões de energia que afetam sua personalidade
física, emocional, mental e espiritual. Na medida em
que você percebe os padrões energéticos de sua
aura, descritos a seguir, compreende de que modo
eles podem nos influenciar.

A primeira camada, a camada etérea ou corpo
duplo, é o corpo energético que envolve o corpo físico.
É uma cópia exata do seu eu físico.

A camada etérea age como uma mesa telefôni
ca entre a alma de uma pessoa e seu corpo físico. Da
camada etérea emanam os 7 chakras ou principais
sistemas de energia do corpo humano. Cada chakra
do corpo etéreo tem sua própria cor, e a cor varia de
acordo com os pensamentos, humores e ambiente da
p(~ssoa.

A próxima camada da aura é o corpo astral.
Essa camada corresponde basicamente ao estado
emocional da pessoa. A camada emocional diz respe
ito principalmente ao passado e é impulsionada por
programas desenvolvidos na infância e em experiên
cbs passadas. Ela tende a formar ligações com pes
soas, lugares e objetos.

A terceira camada principal da aura focaliza
principalmente o futuro. Este é o corpo mental. Essa
camada detesta mudanças e prefere comportar-se de
maneira repetitiva.

A maioria dos hábitos está enraizada no corpo
rrental. Esse corpo mental quer controlar as coisas o
tEmpo todo e tenta sempre dominar o corpo emocio
naI. Não se importa com os sentimentos e impele a
pessoa a repetir sempre um mesmo padrão de com
portamento.

A última camada da aura, chamada de corpo su
pl~rior ou camada etérea da aura, é uma linda luz dou
r,~da que fica aproximadamente um metro acima da
superfície do corpo físico. Dentro dessa camada está
a capacidade de aprender, crescer e se curar.

Sras. e Srs. Deputados, como nós sempre esta
mos em busca da verdade, minha grande alegria é
que desde 1986, portanto quase 20 anos, as informa
çôes que tenho recebido são sempre convergentes.
Nunca recebi qualquer informação que me colocasse
c1lJvidas. As leituras e principalmente os fatos só têm
confirmado minhas atuais convicções.

Por isso, encerro com uma crença inabalável:
existe um campo unificado de energia cósmica e lumi
nosa do qual fazemos parte e que sempre quer nos
ajudar.

Assim, tenho a obrigação de fazer um fraterno
alerta a cada um dos presentes e àqueles que estão
nos vendo pela TV Câmara: deixem sua luz brilhar!
Para tomar decisões acertadas vocês precisam pri
meiro se conhecer.

As pessoas acham muito mais fácil criticar,
apontando as próprias falhas e pontos negativos, do
que se alegrar com os dons que receberam. Se ficar
mos presos às nossas perdas pessoais, se nos en
chermos de preocupações e temores, não existirá es
paço para a luz penetrar. Se nos mantivermos intole
rantes e ansiosos para criticar, também não haverá
espaço para a luz penetrar. Mas se utilizarmos nossa
percepção, seremos capazes de fazer as melhores
escolhas, baseados num processo interno e não em
críticas externas.

Lembrem-se também· de que a escolha é uma
rua de mão dupla ~ o que vou dizer agora é da maior
importância. Devemos reconhecer que as outras pes
soas têm também o direito de fazer suas escolhas,
mesmo que não concordemos com elas. Isso é muito
importante para a convivência familiar. Vou repetir:
devemos reconhecer que as outras pessoas têm tam
bém o direito de fazer suas escolhas, mesmo que não
concordemos com elas. Você pode argumentar e
questionar, para ajudar o outro a refletir, nunca impor.
Respeitar a decisão de outra pessoa, sem julgá-Ia ou
condená-Ia, é demonstrar afeto incondicional.

A aceitação faz com que os outros sejam eles
mesmos €r sigam suas verdades, até para aprender
com os erros. Nunca sabemos totalmente o que é im
portante para o crescimento espiritual de outra pessoa.
Essa é uma atitude justa e solidária, que nos trará bene
fícios, mais luz, mais humildade e mais sabedoria.

Prezados Deputados, se tudo o que eu disse fi
zer com que apenas uma pessoa consiga uma pouco
mais de paz e felicidade, estarei totalmente recom
pensado. Repito, está aqui alguém que não é dono da
verdade, que é sua própria cobaia, que tem 74 anos,
2 bisnetas, procura construir algo novo, fala sobre um
assunto esquecido, mas que tem consciência de que
em algum momento esses temas vão se tornar mais
importantes do que os assuntos que tanto nos preo
cupam atualmente.

Ouço, com prazer, o Deputado Fernando Ferro.
O Sr. Fernando Ferro - Deputado Affonso Ca

margo, discordo de V.Exa. quando diz que está tratan-
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do de um assunto em que ninguém está pensando.
Há muitas pessoas refletindo sobre as questões ex
postas por V.Exa., às vezes exóticas em relação à pa
uta do dia-a-dia, mas esses temas são necessários
para a evolução da humanidade. Parabenizo-o pela
inovadora manifestação, que traz a esta Casa e é pre
ocupação de uma parcela expressiva de homens e
mulheres em todo o mundo.

O SR. AFFONSO CAMARGO - Deputado Fer
nando Ferro, fico feliz como testemunho de V.Exa. O
que realmente vale é o nosso interior, a forma como
vamos terminar a vida, o nosso futuro.

Às vezes, acredito que sou um pouco diferente,
mas, na verdade, não sou. Há pessoas que não to
cam neste assunto, mas realmente estão sentindo
que há necessidade de cuidarmos do nosso interior,
da nossapaz, da nossa felicidade.

Pretendo continuar falando sobre este assunto.
De uma forma ou de outra sempre estarei colaboran
do com alguém.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela or

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, hoje, milhares de trabalha
doras rurais de todo o País realizam na Esplanada
dos Ministérios a Marcha das Margaridas 2003.

Razões elas têm de sobra para esta manifesta
ção. Este ano, as Margaridas reivindicam terra, água,
salário mínimo digno, direito à saúde pública com as
sistência integral à mulher e combate à violência se
xistae todas as formas de violência no campo.

A Marcha das Margaridas, organizada pela Co
missão Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais
(CNMTR), pela Confederação Nacional dos Trabalha
dores na Agricultura (CONTAG), pelas Federações
Estaduais de Trabalhadores na Agricultura e pelos
sindicatos de trabalhadores rurais, relembra o brutal
assassinato dá líder sindical Margarida Maria Alves
que, no .último dia 12, completou 20 anos.

Hoje, quase 1 mi.lhãode mulheres trabalhado
ras rurais de todo o Brasil participam ativamente do
processe> de organizaç;ãoe da realização da Marcha
das Margaridas. Nos sindicatos e associações reali
zaram~se reUniões e seminários para discutir os pro
blemase as reivindicações das trabalhadoras rurais
brasileiras, resumidas nclema Contra a Fome, a Po
breza e a Violência Sexista.

Parabenizo todas essas companheiras que, .em
estado de cidadania constante, fazem sua luta pela de
mocracia, pelo respeito à pessoa humana e, principal
mente, fazem de sua jornada de luta um exemplo de
resistência a esse modelo de desenvolvimento que,
privilegiando a minoria, destrói a essência da vida e vi
olenta a mulher em todos os aspectos de sua vida.

lembro que recentemente vim a este plenário
denunciar o aumento da violência contra as mulheres
em meu estado, Pernambuco.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a violên
cia contra o gênero feminihoé assustadora. Em todo
o mundo, pelo menos uma em cada 3 mulheres já foi
espancada, coagida ao Sexo ou sofreu alguma forma
de abuso durante a vida.

Hoje em dia a violência de gênero é vista tam
bém como sério problema de saúde pública, além de
constituir violação dos direitos humanos. Estudos na
área médica evidenciam que os resultados dessa vio
lência são devastadores para a saúde reprodutiva da
mulher, além de afetar seu bem-estar físico e mental.
Além das lesõesfísicas, a violência aumenta o risco,
a longo prazo, de a mulher ter outros problemas de
saúde, incluindO dorescrônicas, incapacidade física,
abuso de drogas e álcool e depressão. As mulhereS
com histórico de agressão física ou sexual também
correm maior risco de gravidez indesejada, de contra
ir infecção sexualmente transmitida e de sofrer resul
tado adverso em sua. gravidez.

No entanto, as vítimas de. violência que buscam
atendimento desaúdetêmnecessidades que os pro
fissionais da área n~oreconhecem, não investigam e
não sabem como abordar. Aviolência contra mulhe
res adultas e jovens inclui agressão física, sexual, psi
cológica e econômica. É conhecida como violência de
gênero porque resulta, em parte, da condição subor~

dinada que a mulher ainda tem na sociedade. Muitas
culturas mantêm crenças, n?rmas e instituições soci
ais que legitimam e, portantq,.perpetuam a violência
contra a mulher. OSrnêsmósátosque seriam punidos
se perpetrados con~rao empregador, vizinho ou co
nhecido, com freqüência •permanecem impunes
quando perpetrados contra ·as mulheres, especial
mente numa mesma família.

É urgente que taçamosa revisão de nossospro
cedimentos. Emn0:3sasociedade- principalmente
nas atividades econômicas- continuamos reprodu
zindo comportamentos qUetrazem, em sua essência,
o preconceito e a discrimin~ção soCiaL

Os dados sobre a situação da.mulher trabalha
dora no campo, fomecidospelaCONTAG, mostram
graves porcentagens de discriminação e violência.
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Atualmente se vêem conflitos, a exemplo do fato de
que 80% das pessoas sem acesso a renda no Brasil
são mulheres trabalhadoras rurais. Do total do público
beneficiado pelos projetos Cédula da Terra e Crédito
Fundiário, só 7% da documentação estão em nome
das mulheres, ficando 93% em nome dos homens,
como também os títulos distribuídos pelo INCRA:
87% estão em nome dos homens. Cerca de 40% das
trabalhadoras rurais ainda são consideradas traba
lhadoras familiares, sem remuneração própria, sem
benefícios sociais e sem a proteção legal ao trabalho.
Além disso, 90% das mulheres começam a exercer
atividades laborais antes dos 15 anos de idade, traba
lhando sem carteira assinada, sem benefícios sociais
e sem assistência previdenciária. Das meninas que
trabalham com os pais na roça, 80% começam aos 10
anos de idade, sem contar que no País existem mais
de 6,5 milhões de agricultoras analfabetas.

Essa é a luta das Margaridas, mulheres fortes e
trabalhadoras que, trazendo no peito a angústia de lu
tar contra o preconceito, são capazes de, com um sor
riso, modificar a face do homem; com uma flor atrair a
atenção da sociedade; e com um caminhar interpretar
sua batalha.

Parabéns, Margaridas! Parabéns, companhei
ras que hoje transformam Pernambuco, com essa
marcha, num Estado mais justo, e o Brasil, num país
mais democrático.

Sr. Presidente, o art. 2° da Declaração das Na
ções Unidas para Eliminação da Violência Contra as
Mulheres mostra que a definição da violência contra
as mulheres deve incluir, mas não se limitar aos atos
de violência física, sexual e psicológica na família e
na comunidade.

Sr. Presidente, quero alertar a sociedade para o
fato de que a violência contra as mulheres é diferente
da violência interpessoal. A natureza e os padrões de
violência contraos homens, por exemplo, são diferen
tes dos sofridos pelas mulheres. Os homens têm mai
or probabilidade de se tonarem vítimas de pessoas
estranhas ou pouco conhecidas, enquanto que as
mulheres estão mais expostas e dependentes e, por
isso, têm maior probabilidade de serem vítimas de
membros de suas próprias famílias ou de seus parcei
ros íntimos. Freqüentemente, as mulheres estão en
volvidas emocionalmente e dependem financeira
mente daqueles que as agridem. Isso tem profundas
implicações sobre a forma com que experimentam a
violência e sobre a decisão quanto à melhor forma de
intervir no processo.

Sr. Presidente, finalizo citando uma frase de
Margarida: uÉ melhor morrer na luta do que morrer de

fome". De fome por uma sociedade mais justa, mais
igualitária, mais feliz.

O SR. CARLOS NADER - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CARLOS NADER (PFL-RJ. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, todos assistimos, estarrecidos, des
de a sexta-feira passada, às imagens da Base de
Alcântara, no Maranhão, onde é desenvolvido o pro
grama espacial brasileiro, palco do grave acidente. Ao
mesmo tempo em que apresento minhas condolências
às famílias das vítimas e ressalto a sua capacidade
técnica, chamo a atenção para as palavras do Presi
dente da Agência Espacial Brasileira, publicadas nos
jornais desta segunda-feira, alertando para a escassez
de recursos enfrentada pela instituição.

Sr. Presidente, longe de mim está a intenção de
tirar conclusões precipitadas ou de me valer de um
momento de dor para os envolvidos diretamente com
o programa, mas é preciso exigir apuração transpa
rente e rápida do que motivou esta tragédia. Lamento,
profundamente, as conclusões apressadas do Minis
tro Roberto Amaral, da Ciência e Tecnologia, que, na
mais cômoda das atitudes, já responsabilizou o Go
verno passado pela tragédia.

Os investimentos no programa espacial foram
reduzidos e se justificaram diante da necessidade de
investimento em outras áreas, sobretudo sociais. A
escassez de recursos, também sabemos, pode levar
a certa negligência com a segurança. Mas já partir
desta premissa para apontar culpados, sem a conclu
são do inquérito, é atitude nada conveniente a quem
ocupa cargo público. É desconhecer, por exemplo,
que mesmos os países que investem fortunas em
programas espaciais, comoos Estados Unidos, já fo·
ram vítimas de tragédias, inclusive recentes.

Todavia, Sr. Presidente, o acidente ocorrido no
Maranhão traz à tona o assunto e, de fato, o Brasil
precisa definir se vai mesmo investir no programa es
pacial de acordo com as suas necessidades, se vai
mesmo investir em tecnologia. Não adianta dispor de
pessoal qualificado, se não houver a estrutura neces
sária para o bom desenvolvimento do programa.

O acidente em Alcântara jogou luz sobre assun
to ignorado por muitos. Como disse o Presidente da
AEB, ou o Brasil aposta no programa, ou desiste. Não
podemos, definitivamente, fazer de conta que temos
um programa espacial.
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As 21 vítimas desta tragédia eré\m pessoas de
excelente formação, de·grande capacidade, de acor
do com o relato de companheiros que vêem, com a fa
talidade, riscos para a.· sobrevivência do programa,
exatamente pela perda de valor inestimável como a
vida: o conhecimento.

Portanto, se todos estamos perplexos, conside
ro também que precisamos cobrar rapidez na apura
ção desta tragédia. É preciso apurar se as condiçÕes
de segurança para engenheiros, mecânicos e outros
profissionais que perderam a vida estavamde acordo
com o exigido. Esta. r~sposta, p~lomenos por humani
dade e respeito, as familias dasvítimas merecem.

Muito obrigado.
O SR. PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Tem

V.Exa. a palavra.
O .SR. PROFESSOR. .JRAPUAN TEIXEIRA

(PRONA-SP.. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente,.Sras. e Srs. Deputados, quero justificar
o meu voto à Proposta de Emenda à Constituição n°
40, de 2003, referente à reforma Previdenciária. Votei
contra áreforma da Previdência porquecontinuo pen
sando que os trabalhadores brasileiros estão sendo
aviltados nós saús direitos.

ErTlb9ra ofúncionalismo público e o povo em ge
rai já tenham se dado por vencidos, pois parece que
os ânirTl9sarrefeceram após as vitórias do.Governo
em todas~s yota9ôes feitas nas .ComissÕes desta
Casa, ainda nã? terminou a reforma da Previdência.

Ne~té\ s~rn~nainiciaremos as votações em se
gundo turno' Muitopoucopóderá ser feito, pois o Go
vernoC9nseguiu aliciar, ouamedrontar, a maioriados
Parlam~nté\r~~,t~lyez, e inclusive à maioria também
dos.Senador~,.I~s9·leva-nosé\ crer.quepoderemos
perder3bat6llhas:o primeiro e o segundo turno na
Câmaradospeputé\dos e mais outro turno no Sena
do. Rec~bendo o projeto dareforma aprovado, o Go
vernoir~~anpion~"lo,valendo então, a partirdejanei
ro de 2004,a~n0'Jasregras impostas pela reforma e
pelas décisÕesgovernamentais.

ToâoScontEintes, o •Governo e.seus comandados
no Congresso,.o que. restará ao funcionalismo público
será somente os l6Irnentos e o arrependimento em ter
acreditado que é possível não ter medo de ser feliz.

Farao r~staptedopovo, assalariados do INSS,
uma outré! iluSão, criada pela falta de informação e es
c1arecim7nto.a •.... respeito da aposentadoria de
R$2.400,00,. vai possibilitar, com a ajuda da impren
sa, que o Governo passe por oonz!nho pelas eleiçÕes

municipais que se aproximam. O aumento do teto
para a aposentadoria não significa o recebimento
imediato. Somente após promulgado, talvez em janei
ro .de 2004, começará a contar o interstício, e o infer
no astral do trabalhador, para o recebimento do novo
teto de R$2.400,00. Tal qual sempre foi feito,° pobre
do povo iludido votarápensando que os mesmos polí
ticos de ontem, freqüentadores assíduos da televisão,
donos dos espaços depfograma eleitoral, são os sal
vadores da pátria e os únicos que têm chance de es
tar no Congr~sso.Como brasileiro sempre aposta em
quem ostensivamente tem mais chance,chance essa
que é uma i1usão.e que se. consubstanpia Pel9 enga
no semeado pelas redes de televisão, mais uma vez o
engodo sai ~encedor e o pagamento pela miséria cul
tural será apreciado apenas por uns poucos: os que
pensam e aqueJesque se locupletam as custas dos
incautos. Os demais, o pobre do povo, vá lá, terão
tempoecondições de pensar com a barriga namisé
ria e a prole inteira achoramingar?E, assim,aprovam
reformas contra o povo e ainda tiram proveito próprio
a partir disso.

Lembro um poeta distante, desta minha querida
e imensa terra chamaclaBrasil, que um dia poetou,
como ~ divagar: "pobre da nossa Arnér;ca latrina':

Serão quase 20 anos esperando os H$2.400,00.
E nada. Se vierem antes dos 20 anos é porque a infla
ção dispa~ou,e.aí.,. outroS problemas. advirão, de tal
forma, que os míseros reais da aposentadoria nada
mais valerão.

Esse. éo panorarnaque se descortina aos traba
Ihadon~sdo setor privado que sempre Gontrib~íram

para aPrevidência peloteto, ou seja pelo valormáxirno.
Dessejeito, é melhornão contribuire faz~r umpe

cúlio próprio. Certamente t.eríamos urna ~posentadoria

muitomelhor, em me.nor terppo de contribuição e com a
certeza de que iríamos recebe-Ia,~em rnedo derefor
mas e tramóias governamentais que são articllladas
Govern9. a Govemo, com o. intuit9 único de sustentar
uma máquina estatal absurdamente on~rosa.

SÓtemurp jeito de os novos.aposemados daini
ciativaprivadareceberem com vida o teto da aposen
tadoria de R$2.400,00, t~odivulgadopela imprensa,
e que o Governp agradep~ com penhor: pu são muito
longevos os no~soscolegas de existência humana, e
eu desejo .issoatodos nós, ou então at~avésdos be
nefícios nãoprogramáveif:>, ou sej~,oauXflio-doença.

De.outré\forma,através daapos~ntadoriapor invali
dez. Ain~a assim, terá qpe ter hé!vido urTla contribui
ção, pf$!lo men9~uma, sopre o teto, para terem direito
a receber o benefício com base nesse valor.
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Pelo que se vê, ou o povo brasileiro se prepara
para as próximas eleições, reconhecendo a importân
cia do seu voto, ou tudo vai continuar na mesma. E,
pior, como os politiqueiros sabem disso, que o povo
não dá tanta importância assim para o voto; que des
preza o horário político; que tudo é esquecido rapida
mente; que impera a cultura da memória curta, fazem
o que bem entendem, utilizam um mandato para re
solver seus problemas pessoais, e o povo, como dizia
um humorista, "o povo que se exploda".

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ALBERTO FRAGA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB-DF. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou
fElquerendo, nos termos regimentais, a instituição de
uma Comissão Externa para acompanhar as investi
gações sobre o acidente que vitimou 21 brasileiros,
quando dos preparativ)s para o lançamento de um
VHículo espacial na Bate de Alcântara.

Muito obrigado.
O SR. ILDEU ARAÚJO -Sr. Presidente, peço a

p.:tlavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. ILDEU ARAÚJO (PRONA-SP. Pela or

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, venho falar sobre um tema
amplo e desafiador que, no atual contexto econômico
e político de uma série de problemas pelos quais o
Brasil está passando, pode ser considerado um dos
píores e cuja solução não é fácil, o desemprego.

O Brasil registra o maior índice de desemprego
d(~ toda sua história, sendo o primeiro núcleo afetado
a. família, que deixa de aspirar a melhores condições
€i a padrões de consumo como educação e saúde.

O desemprego e o medo que as pessoas têm
elTl perder o emprego fazem o consumo diminuir, afe
t'3 ndo diretamente o setor empresarial e o Governo,
que passa a arrecadar menos impostos e assim in
Vf~ste menos nas áreas necessitadas, recaindo sobre
o povo, que passa a ter saúde e educação cada vez
rrais precárias.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tome
mos como base o Estado de São Paulo, que já atinge
o índice de 20,6% da População Economicamente
Ativa, significando tal percentual 1,959 milhões de de
sHmpregados na região, segundo o DIEESE .

O desemprego bate recorde histórico, chegan
do ao maior nível desde 1985; segundo o economista
e pesquisador Anselmo Luís dos Santos, do Centro
de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho
CESIT, a taxa média de desemprego este ano deverá
ficar entre 20% e 21%, que pode ser considerada ou
tro recorde, pois a maior média anual foi em 1999, e
atingiu 19,3%.

Há 3 anos consecutivos enfrentamos baixo
crescimento da economia, gerando uma crise ocupa
cional, levada pelo descompasso entre a criação de
novas vagas e pessoas que passam a procurar em
prego ou retornam ao mercado.

Em São Paulo houve contratação em todas os
setores da economia, mas os empregos gerados não
foram suficientes para absorver todas as pessoas.
Enquanto 66 mil postos de trabalho foram criados, 88
mil pessoas passaram a procurar emprego, e, segun
do o DIEESE, tanto na indústria quanto no comércio a
contratação de autônomos e de assalariados sem
carteira assinada predominou.

Houve um fechamento de 25 mil postos de tra
ba�ho no setor privado, eliminando 41 mil vagas com
carteira assinada, gerando 16 mil empregos informa
is, sem carteira, e a ocupação entre os autônomos
aumentou em 67 mil.

O desemprego ainda é maior para as pessoas
entre 25 e 39 anos, mulheres e chefes de família, ha
vendo um aumento de emprego para os jovens de 15
a17 anos, e o setor mais afetado foi o comércio, que
fechou 49 mil vagas.

O desemprego em São Paulo está alto. Na zona
leste, o índice é maior. Força Sindical e CUT não exis
tem nessa região. O único posto que existia foi fecha
do por falta de repasse de verbas do Fundo de Apoio
ao Trabalhador - FAT.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os em
pregos estão sendo considerados de alta rotativida
de. As empresas, para diminuir seus custos com de
missões, estão optando pela troca de funcionários, e
quanto menor o custo de treinamento maior a rotativi
dade. Outra opção é a contratação de prestação de
serviços autônomos.

Algumas empresas que não estão conseguindo
suportar os altos custos, e julgam necessárias as de
missões, acabam desestimulando os funcionários,
que são obrigados a pedir demissão e, com o medo
de ficar desempregados, fazem acordo com a empre
sa para que, pelo menos, possam receber o FGTS e
permanecer por mais um tempo recebendo um salá
rio, que é o seguro-desemprego.
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Ao dar entrada no seguro-desemprego todos
deveriam ser obrigados a preencher um cadastro
para que, ao mesmo tempo que recebessem o segu
ro, fossem chamados para entrevistas seletivas, o
que diminuiria o tempo de custo do seguro-desem
prego para o Governo.

Sr.. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sabe
mos que esta luta é difícil, mas temos que nos con
centrar em pontos estratégicos, para soluções rápi
das, pois o desemprego traz a fome e a miséria.

Sr. Presidente, solicito que este pronunciamento
seja publicado no Jornal da Câmara ê divulgado no
programa A Voz do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Nobre
Deputado, Y.Exa. será atendido, na forma regimental.

O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Esta
Presidência solicita aos Srs. Deputados que venham
ao plenário registrar a presença. Há 361 Srs. Deputa
dos na Casa e, em plenário, apenas 176 registraram
presença.

O SR. VALDENOR GUEDES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR.. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Tem
V.Exa..a palavra.

O SR. VALDENOR GUEDES (PP-AP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, tomei conhecimento, através do Jor
nal da Câmara, que esta Casa estará promovendo,
nos dias 27 e 28 de agosto, o seminário Os Rumos do
Saneamento Ambiental no Governo Lula.

Parabenizo os autores da proposta de realização
desse sE1minário. Mais do que nunca precisamos tratar
da questão do saneamento básico em nosso País.

Sr. Presidente, hápoucos dias apresentei à Casa
projeto de lei que determina que o ano de 2004 será o
Ano Nacional do Saneamento Básico no País. Aliás,
aprovettoparapropor aos palestrantes e técnicos des
se semínáríoque leiam nosso projeto para tirarem al
guns importantes dados, todos baseados em pesquisa
do IBGE. Corn. certeza, eles poderão ajudá-los na ela
boração de um grande relatório sobre o saneamento
básico no Governo Luiz Inácio Lula da Silva.

Uma das propostas é a realização de seminári
os, congressos, exposições e outros eventos para dis
cussão e encaminhamentos dos problemas legais,
institucionais, técnicos e econômicos do setor de sa
neamento básico.

A poluição pelos esgotos sanitários é responsá
vel pelatransrnissão de uma série de doenças endê
micas em várias regiões brasileiras, como as diarréi
as infecciosas, a hepatite A, a esquistossomose e as

verminoses, apropriadamente chamadas de doenças
da pobreza. Essas doenças são responsáveis por
boa parte da sobrecarga do sistema de saúde, por
perdas da capacidade de trabalho e de aprendizado e
pela elevação dos custos previdenciários, além de ou
tros prejuízos econômicos e sociais.

Quanto à questão do lixo, Sras. e Srs. Deputa
dos, este tem vários destinos - a reciclagem, a com
postagem, o lixão e outros encaminhamentos -, mas
as Prefeituras seguem o destino mais prático, os li
xões. Este degradante cenário que existe no Brasil,
inclusive nas principais Capitais brasileiras, trazem
enormes prejuízos em termos de saúde e até perigo
para as aeronaves. Já houve casos de aves que so
brevoavam lixões se chocarem comaeronaves.

Outro aspecto do saneamento básico: água tra
tada.

Milhares e milhares de brasileiros não têm água
tratada,. retiram· água dos chamados poços amazôni
cos, enfim, água sem nenhum tratamento, acarretan
do seriíssimos problemas de saúde, como vermino
ses e tantas outra.s doenças.

Espero que este seminário trate desses assun
tos, assim como do esgoto santtário. Em muitas Capi
tais sequer temos üma Estação de Tratamento de
Esgotos - ETE. Estamos tendo sérias dificuldades na
questão do tratamento. de esgotos. Queremos que
esse seminário incentive a destinação de recursos no
Orçamento deste ano para investimentos em sanea
mento básico em nosso País. Devemos tratar com
responsabilidade esses importantes assuntos.

Muito obrigado.
O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,

peço a palavra pa.rauma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (pastor Reinaldo) - Tem

Y.Exa. a palavra.

O SR. MORONITORGAN (PFL-CE. Questão de
ordem. Sern revisão do orador.) - Sr. Presidente, já ti
vemos o Pequeno Expediente agora ouvimos os ora
dores inscritos para o Gra.nde Expediente. A Ordem
do Dia deveria ter-se iniciado às 16h, conforme esta
belece o art. 82 do Regimento Interno. Portanto, o
atraso é de quase meia hora.

Há dificuldades para se atingir quorum. Mas isto
não é obstáculo para o início da Ordem do Dia. O § 3°
do referido artigo diz que "não havendo matéria a ser
votada - não é o caso -, ou se inexistírquorum para
votação- pode ser o caso -, ou, ainda, se sobrevier a
falta de quorum durante a Ordem do Dia, o Presidente
anunciarao debate das matérias em discussão".
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Se a matéria em pauta fosse simples, não have
ria necessidade de levantar essa questão de ordem,
mas trata-se da complexa reforma da Previdência.
Poderíamos iniciar a discussão da matéria com qual
quer quorum e dar aos Deputados a oportunidade de
manifestar suas posições ao povo brasileiro.

Sr. Presidente, em razão de já haver passado
das 16h, de o tempo do Pequeno e do Grande Expedi
entes já terem se esgotado e de termos matéria im
portantíssima a ser votada - quanto maior sua dis
cussão melhor será para o nosso povo e para todos-,
peço a VExa. que inicie a Ordem do Dia, a fim de co
meçarmos a discussão da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Comu
nicamos a V.Exa. que a Mesa já tomou a providência de
comunicar ao Presidente João Paulo Cunha. Segundo
informação, S.Exé'.l. já está se dirigindo para o plenário.
Há requerimento na Mesa para retirada de pauta dessa
PECo Vamos aguardar mais alguns minutos.

Enquanto isso, vamos ouvir comunicados de ou
tros Srs. Deputados.

O SR. MORONI TORGAN - Então, solicito a
VExa. que estabeleça prazo final para que se possa
preparar os Srs. Deputados para a discussão da re
forma da Previdência.

O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Estamos
fazendo apelo aos Srs. Deputados no sentido de que
compareçam ao plenário. Em breve vamos comunicar a
V.Exa. o horário em que começarão as discussões.

O SR. MORONI TORGAN - Agradeço a VExa.
O SR. CÉSAR BANDEIRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. CÉSAR BANDEIRA (PFL-MA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é com
tristeza que venho à tribuna desta Casa, hoje, falar a
respeito da tragédia de Alcântara.

Por que tristeza, Sr. Presidente? Acompanho
desde o início a implantação da Base de Lançamen
tos de Alcântara, e como Presidente da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Casa, participei ativamente, em 2001, de discussões
sobre o acordo Brasil-Estados Unidos, em conjunto
com a Comissão de Relações Exteriores.

Naquela ocasião visitamos Alcântara 2 vezes, e
ouvimos os técnicos paraobtertodas as informações
possíveis. Foi dado grande destaque à falta de recur
sos para a implementação do projeto aeroespacial.
No início do Governo Lula, o Ministro da Ciência e
Tecnologia, Sr. Roberto Amaral, e alguns Pariamenta-

res desta Casa lutaram até que conseguiram anular o
acordo. Ele não era o ideal para o Brasil, mas com as
modificações feitas nesta Casa, tornar-se-ia viável e
poderia gerar recursos para dar prosseguimento ao
projeto.

Como Presidente da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, ajudei a criar
o Fundo Tecnológico, para estancar os problemas so
ciais da população de Alcântara.

Sr. Presidente, vi alguns panfletos que foram
distribuídos nesta Casa - não sei por quem - que não
mostram a realidade do acontecido em Alcântara.
Estão tripudiando sobre a tragédia. Precisamos pres
sionar o Governo e os Ministérios da Aeronáutica e da
Defesa para que apurarem os fatos e passem à opi
nião pública e a esta Casa a verdade sobre o que
aconteceu naquela fatídica sexta-feira, em Alcântara.

Como maranhense e conhecendo intensamente
o projeto, sabíamos que mais cedo ou mais tarde ele
teria que ser paralisado por causa do sucateamento
da Base de Lançamentos, como também pela falta de
recursos para que o CTA desse continuidade às pes
quisas para aprimorar a tecnologia de lançamentos.

O Brasil, em especial o Maranhão, está estarre
cido. Sabíamos de antemão que aquele projeto não
passava de um elefante branco.

Várias vezes usei esta tribuna, como Presidente
da Comissão e também depois que deixei o cargo,
para alertar as autoridades para a falta de apoio ao
projeto. Apesar de eu não ter nenhuma simpatia pelo
Ministro da Ciência e Tecnologia, Sr. Roberto Amaral,
tenho de reconhecer que S.Exa. tem razão. Ele real
mente afirmou naquela ocasião que não havia recur
sos suficientes para tocar o projeto. Hoje pela manhã
isso foi desmentido pelo Presidente Lula e pelo Minis
tro da Defesa.

Ministro Roberto Amaral, V.Exa. está certo. Não
é porque não tenho confiança na sua visão para ad
ministrar tão importante projeto que vou deixar de re
conhecer sua razão. Quem não está certo são os que
procuram desvirtuar o projeto, impedindo o País de
entrar para o clube dos países que dominam a tecno
logia de lançamento de foguetes.

Recentemente o Brasil fechou acordo de coope
ração com a Ucrânia. Eu me pergunto: o que isso
acrescentou em termos tecnológicos para o nosso
País? Por que o Governo não procurou seguir as dire
trizes desta Casa para negociar o acordo com os
Estados Unidos anteriormente feito? Sabemos que
aquele país domina mais de 80% do mercado interna
cional nessa área.



"Reforma agrária: o mito e a realidade
Assentamentomodelo... só se for de fracasso.

Da instalação do assentamento à sua
implantação, o INCRA.prevê 18meses de du
ração..,Neste período, os assent?dos recebem
crédito$ referentes à. alimentação, fomento
agropecuário e habitação. Depois viria a fase
de consolidação até a emancipação.

A realidade irá nos mostrar que não há
praticamentenel1hUm assentamento eman
cipado até hoje, e os assentados não pas-
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Nós, maranhenses, lamentamos o acontecido, dado às propriedades que já passaram das mãos do
por issovoltarei outras vezes para falar sobre o assunto. INCRA para os assentados. Um relatório circunstan-
Queremos que o Governo exponha à opinião pública os ciado precisaria ser elaborado e discutido com os se-
reais motivos do acidente em Alcântara. Conforme afir- tores representativos tanto dos patrões quanto dos
mou o Ministro Roberto Amaral, e todos sabemos, um trabalhadores, e paralelamente deveria ser promovi-
dos grandes problemas foi a falta de recursos. do um debate nacional parél esclarecer esse mistério

Obrigado, Sr. Presidente. das terras desapropriadas.
O SR. LAEL VARELLA-Sr. Presidente, peço a Nesse s~ntido, o jornalista Nelson Ramos Bar-

palavra pela ordem. retto acaba de lançar um livro dél maior atualidade:
O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Tem Reforma Agrária - o mito e a realidade, da Artpress

Editora, São Paulo.. Umavez que a iniciativa nãoparte
V.Exa. a palavra. d ,- f . . deveriam tomá la confor

OS.R..LAEL VARELLA (PFL-MG. Pela ordem. os orgaos o IClalsque .. .•.. • -, ... -
ta-nos vê~la empreendida por um jornalista sério e

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, competente, que se empenhou numa verdadeira ma-
Sras. e Srs. Deputados, no momento em que se.esti- ratona, de norte a sul do País, a fim de averiguar a si-
mapara este ano uma produção recmdede 120 mi- tuaç~odos assentamentos, muitosdos quais apre-
Ihões de toneladas de.grãos- uma safra 24,2% maior sentados como "modelo" peloGoverno..Disso resul-
que a anterior-, o MST quer levélr adiante uma refor- tou o Iivroernque B~rrettocontesta a sorridente ver-
ma agrária radical, que só tem disseminado a miséria são oficiaL É or~sultado da pesquisa que realizou em

~:~:V:lj:~~:~~;~:~~eée~~~S::~~:~;~:~~~~:: mais de 50 assentamentos por todo o Brasil, junta-
mente som o Dr. Paulo Henrique Chaves.

para osacampamentos doMSTe congêneres, o nú- "Eu nunca ouvi dizer que alguém daqui tenha
mero de acampados não cessa de crescer. melhorado de situação"- é o grito de angústia de um

Eles "êmdas cidades, de qualquer cidade, até assentado, recolhido pelél dupla de pesquisadores.
do Paraguai, atraídos pelo canto de. sereia de obter Um outro denu~cia:"Tinha até um professor do MST
um lote degra9a, acrescido de financiamentos polpu- para ensinar invasão':
dos, que na prática são doações, além de comida em Qsassentélmentosde reforma agrária têmsido,
abundância.. D.eixamos empregos, se necessário, ou do ponto de vista délmelhora de condições do traba-
entram emum acordo para não perdê-los; pagam "ca- lhador pobre, um estrondoso fracasso; do ponto de
seiros"pélratomarconta de seubarraco nos acampa- vista do Brasil,~m s0l'\ledouroinextinguível de dinhei-
mentos.paí osnúrneros bombásticos - verdadeiros ro público; do ponto de vista ideológico, uma promo-
ou inflados- que s~ nosap~esentam:600mil sem-ter- ção perigosa da esqu~rdél católica, doMST e demais
ra em 1.297acarnpamento~,somando 149 mil famíli- movimentos d~ inva~ode terras, rumo a uma toma-
as, segundo o Jornal de Brasl1ia, edição de 7 de julho da do poder pelocomuno~socialismo.

de 2003. Sr. Presidente,apresent? a segui(um resumo
As verbas .são generosas. No Pontal do Parana- dessa obra esclarecedora, publicado pela revista Ca-

panema, por exemplo, o acampamento de José Hai- tolicismo em sua edi9~ode agosto, com o sugestivo
nha Jr.consumiu, só nosprimeiros 40 dias de suains- título de capa: jJ,ssentarnentoimprodutivo. A incrível
talação, H$170 .mil dos cofrespúblicos, além de R$50 façanha. da reforma agrária: transformar fazendas
mil deo~tras fontes,. informa o Jornal do Commércio, prósperas em favelas rurais;
do Rio de Janeiro, na edição de 6 de julhode 2003.

Masq~al é o resultado desses ..assentamentos?
O que~n~orytramos. nessa •. nova 'terra prometida"
anunciadapeloslfderesdo MSTeda Teologia da Li
berta9ão? O Governo Fernando Henrique Cardoso
anuncioLJ ter feit()~rnªior reforma agrária do mundo;
entretanto, os..~ss~ntamentos não passam de favelas
ruraisilllprod~ivas.

Seria, pois, LJmimperativo da razão e do bom
sensoqqe, antesde prosseguir com essas .desapro
priaçõer e •a~~e~~amentos, •• fossem feitos estudos
pormenorizados sobre o aproveitamento até agora
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sam de funcionários públicos de uma imen
sa estatal latifundiária e improdutiva chama
da /NCRA!

O Projeto de Assentamento (PA) São
Pedro, Guaíba-RS, foi apontado por um re
latório da FAO, de 1991, com renda igual a
12 salários mínimos mensais para cada as
sentado. Todos os assentados entrevistados
contestaram. A irmã Teresa Schiavenato, re
ligiosa da Congregação das Filhas do Sa~

grado Coração de Jesus, que vive com mais
duas freiras no assentamento, respondeu:
'Isso deve ter sido erro de imprensa, ou al
guém que aumentou, pois eu me lembro
bem que eles só fizeram uma entrevista
com um cara da cooperativa aqui embaixo,
e ele não falou isso '.

O PA Fazendas Reunidas, Promis
são-Sp, era um assentamento-modelo. Ali
entrevistamos João Francisco de Carvalho,
no local desde 1987, líder do assentamento
e presidente da Cooperativa de Produção
Agropecuária Padre Josimo Tavares. Ele
não aceita a qualificação de modelo, e res
ponde: 'Modelo?! Se este assentamento for
modelo, eu tenho dó dos outros! Isso é de
magogia! Aqui não se tira nem um salário
mínimo por mês!'

Em outro assentamento-modelo a res
posta foi a mesma. Aparecido Baldán chegou
à fazenda Barreiro, Limeira do Oeste-MG,
como invasor e líder dos sem-terra. Hoje é
vice-presidente da Câmara Municipal. Ele é
enfático: 'Essa história de três, quatro, cinco
salários mínimos, isso não existe. Temos uma
economia de subsistência '.

Quase a totalidade dos entrevistados
garante não estar em dia com seus compro
missos com os bancos. Trajano Oliveira, do
já citado PA São Pedro, informa: 'Na verda~

de, a gente não paga o PROCERA. Nem eu
pago e nem ninguém aqui. Vão completar
10 anos que a terra foi desapropriada e todo
ano sai o PROCERA '.

Evasão dos assentamentos e fraude
São altos os índices de evasão dos as

sentamentos. O assentado vende ou arren
da o lote, mas continua lá como 'caseiro'
para enganar a fiscalização. Em /tura
ma-MG, o secretário da associação dos as
sentados, Oquildo Severo da Silva, narra
suas dificuldades: 'Das 80 famJ1ias iniciais

restam ainda 23. Mesmo dos posseiros que
já se encontravam há mais tempo aqui, uns
tantos já venderam, pois ir para frente aqui,
não temos condições'.

A Reforma Agrária é feita em nome do
social. Ora, passamos por Carazinho-RS,
onde conversamos com o jornalista Jairo
Martins, do jornallocal 'O Noticioso' e cor
respondente do 'Correio do Povo' de Porto
Alegre. Ele foi taxativo: 'Fiz umas 10 matéri
as sobre aquele assentamento da Annoni. O
que fizeram lá é uma verdadeira insensatez.
Aquilo é considerado a maior favela rural da
América Latina '.

Inviabilidade de fixação do homem do
campo e dos assentamentos

Os assentados denunciam que dentro
do assentamento 'os maiores engolem os
menores'. Gonçalo Homero Batista, da Anno
ni, afirma que os diretores das associações
'trabalham com mão de gato. Sou sócio da
cooperativa deles e os conheço muito bem.
Caem 5 mil reais lá para a cooperativa, e
aqui chega só o restinho'. Gonçalo cortava
capim com uma foicinha, para as suas duas
cabeças de gado. Foi a única foice vista por
nós nos 44 assentamentos visitados. A foice,
sírnbolo do MST, parece ser apenas usada
em manifestações, como propaganda.

Apesar de termos visto cartazes com o
jargão: A terra vos libertará!, a presidente do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ro
sana e assentada na Gleba XV, Pontal do
Paranapanema-Sp, Raquel Malanzuch, ex
põe a situação de 'prisioneiros' em que se
encontram os assentados: 'o desejo deles é
de ser libertados, fazer um financiamento,
sentirem-se responsáveis pelo que fazem.
Plecisamos do título dessas terras'.

Não concedendo título de propriedade
aos assentados, o Estado vai criando um
caos jurídico fundiário, na medida em que
os concessionários 'vendem' os lotes. Os
assentados demonstram preocupação pela
falta de documentação. Gerson Ferraz de
Souza, do PA Nova Piratininga, GO, conta:
'Não tenho nenhum papelzinho '. Luís José
de Sena, de Pajeú, BA, reclama: 'Título da
terra também nós não temos'.

Na Bahia, o assentado Maurício Alves
de Miranda, Secretário da Agricultura do
município de Ponto Novo, fala revoltado con-
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tra O regime de escravidão: 'Você vive sub- maneira errada. Parece que não sabem
misso às regras da Reforma Agrária! Estou usá-Ia!
há 10 anos num assentamento, não tenho Numa página interna, lemos: 'Dois as-
um título, não tenho um documento que eu sentamentos, criados em 1996, estão forne-
possa ir a um banco tentar desenvolver um cendo 999 mil quilos de maracujá para a
projeto individual. Eu vivo em regime de es- Maguari, um dos maiores produtores de su-
cravidão diante do Governo federal'. cos do Brasil'. Mas no PA do Barreirão, fo-

Apesar de todos os investimentos es- mos informados de que a plantação de ma-
tatais, com o dinheiro do contribuinte, os as- racujá durou apenas um plantio. Segundo o
sentamentos são insustentáveis. Os jovens assentado Lázaro Luís de Melo, todos sofre-
vão para a cidade e os velhos aposentados ram um enorme prejuízo.
permanecem. Assim, nem mesmo a fixação No assentamento: impossibilidade de
do homem no campo está garantida para as progredir e inviável escolaridade
novas gerações. Para Antonio Batista Bus- Em.situação.semelhante·encontra-se o
tos, de Promissão-Sp, 'cada lote desses da assentamento Fruta D'Anta, João Pinhei-
Reforma Agrária é suficiente apenas para o ro-MG, com 231 famílias, 20.000 ha, criado
marido, mulher e os filhos pequenos. Na em 1986. Apesar de ser um dos mais anti-
medida em que eles crescerem, têm de par- gos pela classificação do INCRA, encon-
tir para outro pedaço de terra '. tra-se ainda na 'fase 3', isto é, assentamen-

No PA São Pedro-RS, considerado to criado. Existem lotes negociados até qua-
pela publicação da FAO como sendo de ren- tro vezes, que já se encontram em mãos do
da superior, Trajano Oliveira expressa seu quinto assentado. José. Wilson, pequeno
desânimo: 'Eu nunca ouvi dizer que alguém proprietário em Olhos d"Água, local vizinho
daqui tenha melhorado de situação. Para ao assentamento, cOf1{a-nos:'Aí dentro tem
mim isso piorou'. funcionário público, funcionário. de banco,

Nova pesquisa: aprofundamento do dono de loja de bicicleta, mecânico. Tem de
fracasso tudo aí'.

Nossa segunda pesquisa que figura no Na sede do assentamento existe uma
mencionado livro na Parte 11I - Balanço da lanchonete. Sua proprietária, Maria Moreira
Reforma Agrária no Governo Fernando da Mota Rodrigues, observa: 'É modelo para
Henrique -, feita nos meses de novem- quem não conhece a realidade'. Confessa
bro/dezembro de 2002,ao longo de 8.000 enfrentar pressão no sentido de fechar a
km, mostra o continuado fracasso da Refor- lanchonete, e pergunta: 'Por que serei obri-
ma Agrária. gada a ficar no lote,· sem ter nenhuma pers-

Criado em 1994, o PA Nova Santo Iná- pectiva de melhora?'
cio, em Campo Florido-MG, abriga 115 fa- Gerson Pinto Cardoso disse-nos ter
mílias numa área de 3.583 ha e ainda se comprado seU lote há seis anos, pagando
encontra na fase 3 (sobre 7) da classifica- R$ 14.000porele; Mas, pelo fato de possuir
ção do INCRA, ou seja, assentamento cria- uma oficina de lanternagem na cidade, en-
do; 80% dos assentados arrendam suas ter- contra-se ameaçado de despejo pelo
ras a produtores de soja ou cana-de-açúcar. INCRA. Segundo Gerson, 'aqui, todos estão

Em Lagoa Grande-MG, oPA Barreirão, condenados a ficar como entraram, sem
de 791 ha, com 27 famílias, criado em 1996, nada, pois ninguém.pode melhorar de vida.
encontra-se na fase de consolidação e é Com a oficina, posso fazer mais em meu
apontado como 'exemplo de assentamento lote do que aqueles que não têm nenhum
bem-sucedido', numa publicação do INCRA recurso para investir. Mas ninguém aqui
de 1999. Tal publicação, aliás, apresenta pode crescer'.
uma curiosidade digna de nota. Na capa, Uma vez que todo o mato da área já
em alto relevo, aparecem perfilados 12 tra- virou carvão, só resta aos assentados ex-
balhadores com enxadas na mão, em pose piorarem a pecuária de leite. Com efeito,
de qU$m. se encontra· carpindo. Metade dos eles estão tirando (perfodo das chuvas) cer-
trabalhadores está segurando a enxada de ca de 8 mil litros de leite/dia. A cooperativa
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começou em 1998 e chegaram a 137 forne
cedores de leite. Mas os pastos não estão
sendo cuidados, e por falta de pastagens al
guns assentados chegaram a perder até 20
cabeças de gado na seca.

Um problema presente em todos as
sentamentos da Reforma Agrária é o futuro
das crianças. Celso Soares, presidente da
associação dos assentados, disse que a es
cola tem cerca de 400 alunos, mas pelo ta
manho da área os filhos dos assentados
não poderão ficar lá, por falta de recursos.
Segundo Celso, 'se não arranjarmos meios
de eles ficarem, em breve teremos aqui uma
colônia de velhos com bengalas nas mãos',
e ali na entrada uma placa: 'Asilo de Velhos
Fruta D'Anta'.

'Produtos' do assentamento: Mr. Gin
ger e bóias para turistas...

O site do /NCRA, em 12-6-02, apre
senta como um sucesso o assentamento
Nhundiaquara, Morretes-PR, com 92 famíli
as, 1.542 ha, criado em 1984. Nele se plan
ta gengibre orgânico, que é exportado para
os Estados Unidos, Reino Unido, China e
Japão. O assentado Teiva Vieira, classifica
do como empreendedor nato, estaria comer
cializando 70 toneladas de gengibre por ano
e ganhando R$ 40 mil por ano, ou seja, R$
2,5 mil por mês. Aparecem várias fotos, en
tre as quais uma embalagem de gengibre
com o rótulo: Mr. Ginger - product of Brazil.

A idéia mítica do Mr. Ginger (ginger
significa gengibre, em inglês) foi quebrada já
na primeira abordagem feita a dois funcio
nários da prefeitura que se encontravam no
assentamento: 'Aquilo não deu certo e aca
bou a plantação'. A realidade continuava
desmentindo o mito.

Tisnado pelo sol, mãos calejadas, 00
nizete Ruela de Oliveira conta que plantou
gengibre durante cinco anos, mas a partir
de 96 começou a perder tudo e ainda ficou
devendo cérca de R$70.000. Deixou claro
que não apóia o MST, o qual enviou militan
tes para convidar os assentados a entrar no
movimento. Mas, como ninguém deu aten
ção, acabaram indo embora. Para Donizete,
o MST só quer fazer confusão; e se quises
se terra, o José Rainha - chefe deles - es
taria trabalhando no pedaço que ganhou.

O site do INCRA fala de uma nova
'agricultura' do assentamento: o aluguel de
bóias. Fomos conversar com o presidente
da associação dos assentados, Orlei Porci
des. Ele foi logo dizendo: 'O gengibre me le
vou para o buraco. Foi só ilusão. A razão do
fracasso foi o custo de produção'. Orlei julga
ser ele o asséntado que menos deve. Sua
dívida é de cerca de R$70 mil. Há quem
deva até R$300 mil lá no assentamento.
Como seu lote encontra-se à beira da estra
da da Graciosa e bem junto à cidade, foi
morar num barracão e transformou a casa
em hospedaria. Além disso, aluga bóias
para turistas se banharem no rio Nhundia
quara, que passa ao lado da casa.

Em 89: tapete verde; em 2002: terra
devastada

O PA Pirituba /I - Área 1, Itapeva-Sp,
de 2.511 ha, 101 assentados, foi criado em
1984 e encontra-se ainda na fase 4 sobre 7.
O falecido governador Franco Montoro, ao
inaugurá-lo, afirmou que ali iria 'chover di
nheiro'. Mais tarde o governador Orestes
Quércia colocou feijão do assentamento à
venda, junto às estações do metrô de São
Paulo, como sendo o 'feijão da Reforma
Agrária'. A Rede Globo filmou as plantações
de feijão dos holandeses que confinavam
com o assentamento, e colocou no ar como
sendo 'a plantação de feijão da Reforma
Agrária'!

Em 1989, quando visitamos pela primei
ra vez a região, impressionou-nos o contraste
entre a plantação dos holandeses e a situa
ção de seus vizinhos assentados. De um lado,
um tapete verde. De outro, uma terra devasta
da. Em dezembro de 2002, depois de as ter
ras dos holandeses terem sido invadidas e
transformarem-se em assentamento, o tapete
verde foi também devastado.

Um técnico graduado da região, que
nos pediu discrição, afirmou que das 94 fa
mílias que receberam lotes no assentamen
to da Área I restam apenas umas quatro.
Cerca de 90 já foram embora ou arrendam
suas terras.

Os recursos da Reforma Agrária são
utilizados sem racionalidade ou fiscalização.
Um ex-funcionário do BANESPA confessou
que técnicos e fiscais do banco davam pare
ceres contrários a financiamentos aos as-
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sentados por falta de viabilidade técnica,
mas o presidente do banco despachava: 'Li
bera-se a verba apesar de parecer contrá
rio'. Mais tarde, quando os·mesmos.tecnicos
iam fiscalizar a aplicação da verba, o presi
dente instruía: 'Liberam-se novas fases do
financiamento e cancele-se a fiscalização'.

Qualificação do MST:' 'Aquilo é Uma
máfia'

Dentro da. Area I existem duas facções
de assentados. Uma dirigida por Delveck
Mateus, líder do MSr, que é o presidente da
Cooprocol- Cq?perativa que reúne os parti
dários da plantação coletiva, e outra é a Co
operativa ,13 de Maio, dirifJida, por lolando
Batista Veiga. Ambas, na verdade, só exis
tem no papel.

Delveck Mateus .foi procurado por nós,
mas encontrava-sE; viajando, como sempre,
segundo fomos infqrmados. lolando conta
porque saiu do MST:.'Aquílp, é uma máfia'.
lolando disse. que nãq pagava, pedágio co
brado pelo MST e ainda aconselhava os, co
legas anão pagar. 'O que o assentado quer
e trabalhar, cuidar de sua famflia, e o MST
quer que ~. gente saia do assentamento
para .fqzer iflva'!;;ão. (.. .) Tinha até um profes
sordd MSTpara ensíriar inVasão. Muitos lo
tes vafJos no. ass~ntafrJento estavam reser
vadospara os filhos dos diri9.entes do MSr.

Apesar do fracasso, a insistência inex
p�icáve�

1'glJém que tive~se visitado os assen
tamentos no início do Governo Fernando
Henrique, em 1995, e depois fiO final de seu
mandato, em 2002, poderia ter a impressão
de, qlJe,.a •situação trJe/horolJ: ,barracos' foram
substituídos por casas de alvenaria, assen
tados têm vacas que garantem o leitinho
das crianças.

Más, ao aprofundar sua análise, verifica
rá que as causas do fracasso, da Reforma
Agrária permanecem. Não se conseguiu a vi
abilidade econômica desses assentamentos.
Por isso osássentamentos antigos, de quase
20 anOs, ainda não foram emancipados.

Se o Governo conseguiu melhorar a
aparência dos assentamentos, foi à custa de
exorbitante investimento, calculado em 25
bilhões de reais. Com este montante po-

der-se-ia atender a um maior número de ne
cessitados, com resultados mais eficazes".

Sr. Presidente, diante dessa fracassada expe
riência, revela-se um contra-senso o MST querer
aprofundar essa reforma agráriaque não está bene
ficiando ninguém e vem prejudicando a todos. Ela
nada resolve e tem lançado o campo num verdadei
rocaos.

Tenho dito.
O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (pastor Reinaldo) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. RONALDO CAIADO (PFL-GO. Pela or

dem. Sem revisàodo orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, vivemos momentopreocupante para
o País. Votamos o primeiro turno da reforma da Previ
dência há mais ou menos 2 semanas. A matéria está
na pauta de hoje, mas até agora, 16h35min, não teve
início a Ordem do Dia.

Sr. Presidente, não podemos atropelar o Regi
mento Interno e desconhecer o art. 82, § 3°.

Antes que V.Exa. responda a minha consulta,
que reforça a questão de ordem apresentada. pelo
DeputadoMoroni Torgan, gostâria de teceralguns co
mentários.

SI'. Presidente,Sras. e Srs. Deputados, reflita
mos sobre as propostas aprovadas na reforma da
Previdência. Elaspenàlizam o aposentado e deses
truturam o funcionalismo público federal, principal
mente o estadual, porque não estabelecem subteto
únicopara os Estados. Dessa forma, cria-se um clima
de angústiapara todos ()s que dependerão, amanhã,
do salário do Governador do Estado. Os funcionários
ficarão à rnercê do humor e da vontade doSgovernan
tes, responsáveis por estabelecer parâmetros entre
as funções de carreirâ e o cargo político que dura 4
anos. ,õ,lém disso, os pensionistas,. os inativos serão
penalizados com a cobrança de impostos e cortes
nos benefícios.

A população está apática, apoplética, sem en
tender o porquê do grande desencontro entre o dis
cursode campanha dos candidatos do partido do Go
verno e â atitude depois de vencerem as eleições.

Isso realmente provoca certa mudança no com
portamento daqueles que foram da base do PT, que
ajudaram a eleger a grande maioriados Parlamenta
res da sigla paraa Câmara dos Deputados e também
o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva para a Presidência da
República.
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Sr. Presidente, estamos caminhando para outro
ponto: a reforma tributária. Se não bastasse aquilo
que já ocorreu com os trabalhadores, os aposenta
dos, os pensionistas e o funcionalismo público, agora
o Governo apresenta a sua segunda proposta, que
penaliza o cidadão, atinge o bolso do povo, que já não
suporta mais o aumento da carga tributária que lhe é
imposta a cada dia.

Os Municípios estão totalmente inviabilizados;
os Estados, idem. Só o meu Estado, Goiás, com a atu
a! proposta de reforma tributária, de acordo com os
cálculos feitos, passa a ter o prejuízo da ordem de 290
milhões de reais por ano.

As Regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste
precisam não só do incentivo, mas também de deter
minada política para gerar emprego, investimento na
área de infra-estrutura e condições mínimas para que
possam alcançar o mesmo grau de desenvolvimento
dos Estados do Sul.

No entanto, a reforma tributária retira do Estado
o poder de legislar sobre seus tributos, inclusive so
l)1'e seu principal imposto: o ICMS. Se realmente não
pudermos garantir tais incentivos aos Estados, esta
remos caracterizando, cada vez mais, as desigualda
des do País e impedindo o crescimento das regiões
brasileiras.

Peço aos Parlamentares que reflitam sobre o
8GSunto, pois não é justo continuarmos penalizando
toda a sociedade brasileira e desrespeitando a Cons
tituição no que diz respeito aos entes federados, Mu
nicípios e Estados, exatamente para atender às impo
sições do FMI, tão criticado por este Governo.

Na época em que eram Oposição, os membros
do Governo diziam, alto e bom som, que jamais iriam
df?finir a política econômica deste País. Não só eles a
estão definindo como também ditando regras e cada
V13Z mais inviabilizando o Brasil.

Ao encerrar, peço aos nobres colegas que refli
tem nesta votação de hoje. Não é justo penalizar os
Estados e Municípios, cuja população já foi punida
com a reforma da Previdência.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - O Presi

d:mte João Paulo Cunha entrou em contato conosco.
Pedimos aos Parlamentares que se encontram

nqs gabinetes e nas Comissões que se dirijam ao ple
ruírio, pois, em seguida, terá início a Ordem do Dia.

. O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP. Questão de ordem. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, na verdade VExa. antece
deu-se ao questionamento que farei com base no Re
gimento Interno.

O art. 82 é muito claro quanto ao horário limite
para início da Ordem do Dia. De acordo com o que
prevê o § 3° desse artigo, se há Ordem do Dia, se te
mos matéria para deliberar, e 202 Parlamentares re
gistraram suas presença - portanto, a presença de
Parlamentares na Casa é incontestável -, teríamos
de iniciar, pelo menos, a essa altura, a discussão dos
temas pertinentes à Ordem do Dia.

É a questão que formulo a VExa.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL-DF.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
reitero a questão de ordem já apresentada pelos emi
nentes Deputados do PFL e do PSDB.

Solicito a VExa., que preside a sessão neste
instante, que decida a questão de ordem formulada,
em conformidade com o que prevê o Regimento Inter
no. Duzentos e dois Deputados assinalaram suas pre
senças. Ou entramos imediatamente na Ordem do
Dia ou a sessão deverá ser suspensa, como prevê o
Regimento Interno da Casa.

Desejo, juntamente com os Deputados Moroni
Torgan e Antonio Carlos Pannunzio, ouvir de VExa. a
resposta à questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Res
pondo, mais uma vez, que a Mesa já encaminhou ao
Presidente da Casa a questão de ordem formulada
pelo Deputado Moroni Torgan.

Há pouco, por telefone, S.Exa. o Deputado João
Paulo Cunha, pediu que acionássemos as campai
nhas, a fim de que os Parlamentares que estivessem
em seus gabinetes se dirigissem ao plenário, para iní
cio da Ordem do Dia.

O SFt JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Sr. Presi
dente, solicito a VExa. que acione as campainhas no
vamente e peça às Comissões que encerrem os tra
balhos de lmediato, como prevê o Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - As
campainhas já estão acionadas e os trabalhos das
Comissõe:; só serão encerrados após iniciada a
Ordem doDia.

Solicito a todos os Parlamentares que estão na
Casa que compareçam ao plenário.
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o SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, uma vez que as campainhas foram acio
nadas e há quorum regimental para0 início da Ordem
do Dia, peço a VExa. que anuncie à Casa que toda e
qualquer deliberação nas Comissões deixa de ter va
lidade a partir deste momento.

O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Isso
não pode ser feito, porque ainda não foi iniciada a
Ordem do Dia. O painel registra a presença de 202
Srs. Deputados e para que ela seja iniciada tem de
haver no mínimo 257 Srs. Deputados.

Nós também estamos desconfortáveis com a
presente situação, mas daremos prosseguimento à
sessão.

Solicito a todos os Deputados presentes na
Casa que compareçam ao plenário.

O ~R. AGNALDO MUNIZ-Sr. Presidente, peço
a palavra pelaordem.

O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Tem
VExa. a palavra

O SR. AGNALDO MUNIZ (PPS-RO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tendo
em vista a discussão, na Comissão Especial, da refor
ma tributária, matéria de altíssima relevância para o
Brasil, é preciso que esta Casa sempre haja com
complacência e bom senso nas decisões que envol
vem assuntos relacionados à esperança nacional.

No caso particular, vamos trabalhar com bom
senso e aguardar mais um pouco até que seja atingi
do o quorum necessário para o início das votações.
Vamos acompanhar o deslinde dos trabalhos da Co
missão Especial que trata da reforma tributária. Lá es
tão os nossos companheiros do PFL, PSDB, PMDB,
PPS, neste mOmento, discutindo questões muito im
portantes.

Assim, esperar mais um pouco seria de bom al
vitre, pois o assunto é relevante. Tenho certeza de
que todos· somos uníssonos .em querer resolver a
questão tributária do País.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL-DF.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
antes, solicito o seguinte esclarecimento: na condição

de membro titular da Comissão da Reforma Tributá
ria, devo permanecer lá ou ficar aqui, neste plenário?
Não há alternativa!

Se V. Exas. estão fazendo alguma manobra, se a
Mesa está empreendendo alguma manobra protela
tória porque deseja votar na marra o texto da reforma
tributária lána Comissão para depois, à noite, no ple
nário, apreciar a reforma previdenciária, então que
primeiro mudem o Regimento! Se quiserem votar a
mudança do Regimento, estamOs de acordo; caso
contrário, a medida é anti-regimental.

Não há bom senso que possa prevalecer contra
o Regimento. Temos 2 alternativas: ou se encerra a
sessão neste instante e dá-se continuidade à votação
da reforma tributária, ou se encerra a votação da re
forma tributária e vota"se a da Previdência neste ple
nário. O Regimento não permite qUe as 2 votações
ocorram simultaneamente.

Há número suficiente· de Deputados presentes
na Casa. O horário para início da Ordem do Dia já foi
ultrapassado há muito. Nesse sentido, solicito que
VExa. decida a questãode ordernformulada ou fixe Q
prazo de aproximadamente 5 minutos, ou algo assim,
para que seja proferiqa.~decisão final sobre o tema.

O SR. PRESID~NTE{Pastor Reinaldo) - Nobre
Deputado José Roberto Arruda, consultarei. a Asses
soria da Mesa. para dar encaminhamento à solicit~

ção de VExa.
O ~R. ZONTA - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo)- Tem

VExa. a palavra.
O SR. ZONTA(PP-SC. Pela ordem. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidehte, Sras. e Srs. Deputados,
funcionários e funcionárias da Casa, visitantes, apro
veito a oportunidade para retomar assunto ainda inde
finido, que preocupa o País, a suinocultura. A carne
brasileira está ganhando importantes mercados, esta
belecendo divisas fundamentaispara o Brasil e contri
buindo para que se festeje o maior superávit dabalan
ça comercial apurado até este momento em toda nos
sa história. Trata-se de um dos produtosde base.

Porém, há mais· de 18. meses, a suinocultura
vem trazendo prejuízo ao suinocultor, em decorrência
da elevação do preço dos insumos, especialmente do
milho, dos sais minerais; da queda do preço do produ.
to e da retração de mercado Há pouco mais de 120
dias, a Comissão de Agricultura·e Política Rural reali
zou audiência pública na qual os suinocultores,acom
panhados de suas respectivas ehtidades estaduais e
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nacionais, manifestaram sua preocupação, num audi
tório cheio, e trouxeram suas reivindicações.

A Comissão de Agricultura e Política Rural dis
cutiu com o Ministério da Agricultura e demais Minis
térios, principalmente os da área econômica, a pror
rogação dos financiamentos, tanto de custeio quanto
de investimento, dos suinocultores. Bases foram
acertadas para essa prorrogação. Conseguiu-se fa
zer com que especialmente, e nesse caso unicamen
te, o Banco do Brasil aguardasse 60 dias para que
fosse feita a regulamentação da prorrogação dos cus
teios e dos investimentos da suinocultura.

Já se passaram mais de 60 dias, nenhuma re
gulamentação foi feita, e os bancos, sempre ávidos
pela cobrança, pela ganância do lucro, estão inician
do a execução de suinocultores do País, que querem
pagar sua conta, mas precisam de oportunidade para
recompor sua receita. Há 18 meses amargam prejuí
zos. Somente agora o preço do produto começou a
subir de forma gradativa, e como, em pouco mais de
30 dias conseguirão compor recursos suficientes
para pagar sua dívida?

É o apelo veemente que novamente fazemos,
por intermédio deste Parlamento, e que ecoe pelos
rincões deste País, para que as autoridades dos Mi
nistériosda Agricultura e Fazenda se sensibilizem e
estabeleçam definitivamente a concretização da nor
matização das prorrogações dos financiamentos dos
suinocultores, que não querem muito: desejam, no
mínimo, 1 ano para o custeio e até 5 anos para resga
tar seus investimentos.

Não se trata de grande volume de recursos, mas
é muito significativa a atitude de estímulo à suinocul
tura brasileira. Nós, que somos do Estado maior pro
dutor e exportador de carne suína do Brasil, não po
demos continuar calados diante dessa demora, des
sa insensatez de não se resolver problema tão minús
culo de causa tão grande. São milhares de famílias
envolvidas numa atividade que oferece apoio e reci
procidade em termos emprego em nosso País.

Este é o apelo que faço.
Muito obrigado.
O SR. AGNALDO MUNIZ - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. AGNALDO MUNIZ (PPS-RO. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o que me traz à tribuna nesta tarde é
a preocupação quanto à Medida Provisória na 2.166,

que limita a derrubada de mata na Região Norte do
País, em especial na região amazônica, em 20%.

Examino a situação sob o ponto de vista do
Estado de Rondônia, porque temos um rebanho bovi
no de aproximadamente 9 milhões de cabeças de
gado, e ele está crescendo. As pessoas que desmata
ram suas propriedades fizeram-no sob a égide de
uma lei que permitia a desmatação, no início, no limite
de 80%, que depois caiu para 50% e agora foi fixado
em 20%, o que ainda as obriga a reflorestar os 30%
que foram desmatados de acordo com a lei.

A Constituição Federal brasileira consagra os di
reitos adquiridos e o princípio da anterioridade da lei.
Ora, ultimamente, parece que esses princípios já não
estão valendo mais nada. Uma hora vão em cima dos
servidores públicos; outra, em cima dos produtores
rurais, depois dos aposentados, e assim por diante.

Precisamos estabelecer alguns critérios. O grupo
do Estado de Rondônia apresentou uma proposta de
mudança dessa medida provisória, uma vez que nos
so Estado fez seu dever de casa. O zoneamento socio
ecológico e socioeconômico foi aprovado pela Assem
bléia Legislativa e solicitamos à Ministra do Meio Ambi
ente o reconhecimento desse zoneamento.

Hoje, Rondônia está numa dificuldade grotesca.
Foram definidos como reserva ecológica mais de
70% do Estado, e essa medida provisória ainda dis
põe que só se pode trabalhar em 20% dos 30% de ter
ras que restaram! Isso engessou o desenvolvimento
do Estado.

Por outro lado, o Presidente Lula, por pensar no
desenvolvimento da Região Norte do País, enviou re
cursos para se restabelecer a SUDAM e para o BASA
promover o desenvolvimento da Região. Ocorre que
os pequenos agricultores, em especial os do Estado
de Rondônia, não têm acesso a esses recursos, por
não disporem de declaração especial do IBAMA de
que estão quites com a área ambiental. E por que
isso? Por causa do zoneamento que estamos reali
zando.

Há mais de 3 meses estamos discutindo com a
Ministra, esperando uma solução. É claro que isso
não se iniciou no atual Governo, mas no Governo
passado. É uma herança do Fernando Henrique Car
doso, mas estamos enfrentando o problema e tentan
do solucioná-lo agora, neste momento.

Apresento aqui esta preocupação porque sou
da Frente Parlamentar da Agricultura, e estou falando
em nome dos agricultores do meu País, especialmen
te os de Rondônia, que produzem e geram superávit
para a nossa balança comercial. Lá produzimos grão,
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arroz, feijão, milho, e agora a soja. Do Porto de Itacoa- damente aqueles desprovidos de recursos para tanto,
tiara, estamos exportando nossa mercadoria para a é de tal importância que a Constituição retoma o
Europa e colocando-a no mercado internacional. tema, prescrevendo em seu art. 134 que "a Defenso-
Exportamos também nossa carne. Há poucos dias re- ria Publica é instituição essencial à função jiJtisdicio-
cebemos em· Paris, na França, o certificado de que nal do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e
nosso gado bovino está livre da febreaftosa grê3.çasà a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na
vacinação. O rebanho bovino do Estado é especial; é forma do art. 5°, LXXIV:
oboi verde, criado no pasto, com tranqüilidade. É uma E isso, vale ressaltar, Sr. Presidente, Srs. Depu-
carne de excelente qualidade. tados, não está ocorrendo, pelo menos como deveria,

Mesmo com .. tudo isso, .estamos enfrentando em nosso Estado, Rondônia. Fica difícil erguer urna
problemas, porque esse zoneamento está atrapa- acusação, apontar umaculpa, um desvio de função.
Ihando o no~so desenvolvimento na pecuária e na Os profissionais da área - e como advogado bem os
agric.ultura. Pre.• cisamos. de ações claras, efetivas e h tA ·f d .,. t d

t t t rt d M' . t" d M . A b' con eço-em-se es orça o ao maxlmo para a en er
concre as. an o por pa •e () •• tnlS eno o. elo. m 1- os requisitos constitucionais, mas o Estado, em espe-
ente quanto porparte do.Presidente da.República. c.ial na sua área jurídica, carece de recursos, carece

Ospequenosagricultor~sprecisamdos financi" deprofissionais, carece, ant~s de.mais nada,. de estí-
amentos. que o Governo Federal. colocou à disposi- mulo para que esses profissionais possam levar adi-
ção, aos quais só poderãoter acesso se for reconhe- ..
cido o zoneamento e definida a posição desse grupo ante uma tar~fa que sOmente se pode considerar
de pioneiros que rumaram à Região Norte para de- magnífica, a de impedir quea pobreza seja derrotada
senvolvê-Iá exclusivamente porque é frágile.incapaz. de. provar

Precisamos olhar para a região·amazônica sob que seus direitos ~xistem e que por isso mesmo de-
a ótic~. daspessoa§ que lá vivem, não sob a ótica dos vem serpreservados.
organismos internacionais, das pessoas de fora que Isso compete,~a essência, à Defensoria Públi-
dizemque a Amazônia é o pulmão do mundo e a ga- ca. É esse o motivo por que venho a esta tribuna para
rantiadepropriedade da.s nações. Masque dizer das apelar para o Governo do Estado no sentido de que
pessoas. lá e~télbelecidas?.Sãocidadãos, seres.hu- examine a questão e sobretudo a resolva no curto
manos que lutam no dia-a-dia e merecem·respeito e prazo, pélra que nossa cidadania,. sempre pobre e
dignidi:\de. desprezada, não sigavendo perderem-se direitos in-

Sr. Presidente, •Sras. e Srs. Deputados, o art. 5° sofismáveisque, por falta de recursos, não pode, po-
de nossê3. Constituição é sem dúvida o texto constitu- rém, defender.
Cional que,entreQs de todos os países do mundo, Parabenizo o Dr.João Sismeiro, que, sem medir
melhor define e mesmo detalha os direitos e.deveres esforços, tem vindo a Brasília reivindicar ao Ministério
individué3.is... AIi,. no inciso LXXIV, está determinado da Justiça benefíCios para o Estado.
que "o Estado prestará assistência jurídica integral e Era o tfnbamos él dizer.
gratuitaf19sque cqrnprovarern insuficiência de recur- O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
sos".~emp9deriaserde outra. maneira. Chegar aos Presidente, peçoá. palavra pela ordem.
tribunais para defencler direitos considerados legíti- O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Tem
mos, para os pobres. e os excluídos de nossa terra, V Ex I
t sid a'm . I . a.apaavra.
em •.. ()9u

.. seI P?sslVe.. O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
~ão.adianta querer cúlpar o advogado ouo juiz,

nem fazerdefesas genéricas que, por sua generaliza- (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
ção,aca~am pQr impedir que se chegue ao centro Presidente, qu~rofalar sobre o compromisso firmado
mesmod~questã?~m vez disSQ, prefiro entender pelo Presidente Lula COm o povo brasileiro durante o
queaestryturade 09SS() Poder Judiciário está na raiz processo eleitoral, quando ficou patente para a Na-
do problema, e eSSl3estrutura decorre,ninguém pode ção brasileira qUe seriam criados 10 milhões de no-
negar~deymordel1amerto jurídico que, em. especial vos empregos ao longo dos 4 anos do Governo petis-
na áreapro?eSSiual, é deym arcaísmo gritante, ne- ta. Mas, no q~e re~peita à área de trabalho formal, ao
cessitando por isso mesmo de reformas profundas e que tudo indica foramfechadas 800mil vagas. Portan-
imediatas. to, ag9ra a dívidal,jo Presidente Lula para com a Na-

A~arantia de acesso atodos os meiosde defe- ção brasileira já é de 10 milhões e 800 mil novos pos-
sa, por qualquerque seja o cidadão ou a cidadã, nota- tos de trabalho.
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Não obstante, parece-me que está havendo al
gum equívoco.

Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, temos assis
tido ao desaparelhamento da máquina do Estado, em
todos os Ministérios e Secretarias, em proporções in
concebíveis até então.

Vejam VExas. o problema, agora, no Hospital
do Câncer do Rio de Janeiro. O próprio Ministro diz
que não faltaram recursos para a instituição, mas não
há gestão. A máquina foi inchada com apaniguados
da base do Governo que não conseguem adminis
trá-Ia. Aquele que era um centro de excelência, um
paradigma para todos os hospitais, hoje encontra-se
numa crise da maior profundidade, sem precedentes
na sua história.

Quem paga a conta disso é o coitado do pacien
te, o doente, o portador de câncer que usava aquele
hospital para o seu tratamento.

O empreguismo generalizado não assola so
mente essa repartição. Vejam a questão da FUNASA,
de cuja Presidência, em função do posicionamento
da Deputada Maninha, o marido da Parlamentar foi
exonerado.

Vejam ainda a questão da FUNAI, e tantas outras.
Estamos embasbacados. A Nação brasileira

néo pode suportar o desaparelhamento do Estado
nessa proporção - aliás, em proporção alguma! -,
pois isso depõe contra o Estado de Direito e a demo
cracia.

É oportuno apresentar essas questões neste inter
regno, enquanto aguardamos o início da Ordem do Dia.

Obrigado.
O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço a

pa.lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. ALDO REBELO (PCdoB-SP. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apelo para
0$ Deputados integrantes da base do Governo - PT,
PMDB, PP, PTB, PPS, PSB, PCdoB e PV - no sentido
dq que compareçam ao plenário para garantir o quo
rum, a fim de que o Presidente da Casa possa dar iní
cio à Ordem do Dia.

Este apelo é extensivo a todos os Deputados,
porque a matéria é de interesse da Câmara.

O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Reforça
mos o apelo de \I. Exa., convocando os Parlamentares
que estão em seus gabinetes para virem ao plenário.

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apre
sentei uma questão de ordem a V.Exa. às 16h26min;
já passaram mais de 30 minutos desde então, e vejo
que todo o mundo quer que tenha início a Ordem do
Dia, inclusive diante do apelo feito pelo Líder do Go
verno nesse sentido, ratificando a disposição de tra
zer a sua base para a votação.

Sr. Presidente, vejo aqui uma grande lista de
oradores que querem discutir a matéria em pauta. Já
passa das 17hü5min. Não entendo por que não inicia
mos a discussão, visto que, depois do apelo do Líder
do Governo, em no máximo 5 minutos teremos quo
rum até para votar.

Só para complementar a questão de ordem, in
dago a V.Exa. quantos Deputados estão registrados
nas portarias da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - A in
formação que a Mesa recebeu é de que estão presen
tes na Casa 361 Deputados, mas no plenário há ape
nas 239.

O SR. MORONI TORGAN - Então, é mais do
que justificável a questão de ordem que levantamos.
Se na Casa há 361 Deputados, a partir do momento
em que começarmos a discutir esses Deputados ime
diatamente virão ao plenário; portanto, nós podemos,
com toda a tranqüilidade, começar a Ordem do Dia
pela discussão. Eu tenho certeza de que já durante a
fala do primeiro inscrito para discutir teremos o quo
rum regimental.

O SR. B. SÁ - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. B. SÁ (PSDB-PI. Pela ordem. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, daqui a alguns dias chegará a esta Casa a pro
posta orçamentária do Governo para 2004, que mais
adiante discutiremos na Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, apresentan
do-lhe as nossas emendas, conforme o Regimento.

Já agora começam a surgir as críticas de certos
setores da imprensa de modo geral, que não querem
enxergar determinadas realidades. São setores atra
sados, ranhetas, preconceituosos, que ficam a recla
mar incisivamente das emendas que os Deputados e
Senadores apresentam para atender a projetos os
mais diversos de suas respectivas bases, Brasil afora.

--~-------- ~-------~-~---_..__._. -~._~_ ....._- ~-------
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Tenho em mãos a edição de uma semana atrás
de um jornal diariamente publicado no Piauí, que
mostra com satisfação e alegria o plantio de uva em
pleno semi-árido naquele Estado. Trata-se de um pro
jeto pioneiro da CODEVASF: são 40 hectares irriga
dos a partir de um poço tubular construído graças a
emendas que eu apresento ao Orçamento da União
desde o ano 2000. Não fossem essas emendas, não
haveria essa realidade que começa a modificar a vida
dos pequenos agricultores familiares daquela região,
permitindo-lhes entender que a saída, naqueles loca
is, é a agricultura irrigada, com a produção de frutas,
em vez da lavoura rudimentar de subsistência que tra
dicional e infelizmente ainda se pratica em grande ex
tensão naquela área.

São projetos pioneiros desse tipo que provocam
as mudanças rumo ao desenvolvimento sustentado, e
eles são desenvolvidos graças às emendas individua
is apresentadas e discutidas na Comissão de Orça
mento desta Casa.

Muitas vezes precisamos extrair quase a fór
ceps alguma sensibilidade dos técnicos que ficam na
Esplanada dos Ministérios, boa parte dos quais não
conhecem nada do Brasil. Mesmo assim, depois de
tanta luta e dificuldade, lá vêm esses setores da im
prensa, carcomidos e ignorantes, que sabem aplaudir
os elevados juros e os fantásticos lucros bancários,
revelados nosbalancetes de cada ano, de 60 bilhões,
70 bilhões ou mais, mas não perdem a oportunidade
de, numa ação intensa e até certo ponto aleivosa, cri
ticar esse ou aqúele Parlamentar que aloca recursos
para atender à sua base, ao local onde mora o povo,
para que a alguma transformação se opere.

Sr. Presidente, digo com muito orgulho que, a
exemplo de Petrolina, osemi-áridq do Piauí, na área
da fruticultura irrigada, principalmente no que diz res
peito à uva, começa a produzir para valer.

Muitoobri!;]ado.
Q SR. MANATa - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
a SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Tem

V.Exa. a palavra.
a SR. MANATa (PDT-ES. Pela ordem. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, é com muito orgulho que deixo registrada
nos Anais desta Casa minha homenagem aos atletas
capixabas. que conquistaram medalhas· nos Jogos
Pan~AmericanosdeSanto Domingo.

À .ginasta Tayanne Mantovanem, ao remador
Claudiomar Yung, a Alexandra Nascimento, do han
debol, e Anderson Varejão, do basquete, meus para"

béns pela conquista que certamente em muito en
grandecerá o esporte no Espírito Santo e no País.

Gostariaainda de registrar o reconhecimento do
Governo do Estado do Espírito Santo a esses atletas
pelo esforço despendido, que lhes valeu a medalha
da Ordem do Mérito Jerônymo Monteiro.

Espero que o sentimento de vitória faça com
que o Governo estadual efetive, com a maior brevida
de possível, a criação da Secretaria de Esportes,
como é sua intenção, e implemente uma lei de incenti
vo ao esporte, para dara esses atletas e aos demais
talentos capixabas .melhores condições de treina
mento e aperfeiçoamento de suas técnicas, fazendo
do Espírito Santo um berço de potenciais vencedores
de competições mundiais.

Sr. Presidente, venho hoje a esta tribuna também
para saudar a80ciedade Brasileira de Angiologia e Ci
rurgia Vascular, em especial à seção do Espírito Santo,
que realiza pelo segundo ano consecutivo a Semana
Nacional de Saúde Vascular, entre os dias 25 e 29 de
agosto, visandocom~cientizara população da impor
tância de buscaratendimento médico especializado di
ante do menor sintoma de doença vascular.

De acordo com dados do IBGE, as doenças do
aparelho circulatório representam a principal causa
de óbitos no País: 32%, l)endo aterceiraentre as cau
sas de internações no Sistema Único de Saúde, cop
tabilizando 10% do total do País.

O objetivo dessa campanha é chamar a atenção
das autoridades paraahecessidade da implantação
de políticas públicas de. saúde. voltadas para a.pre
vençãoe o tratamento daspatologias do aparelho cir
culatório. Também serão reaH~~dasações junto à so
ciedade, como palestras e exposições, para consci
entizar a população sobre as principais doenças vas
culares.

Aprimeira edição do evento, em 2002, superou
as expectativas econtribuiuparaa divulgação daes
pecialidade, pois muitos casos de problemasvascula
res agravam-se por fálta de tratamento adequado, ou
seja, grande parteda.populaçãonãoconhece~
especialidade e acaba.procurando atendimento pOr
outros profissionais. Com a. realizaçãoeJa 2° Semana
Nacional de Saúde Vascular pretende-se aprimorar o
trabalho realizado e aumentar a procura por angiolo
gistas e cirurgiões vasculares.

Durante a2° Semana Nacional de Saúde Vas
cular serão veiculadas em diversas mídias - TV, jor
nais, revistas e outdoors ~peças publicitárias com o
título Doenças Vasculares. Ninguém está livre disso.
As peças vão il'lforrnarque,independentemente de
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sexo, idade, atividade profissional ou etnia, qualquer
pessoa pode sofrer de doenças vasculares e portanto
deve procurar atendimento médico especializado ao
menor sintoma: dor ao caminhar, peso e inchação nas
pernas, dormência e cãibras, partindo da premissa de
que prevenir é melhor que remediar, principalmente
quando está em questão o sistema vascular.

Ainda nesse sentido, outras atitudes serão in
centivadas, como não fumar, evitar estar muitos qui
los acima do peso, procurar não usar meias, jeans ou
cintos apertados, pois essas são algumas formas de
se fazer uso do melhor dos remédios, qual seja, a pre
venção.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ROBÉRIO NUNES - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. ROBÉRIO NUNES (PFL-BA. Pela ordem.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, é com muita alegria que ve
nho hoje a esta tribuna para registrar a emoção das
quase 20 mil famílias que, na semana passada, pude
ram terem mãos os títulos de terra que há muitos
anos sonhavam receber. A alegria era visível nos ros
tos de todos os pequenos agricultores que saíram de
várias regiões do Estado da Bahia e lotaram o Salão
lemanjá do Centro de Convenções de Salvador.

Além de assegurar o direito à terra, a titulação
possibilita o acesso aos créditos e estímulos do Go
verno, dando aos agricultores condições de gerar
uma renda melhor para suas famílias. Foi uma grande
conquista, que sem dúvida se refletirá em melhora na
vida dessas pessoas, as quais a partirdeagora pode
rão contar com incentivos financeiros para aumentar
a produção e conseqüentemente contribuir para o de
senvolvimento do comércio local.

Essa iniciativa é um grande passo para o com
bate à pobreza e às desigualdades sociais. Atitudes
como essa denotam o firme propósito do Estado de
promover a reforma agrária. A titulação é apenas uma
das ações que compõem essa política na Bahia. Nes
sa mesma perspectiva, o produtor baiano conta com
diversas outras, todas voltadas para a modernização
da atividade rural, a exemplo dos Programas Cabra
Forte, no semi-árido, Terra Fértil, na região de Irecê,
Água e Cidadania, Flores da Bahia e Família Produti
va, entre outros.

A garantia de acesso à terra tem sido uma das
prioridades do Governador Paulo Souto, na busca de
fixar o homem no campo e evitar o crescimento da po-

breza nos centros urbanos, evitando assim o aumen
to do número de pessoas que passam fome e moram
de forma precária embaixo de pontes e viadutos.

Portanto, a entrega desses títulos é o símbolo
de mais uma ação articulada de várias Secretarias de
Governo, em particular a Secretaria de Agricultura, di
rigida pelo Secretário Pedro de Deus, para a promo
ção do desenvolvimento do Estado da Bahia.

Ao investir nesse projeto, o Governo estadual
mostrou que acredita na capacidade de trabalho do
pequeno agricultor. Tenho certeza de que terá êxito
nesse empreendimento, que representa um novo pa
radigma para a agricultura familiar das regiões mais
produtivas e prósperas da Bahia. Portanto, parabeni
zo o Governo pela iniciativa, e acredito que ao longo
deste mandato ainda veremos muitos outros traba
lhos sendo desenvolvidos, somando esforços do Go
verno Federal e Estadual.

Sr. Presidente, quero ainda registrar, com gran
de pesar, que Macaúbas, cidade do interior da Bahia,
perdeu um filho querido: Euclides Defensor Meneses,
exemplo de cidadão, de pai, de amigo e de conterrâ
neo. Ele deixa a esposa Maísa e 4 filhas menores.
Seu corpo está sendo velado no Município.

Peço a Deus que dê força a todos os seus famili
ares para superarem este momento de dor. Todos os
macaubenses sentiram muito essa perda.

Recebam o meu abraço. Muito obrigado.
A SRA. SANDRA ROSADO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Tem

V.Exa. a palavra.
A SRA. SANDRA ROSADO (PMDB-RN. Pela

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, temos a satisfação de
registrar nos Anais desta Casa a nossa homenagem,
a homenagem do Rio Grande do Norte, à memória do
extinto Senador Dinarte de Medeiros Mariz, cujo cen
tenário de nascimento transcorreu em 23 de agosto.

Fomos correligionários, mas também estivemos
em campos opostos, o que não diminui o reconheci
mento a esse sertanejo forte que exerceu vigorosa li
derança política e trabalhou com denodo pelo desen
volvimento do Brasil, dedicando especial atenção às
questões do Nordeste.

Durante anos, vimos o nosso pai, Vingt Rosado,
que foi vereador, prefeito, deputado estadual e depu
tado federal 7 vezes, lutando ao lado dele por investi
mentos do governo em programas de convivência
com a seca para minimizar o sofrimento do povo nor-
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destino, há séculos castigado pelos longos períodos
de estiagem.

Naquela época, Dinarte e Vingt já preconizavam
o que sempre afirmamos aqui e em outros fóruns polí
ticos. Eles eram homens de visão e sabiam, como
hoje está comprovado, qUeo Nordeste é viável e pode
se transformar em sustentáculo da economia nacio
nal, bastando para isso que o Governo acredite e in
vista na Região.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Dinarte
Mariz. nasceu em Serra Negra do Norte, na Fazenda
Solidão, terra de propriedade dos pais dele, Manoel
MarizFnh~eMaria Cândida de Medeiros. Começou a
trabalhar menino, ajudando na colheita do algodão,
no plantioena estocagem do capim, na ordenha das
vacas e no balcão da loja de tecidos do primo José
Dantas.

"Não tenho muita coisa da infância"
dizia ele - "porque a minha infância foi toda
de trabalho. Levantar âs 2 horas· da manhã
para meu pai me levar para o curral para ti
rar leite de vacas, traMlhar de enxada, capi
nar roça, colher algodão. Naquele sol tre
mendo do sertão, você colher· algodão, ao
meio-dia, era uma dificuldade tremenda.
Agora, disciplina havia. Daf eu nunca ter tido
preguiça, até hoje, na minha vida".

Nas palavras do ex-Presidente da República e
atual Presidente do Senado, José Sarney, "Dinarte
Mariz foi o mais lúcido sobrevivente dessa geração
que já não existe, dospolíticos fortes, chefes de ban
dos do bem comum, cangaceiros da luta pelo Nordes
te, heróis da resistência da seca, no sentido de olhar a
política COmo uma paixão sem volta, de doação abso
luta, na arte de fazer possível o caminho para conse
guir o impossível".

Nosso homenageado exerceu a política com
energia desde o princípio da carreira, quando ingres
sou na Aliança Liberal, nos idos de 1929. Ele acredita
va que a política é a "profissão mais nobre que o ho
mem pode exercer", e, com esse pensamento, foi pre
feito de Caicá, governador do Rio Grande do Norte e
eleito 4 vezes senador.

No Senado, participou de várias comissões, foi
10 secretário e vice-presidente, integrou comitivas em
viagens à Dinamarca, Alemanha, Suíça, Israel, China
e Itália e recebeu, por sua destacada atuação parla
mentar, as Ordens do Rio Branco, do Mérito Militar, do
Mérito Naval, do Mérito Aeronáutico e do Mérito Judi
ciário do Trabalho.

De acordo com o ex-Ministro da Educação Jar
bas Passarinho, a capacidade de articulação e afir
meza de posições fez de Dinarte "um dos polfticos
mais importantes de sua geração e uma das vozes
mais acatadas no universo polftico brasileiro".

No livro Solidão, Solidões - uma biografia de Di
narte Mariz, o poeta Diógenes da Cunha Lima, Presi
dente da Academia,Norte-Rio-Grandense de Letras,
afirma que "Dinarte foi uma árvore frutffera em uma
paisagem arbustiva". E destaca:

"Participou da Revolução de 1930,
sendo escolhido prefeito de Caicó. Logo,
apoiou a Revolução Constitucionalista de
São Paulo em 1932, pelo que foi por 3 ve
zes encarceradÓ. Descontente com o regime
ditatorial advindo dessa revolução, fundou o
Partido Popular em 1933. Em 1935, organi
zou a resistênci~e a luta para deposição do
governo comunista do Rio Grande do Norte.
Conspirou e participou da Revolução de
1964.(...)

Grandes personalidades da polftica
brasileira .. foram Seus amigos: Getúlio Var
gas, Café Filho, Juscelino Kubitschek,
Orlando e Ernesto Geisel, Costa e Silva, Pe
trânio Portella, Afonso Arinos, Daniel Krie"
ger, Jarbas Passarinho.

No golpe de 1964, Dinarte apoiou os militares.
Declarava-se inimigo do comunismo, mas não dos
comunistas, tanto é que impediu a prisão de muitos
deles, usando a influência pessoal e batendo de
frente com o regime".

Sr. Presidente, nobres colegas, Dinarte Mariz
também merece destaque como incentivador da edu
cação, da cultura, do cooperativismo e da ecologia.

Ele criou a Universidade do Rio Grande do Nor
te, hoje UFRN - Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, deu apoio ao programa Depé no chão tam
bém se aprende a ler, de Djalma Maranhão, implan
tou a Gráfica do Senado, conseguiu viabilizar a edi
ção de centenas de livros, fundou os jornais A Razão,
Correio do Povo e Tribuna do Norte, este último ao
lado do jornalista. e ex-ministroAluízio Alves, e pôs a
Rádio Nordeste em funcionamento.

O Departamel)to de Assistência ao Cooperati
vismo e 26 cooperativas do Rio Grande do Norte fo
ram obras dele, b13rn pomo a Estação Ecol6gica do
Serid6, em Serra. Negra do Norte, onde a fauna e a
flora da região podem ser estudadas por pesquisado
res do País e do exterior.
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Antes de encerrarmos, lembramos ainda um
fato importante na abertura do espaço político femini
no. Em 1960, o Governador Dinarte Mariz fez de Lin
dalva Fernandes Torquato conselheira do Tribunal de
Contas, a primeira de um Estado brasileiro.

Esse, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é
apenas o resumo do que significou Dinarte Mariz
para o Rio Grande do Norte e para o Brasil, o nosso
breve relato sobre um homem cujo exemplo de traba
lho, honradez e solidariedade supera a morte ffsica e
pl3rmanece vivo, servindo de lume a nós e às futuras
g!3raçÕes de homens e mulheres que vêem na política
um instrumento de luta em favor do bem comum.

Muito obrigada.
O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. RONALDO CAIADO (PFL-GO. Pela 01'

dl:::m. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é inacei
tável isto a que estamos assistindo. Tudo bem, VExa.
solicitou um prazo para entrar em contato com a Mesa,
mas o que está acontecendo é um total desrespeito ao
Regimento e aos Deputados que aqui estão.

Já foi levantada uma questão de ordem pelo De
putado Moroni Torgan, embasada no art. 82, § 3° do
nosso Regimento, que deixa claro que, havendo
Ordem do Dia estabelecida, passados o Pequeno e o
Grande Expediente, a Presidência tem de iniciar o de
bate das matérias em pauta. Não é justo que por cau
sa dessa artimanha para tentar ganhar tempo e pas
sar o rolo compressor sobre a Comissão de Reforma
Tributária fique adiada a discussão da reforma da Pre
vidência em plenário.

Já faz uma hora que o Deputado Moroni Torgan
apresentou a questão de ordem, e estão registrados
no painel 257 Deputados Federais, o quorum solicita
cio pelo Líder do Governo, Deputado Aldo Rebelo. É
hora, portanto, de VExa. acionar as campainhas, co
municar à Comissão da Reforma Tributária que a vo
tação ou a discussão não pode prosseguir e concla
rrar todos para comparecerem ao plenário. Do con
tnário estaremos abrindo um grave precedente, do
qual caberá recurso não só à Comissão de Constitui
çiio e Justiça mas também a outras instâncias.

O que está acontecendo, repito, é o completo
dl3srespeito por parte da Mesa aos Parlamentares
presentes em plenário, que já somam 260 às
11h20min.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Con
clamo os 81'S. Deputados presentes em outras depen
dências da Casa para comparecerem ao plenário.

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, os
Srs. Deputados não poderão comparecer ao plenário
se V.Exa. não determinar que se encerrem os traba
lhos da Comissão Especial de Reforma Tributária. É
imperativo solicitar o encerramento dos trabalhos da
Comissão neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - No
momento em que começar a Ordem do Dia os traba
lhos das Comissões serão encerrados.

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, o
Regimento Interno determina quando deve começar
a Ordem do Dia, e, como estamos verificando, está
sendo descumprido.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de or
dem.

O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP. Questão de ordem. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, o art. 82, no seu caput, estabe
lece de forma cristalina o seguinte:

"Art. 82. Às onze ou às dezesseis horas,
conforme o caso, passar-se-á a tratar da ma
téria destinada à Ordem do Dia, sendo previa
mente verificado o número de Deputados pre
sentes no recinto do Plenário, através do sis
tema eletrônico, para o mesmo efeito do que
prescreve o § 5° deste artigo".

O sistema eletrônico já registra o compareci
mento de 257 Deputados. Entendo que o Regimento
Interno não permite outra interpretação senão a de
que VExa. deve dar início à Ordem do Dia ou encerrar
a sessão. O que não é possível é que continue esse
desrespeito por parte da base do Governo aos Parla
mentares que para cá vieram. Aliás, desde segun
da-feira estamos aqui para debater e votar a matéria
da Ordem do Dia, se for adequada. Portanto, não dá
mais para ficar nesta lengalenga.

Quando o Governo não tem convicção sobre o
que faz, o resultado é este: sua base fica procrasti
nando os trabalhos da Comissão Especial da Refor
ma Tributária porque não consegue chegar a um con
senso.

Sr. Presidente, não é justo que o Plenário, ins
tância maior da Casa, fique esperando até que a Co
missão Especial consiga concluir a votação da refor
ma tributária. Portanto, ficamos aguardando a inter-

------~-~--
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pretação do art. 82 por VExa., a quem compete
fazê-lo neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Vou
aguardar por 5 minutos a chegada do Presidente
João Paulo Cunha. Espero que isso aconteça.

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pastbr Reinaldo) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (PFL-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, quero
que o Sr. Secretário registre o hbrário de 17h21 min
para, a partir daí, vigorarem os 5 minutos dados por
V.Exa. para bU encerrar a sessão ou iniciar a Ordem
do Dia.

A SRA. LUCI CHOINACKI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Tem
VExa. a palavra.

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT-SC. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) - Sr.·Presidente, um impor
tante documento intitulado Razões para Marchar foi
entregue às autoridades pelas integrantes da Marcha
das Margaridas 2003, movimento realizado hoje em
Brasília. As mulheres db campo, com muita anima
ção, trazendo suas bandeiras de luta, encaminharam
a vários Ministros e ao Presidente da República em
exercíciosuas propostas, denunciando também a vio
lência no campo, que causou a morte da trabalhadora
Margarida, um crime cujbs mandantes ainda não fo
ram presos.

As trabalhadoras rurais continuam a levantar a
bandeira de luta da imortal Margarida, que teve a co
ragem de defender o direito dos trabalhadores pobres
à terra, à comida e. à cidadania. Portanto, Sr. Presi
dente, precisamos atender as reivindicações dessas
mulhere~ em sua luta por· terra, salário e saúde, e
contra a violência.

Muito obrigada.
O SR. JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. JOÃO MAGNO (PT-MG. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há pouco
mais de 60 dias usamos a tribuna desta Casa para
denuncil;lr a dilapidação do patrimônio histórico e ar
tístico nacional por traficantes de bens culturais que
vinham atuando inescrupulosa e continuadamente
em Minas Gerais. Cidades históricas como Sabará,
Santa Barbara e Nova Era, entre outras, registraram o

desaparecimento de inúmeras peças sacras de enor
me valor cultural e religioso para o Brasil, em especial
para a população· mineira. Naquela oportunidade co
bramos providências efetivas da Polícia Federal e das
autoridades governamentais para coibir essa ação
criminosa e também recuperar os anjos barrocbs e
objetos sacros surrupiados.

Com muita satisfação, queremos anunciar desta
vez que a Polícia Federal conseguiu desbaratar uma
quadrilha especializada em roubo de arte sacra. Tra
ta-se de um grupo criminoso altamente organizado,
com ramificações não só no Brasil mas também em
países da Europa e da.América Latina. As peças fo
ram identificadas por técnicos do Instituto do Patrimô
nio Histórico Artístico Nacional-IPHAN, tendo havi
do uma intensa mobilização das comunidades que fo
ram vitimadas pelo crime.

Na semana passada, a Polícia Federal apreen
deu 128 peças em antiquários e residências de São
Paulo, depois que a Justiça determinou a exclusão de
3 anjos barrocos da lista de objetos de um lei lão que
estava para se rea.lizarno Rio de Janeiro. A maior par
te do acervo recuperado pertence a igrejas mineiras,
como a imagem de Nossa Senhora do RoSário,da
Igreja Matriz de NOVEi Era, que foi roubada em abril.
No conjunto há. tarrlbém .obras de Mariana, Ouro
Branco, Santa Bárbara e Sabará, além de.outrasdo
México, do Peru, da Argentina e de Pbrtugal.

As apuraçõesd~Pblí?iaFederal ~ também ps
processos em andamento na JustiçaFederal de Mi
nas indicam que emJ998 a qlladrilha furtavapeça~a
pedido dos colecionadores, sendo que São Paulo é
apontado como o mer9ado final.das~eças sacras
roubadas, e os antiquários estão entre os maiores.re
ceptadores.

Felizmente, porém, b cerco montado pelos
agentes pbliciais vai servir de exemplo para a preser
vação do nosso patrimônio e principalmente para coi
bir a prática dos traficantes e atravessadores.

Esta, sem dúvida, é uma boa notícia para todos
nós, para Minas Gerais e para o Brasil. Agora está
sendo formada uma força-tarefa em Minas, reunindo
o Ministério Público Estadual, a Secretaria de Cultura
e os órgãos de defesadopatrimônioartístico-cultural,
para traçar um planejar\Jento de ações visando com
bater essa práticacriminosa, que atinge não somente
as pessoas em suas crenças, mas a própria História
do nosso País.

Parabéns às comunidades de Nova Era, Sabará
e várias outras cidades históricas mineiras, que, des
de que as obras foram furtadas de forma covarde,
sempre mantiveramfbrte mobilizaçãb de fé e de es-
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perança na recuperação das peças. O exemplo de ati
tudes como essas sem dúvida reforça a necessidade
de o Estado brasileiro, nos seus 3 níveis de poder,
constituir políticas de preservação do nosso patrimô
nio e também combater o tráfico de bens culturais.

Agradeço, Sr. Presidente, a atenção, e peço a
divulgação deste pronunciamento nos órgãos de co
municação da Casa e em A Voz do Brasil.

O SR. DR. RIBAMAR ALVES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. DR. RIBAMAR ALVES (PSB-MA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bra
sil, e em especial o Maranhão, passa por momento de
muita tristeza com o acidente ocorrido no Centro de
Lançamento de Alcântara, em que foi ferido de morte
o projeto brasileiro de lançamento de satélites. Sabe
mos que o Ministro Roberto Amaral tem envidado to
dos os esforços para que o Brasil tenha na ciência e
na tecnologia um avanço adequado e, assim, possa
ingressar no mundo desenvolvido. O acidente ocorri
do na base de Alcântara é fruto de uma gama de pro
blemas que vieram dos· governos passados, entre
eles a falta de investimento em infra-estrutura e, prin
cipalmente, na formação adequada dos nossos cien
tistas e técnicos.

Portanto, nós, do PSB, estamos de luto.
Queremos enviar nossas mensagens de pesar

a todas as famílias envolvidas nessa tragédia e dizer
ao povo brasileiro que o Ministério da Ciência e Tec
nologia, na pessoa do Ministro Roberto Amaral, está
envidando todos os esforços para que a base de
Alcântara permaneça viva e o Brasil chegue um dia a
ser um país desenvolvido em ciência e tecnologia.

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (PFL-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, são
17h26min e o painel eletrônico registra a presença de
275 Srs. Deputados. Solicito a V.Exa. que encerre a
sessão ou cancele os trabalhos da Comissão da Re
forma Tributária para darmos início à Ordem do Dia.

O SR. EDUARDO GOMES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) -Tem
VExa. a palavra.

O SR. EDUARDO GOMES (PSDB-TO. Pela or
dem. Semrevisão do orador.) - Sr. Presidente, venho

à tribuna fazer o registro da instalação da Comissão
Especial que analisará a PEC n° 574, antigo anseio
do Fórum Permanente de Presidentes de Câmaras
Municipais, do qual fazem parte os Deputados José
Eduardo Cardozo e Maurício Quintella Lessa e tem
como Secretário-Geral o Vereador Jaime Tonelo, de
Florianópolis, Santa Catarina.

Esse é o início de uma luta empreendida pelos Se
nadores da República, que agora também incorpora esta
Casa, para fazer justiça aos Vereadores brasileiros.

Portanto, é com satisfação que anuncio para
amanhã, às 15h, no Plenário 4 desta Casa, a instala
ção da Comissão Especial que analisará a PEC n°
574, uma conquista dos Vereadores brasileiros!

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (PFL-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, até o
momento estamos convivendo com o desrespeito ao
Regimento Interno e com o descumprimento da pala
vra da Presidência. É importante que realmente a fi
gura da Presidência seja preservada. V.Exa. decidiu
dar um prazo de 5 minutos para então iniciar a Ordem
do Dia ou encerrar esta sessão. Solicito a V.Exa. que
realmente mantenha sua decisão.

O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Depu
tado, estou apenas presidindo a sessão. Não sou
membro da Mesa. Estamos aguardando a presença
de um membro da Mesa, para que este, sim, tome
uma decisão.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, bem sabe VExa. que, na ausência dos
membros titulares da Mesa, existem critérios para a
escolha do Parlamentar que deve presidir os traba
lhos. Neste exato instante, VExa. está revestido de to
das as prerrogativas de quem preside a sessão e, re
gimentalmente, tem preponderância sobre os demais
Deputados da Casa.

Conheço, respeito e admiro V.Exa. e sei que é
homem respeitador das leis e do Regimento, mas é
preciso que se imponha ao restante da Casa e tome
uma decisão. Foi VExa. quem fixou o prazo de 5 mi
nutos. O tempo transcorreu e V.Exa. não toma a deci
são que lhe cabe.
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o SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Depu
tado Antonio Carlos Pannunzio, nesses 5 minutos
providenciei para que viesse ao plenário algum mem
bro titular da Mesa. Não vou encerrar os trabalhos
porque não sou membro da Mesa.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Se
V.Exa.tem poder para presidir, tem-no também para
encerrar.

O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Essa é
decisão minha.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO· 
Quem pode mais, pode menos, Sr. Presidente.

O SR. LUIZ SERGIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) -Tem
VExa. a palavra.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, é injustificável a
intolerância do Deputado Antonio Carlos Pannunzio,
porque essa tem sido a prática adotada nesta Casa.

Em votações importantes, há negociação entre
os Líderes. Ou seja, o que está acontecendo aqui é
algo a que já assistimos dezenas de vezes. Em outras
oportuhidades, tanto o PSDB como o PFL compreen
deram que esta é uma Casa eminentemente política,
cujos trabalhos se baseiam no Regimento, mas tam
bém na negociação e no bom senso.

$r. Presidente, elogio sua posição de aguardar a
chegada do Presidente titular. Aqueles que estão com
pressa não precisam se preocupar, porque teremos
Ordem do Diacom votação ainda hoje.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Tem a
palavra VExa.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-5P. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o Deputado Luiz Sérgio não pode invocar
razões de ordem ou de natureza política para desres
peitar e rasgar o Regimento desta Casa.

O Sr. Luiz Sérgio - Esta é uma Casa política.
Quando ela era conduzida pelo ex-Deputado Aécio
Neves, do PSDB, hoje Governador de Minas Gerais,
essa questão foi decidida...

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO 
VExa. insiste. em rasgar o Regimento. Eu estou com a
palavra, St. Présidente. Peço a V.Exa. que me garanta
a palavra. Ele não tem o direito, só porque pertence
ao partído que é maioria...

O Sr. Luiz Sérgio - Peguem os Anais desta
Casa e verificarão que a maioria...

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - É o
viés autoritário.

O SR. ALBERTO FRAGA- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ALBERTO FRAGA (PMDB-DF. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é entristecedor subir à tribuna e ver a
atitude de alguns companheiros que, quando Minoria,
se comportavam de uma forma e agora, lamentavel
mente, o fazem de outra.

Fora isso, o Presidente desta Casa e os mem
bros da Mesa demom~tram claramente que não que
rem vir ao plenário responder as questões de ordem
aqui levantadas.

O que nosso País está vivendo hoje, Sr. Presi
dente?

Acompanhamos a campanha sobre o desarma
mento realizada pela Rede Globo, que demonstra
queteralgum interesse em relação ao assunto. Qual
quer jornalista sério, neste País eno mundo, ao tratar
de uma matéría, dáoportunidade aos 2 lados de ex
por sua opinião. No entanto, atualmente, observamos
que a mídia nacional, no que diz respeito ao assunto
desarmamento, só ouve o Relator daComissão Mista
criada para atender aOS anseios dessa emissora de
televisão.

Não tenho absolutamente nada contra o Depu
tado Luiz Eduardo Greenhalgh, mas ultimamente
S.Exa. se transformou em dono da verdade. Grande
defensor dos direitos humanos, tem ele todos os mé
ritos, embora não tenha conhecimento técnico para
falar a respeito de desarmamento da maneira como o
está fazendo.

Esse assunto é preocupante, e, a seguir nessa
linha, tenho certeza de que vamos expor a sociedade
a uma situação de caos.

Sr. Presidente, aproveito o tempo que me resta
para comunicar à Casa que estou dando entrada em
projeto de lei nó qual proponho a inscrição do nome
do Embaixador Sérgio Vieira de Mello no Livro dos
Heróis da Pátria, que se encontra no Panteão da li
berdade e da Democracia.

Espero que o Brasil, depois detantas homena
gens prestadas à memória desse brasileiro, não se
omita nem seja tão moroso no que diz respeito à iden
tificação de seus heróis.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.



40322 Quarta-feira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

RORAIMA

VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

Assumem sucessivamente a Presidência os
Srs. Geddel Vieira Lima, 1° Secretário, e João Paulo
Cunha, Presidente.

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma reclamação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (PFL-GO. Reclama
çiio. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, às
113h20 o Deputado Moroni Torgan, pela Vice-Lideran
ça do PFL, apresentou questão de ordem.

Diz o § 30 do art. 82 do Regimento Interno:

"Art. 82 .
§ 3° Não havendo matéria a ser vota

da, ou se inexistir quorum para votação, ou,
ainda, se sobrevier a falta de quorum duran
te a Ordem do Dia, o Presidente anunciará
o debate das matérias em discussão".

Sr. Presidente, durante o tempo que mediou de
113h20min até agora, a decisão da Presidência foi adi
ada, procrastinada, para manter a Comissão da Re
forma Tributária funcionando, mas num claro descum
primento do Regimento Interno, ao não se dar início à
discussão da reforma da Previdência.

Sr. Presidente, em face do exposto, solicitamos
a VExa. ou o cancelanlento desta sessão, ou o can
cl31amento dos trabal!f>s da Comissão da Reforma
Tributária e o início da Ordem do Dia.

É esta a decisão que 308 Deputados aguardam
Oil9 V.Exa.

Muito obrigado.

F'ancisco Rodrigues
Maria Helena
Pastor Frankembergen
Suely Campos
Total de Roraima: 4

PT
PP

PT
PCdoB

PT

PTB

PARÁ

PSDB
PMOB

PMDB
PSDB

PFL
PP

ACRE

RONDÔNIA

PPS
PSDB

PMDB
PT
PLPUPSL

TOCANTINS

PFL
PSDB

PTB
PLPUPSL

PMDB
PSB
PSOB

MARANHÃO

PFL
PFL
PFL

PSB
PMDB

AMAZONAS

PLPUPSL
PFL

PTB
PCdoB

César Bandeira
Clóvis Fecury
Costa Ferreira
Dr. Ribamar Alves
Gastão Vieira

Anivaldo Vale
Asdrubal Bentes
José Priante
Nilson Pinto
Vic Pires Franco
Zé Lima
Zequinha Marinho
Total de Pará: 7

Henrique Afonso
João Tota
Nilson Mourão
Perpétua Almeida
Zico Bronzeado
Total de Acre: 5

Agnaldo Muniz
Casara
Confúcio Moura
Eduardo Valverde
Miguel de Souza
Total de Rondônia 5

Darci Coelho
Eduardo Gomes
Homero Barreto
Maurício Flabelo
Osvaldo Reis
Pastor Amarildo
Ronaldo Dimas
Total de Tocantins: 7

Humberto Michiles
Pauderney Avelino
Silas Câmara
Vanessa Grazziotin
Total de Amazonas: 4

PFL
PMDB

PTB
PP

AMAPÁ

PLPUPSL
PP
PTB
PSB
PP

Coronel Alves
Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Janete Capiberibe
\la/denor Guedes
T.otal de Amapá: 5

- ------------------------------- ----
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PSDB
PFL
PLPUPSL

PTB
PSOB

POT

ALAGOAS

PP
PSB

PSDB

PERNAMBUCO

PFL
PTB
PSB

PSB
PFL
PTB

PTB
PTB

PT
PSB
PT

PTB
PP

Benedito de Lira
Givaldo Carimbão
Helenildo Ribeiro
Total de Alagoas: 3

André de Paula
Armando Monteiro
Eduardo Campos
Gonzaga Patriota
Inocêncio Oliveira
José Chaves
José Múcio Monteiro
Luiz Piauhylino
Maurício Rands
Pastor Francisco Olímpio
Paulo Rubem Santiago
Roberto Magalhães
Severino Cavalcanti
Total de Pernambuco: 13

PMDB
PSDB

PMDB
PSDB

PP
PT
PSDB

PSDB
PMDB

PFL
PMDB

João Castelo
Nice Lobão
Paulo Marinho
Pedro Fernandes
Sebastião Madeira
Wagner Lago
Total de Maranhão: 11

CEARÁ

Aníbal Gomes
Ariosto Holanda
Eunício Oliveira
Gonzaga Mota
José Linhares
José Pimentel
Léo Alcântara
Manoel Salviano
Mauro Benevides
Moroni Torgan
Zé Gerardo
Total de Ceará: 11

RiO GRANDE DO NORTE

Nélio Dias PP
Sandra Rosado PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 2

Átila Lira
B.Sá
Júlio Cesar
Marcelo Castro
Moraes Souza
Paes Landim
Promotor Afonso Gil
Simplício Mário
Total de Piauí: 8

Adauto Pereira
Benjamin Maranhão
Carlos Dunga
Enivaldo Ribeiro
Lúcia Braga
Luiz Couto
Marcondes Gadelha
Philemon Rodrigues
Ricardo Rique
Total de Paraíba: 9

PIAuí

PSDB
PPS

PFL
PMDB
PMDB

PFL
PCdoB

PT

PARAíBA

PFL
PMDB

PTB
PP

PMN
PT

PTB
PTB

PLPUPSL

Cleonâncio Fonseca
Heleno Silva
Jackson Barreto
João Fontes
Machado
Mendonça Prado
Total de Sergipe: 6

Alice Portugal
Aroldo Cedraz
Colbert Martins
Coriolano Sales
Daniel Almeida
Edson Duarte
Fábio Souto
Fernando de Fabinho
Guilherme Menezes
Jairo Carneiro
João Almeida
Jonival Lucas Junior
José Carlos Araújo
José Rocha
Josias Gomes
Jutahy Junior
Luiz Alberto

SERGIPE

PP
PLPUPSL

PTB
PT
PFL

PFL

BAHIA

PCdoB
PFL
PPS
PFL
PCdoB
PV

PFL
PFL
PT

PFL
PSDB

PTB
PFL

PFL
PT

PSDB
PT
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PSB

SÃO PAULO

PCdoB
PSDB

PRONA

EspíRITO SANTO

PP
PT

PTB
PDT

PMDB
PTB

PP

Aldo Rebelo
Aloysio Nunes Ferreira
Amauri Robledo Gasques

Feu Rosa
Iriny Lopes
José Carlos Elias
Manato
Marcelino Fraga
Marcus Vicente
Nilton Baiano
Renato Casagrande
Total de Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
Almerinda de Carvalho PMDB
Almir Moura PLPUPSL
André Luiz PMDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Bernardo Ariston PSB
Bispo Rodrigues PLPUPSL
Carlos Nader PFL
Carlos Santana PT
Dr. Heleno PP
Edson Ezequiel PMDB
Fernando Gabeira PT
Fernando Gonçalves PTB
Jair Bolsonaro PTB
João Mendes de Jesus PSLPUPSL
José Divino PMDB
Josias Quintal PSB
Juíza Denise Frossard PSDB
Julio Lopes PP
Laura Carneiro PFL
Lindberg Farias PT
Luiz Sérgio PT
Maria Lucia PMDB
Miriam Reid PSB
Moreira Franco PMDB
Nelson Bornier PMDB
Paulo Feijó PSDB
Reinaldo Betão PLPUPSL
Renato Cozzolino PSC
Simão Sessim PP
Vieira Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro: 31

PLPUPSL
PLPUPSL

PTB
PT

PTB
PT
PT

PSDB
PFL

PTB
PTB

PMDB
PMDB

PFL
PP

PFL
PFL

PFL
PFL
PDT
PFL

MINAS GERAIS

PSB
PFL
PLPUPSL

PT
PSDB

PSDB
PFL
PMDB

PT
PP

PP
PSB

PT

Cabo Júlio
Carlos Melles
Carlos Mota
César Medeiros
Custódio Mattos
Eduardo Barbosa
Eliseu Resende
Fernando Diniz
Gilmar Machado
Herculano Anghinetti
Ibrahim Abi-Ackel
Isaías Silvestre
Ivo José
João Magalhães
João Magno
João Paulo Gomes da Silva
José Santana de Vasconcellos
Lael Varella PFL
Leonardo Monteiro PT
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
Patrus Ananias
Paulo Delgado
Rafael Guerra
Roberto Brant
Romeu Queiroz
Ronaldo Vasconcellos
Saraiva Felipe
Silas Brasileiro
Total de Minas Gerais: 35

Luiz Carreira
Mário Negromonte
Milton Barbosa
Paulo Magalhães
Pedro Irujo
Robério Nunes
Severiano Alves
Zelinda Novaes
Total de Bahia: 25
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PMDB
PSDB

PMDB
PP

PT
PFL

PT
PP

PSDB
PTB

PT
PLPUPSL

PT
PT

PT
PFL

PMDB
PMDB

PTB
PMDB
PP

PMDB
PMDB
PP

PMDB
PLPUPSL

PP
PT

PMDB

GOIÁS

SANTA CATARINA

PMDB
PMDB

PP
PP

Affonso Camargo
Alex Canziani
Assis Miguel do Couto
Chico da Princesa
Colombo
Dr. Rosinha
Ora. Clair
Eduardo Sciarra
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
IrisSimões
José·Borba
José Janene
Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Odílio Balbinotti
Oliveira Filho
Ricardo Barros
Selma Schons
Takayama
Total de Paraná: 2.:1

PARANÁ

Barbosa Neto
Carlos Alberto Leréia
Leandro Vilela
Leonardo Vilela
Neyde Aparecida
Ronaldo Caiado
Rubens Otoni
Sandes Júnior
Totalde Goiás: 8

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PTB
Waldemir Moka PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 2

Osório Adriano PFL
Tatico PTB
Total de Distrito Federal: 5

Adelor Vieira
Edison Andrino
Ivan Ranzolin
João Pizzolatti

PRONA

PT

PT
PSDB

PTB
PLPUPSL

PP
PFL

PP
PSB

PT
PTB

MATO GROSSO

PT
PFL
PTB

PPS
PSD8

DISTRITO FEDERAL

PMDB
PFL

Angela Guadagnin
Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Faria de Sá
Bispo Wanderval
Celso Russomanno
Corauci Sóbrinho
Delfim·Netto
Dr. Evilásio
Durval Orlato
Edna Macedo
Elimar Máximo Damasceno
EMas PRONA
Gilberto Kassab PFL
Gilberto Nascimento PMDB
IIdeu Araujo PRONA
Ivan Valénte PT
João Batista PFL
João Paulo Cunha PT
José Eduardo Cardozo PT
Lobbe Neto PSDB
Luiz Carlos Santos PFL
Luiza Erundina PSB
Marcos Abramo PFL
Mariângela Duarte PT
Michel Temer PMDB
Nelson Marquezelli PTB
NeUton Lima PTB
PauloKobayashi . PSDB
Professorlrapuan Teixeira PRONA
Ricardo Izar PTB
Roberto GOuveia PT
Salvador Zimbaldi PTB
Tehnade Souza PT
Vandêrlei Assis PRONA
Vicêntinho PT
Total de São Paulo: 38

Carlos Abicalil
Celt:ita Pinheiro
Ricarte de Freitas
Rogério Silva
Thelma de Oliveira
Total de Mato Grosso: 5

Alberto Fraga
José Roberto Arruda
Maninha
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O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito a
V.Exa. que determine à Comissão da Reforma Tributá
ria e a todas as demais que encerrem seus trabalhos,
fazendo ver que a partir deste momento, 17h39min, ne
nhuma deGisão de Comissão terá validade.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência determina a todas as Comissões que
porventura estiverem reunidas que cessem seus tra
balhos e que os Deputados venham ao plenário, por
que estamos na Ordem do Dia.

Qualquer decisão de comissão será considera
da nula.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a mesa requerimento com o seguinte teor:

Senhor Presidente, requeiro a V. Exa.,
nos termos do art. 117, VI, do Regimento
Interno, a retirada da pauta da PEC n° 40-C,
de 2003, constante do Item 01 da presente
Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2003. 
José Carlos Aleluia, Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar, concedo a palavra ao Deputado
Moroni Torgan, que falará a favor do requerimento.

O Sft MORONI TORGAN (PFL-CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. eSrs. Deputa
dos, neste momento, várias negociações estão em
curso relativamente ao texto da reforma tributária,
muitas das quais dependem da votação, em segundo
turno, da reforma da Previdência.

No tEJxto da PEC n° 40 ora submetido ao Plená
rio existem senões com referência à proposta aprova
da em primeiro turno. O texto faz, por exemplo, discri
minações contra categorias similares, o que contraria
o princípio constitucional da isonomia, do tratamento
equânime a todas as categorias profissionais seme
lhantes. Infelizmente, algumas categorias estão sen
do privilegiadas em detrimento de outras.

Observamos ainda outros defeitos, mas, embo
ra tenhamos tentado, não conseguimos corrigi-los.
Temos esperança, Sr. Presidente, de que com mais
tempo possamos aparar as arestas e trazer a isono
mia de volta ao texto da reforma da Previdência, de
modo que não seja dado tratamento diferenciado a
trabalhadores de categorias semelhantes.
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PP
PT
PMDB

PP
8

RIO GRANDE DO SUL

PT
PDT

PT
PP
PMDB
PMDB

PMDB
PDT

PP
PP
PMDB
PTB

PP
PT

PMDB
PTB
PMDB
PTB
PT

PDT
PT

PSDB
22
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L':Jodegar Tiscoski
Luci Choinacki
Paulo Afonso
lonta
,.,:,tal de Santa Catarina:

Adão Pretto
Alceu Collares
AiY Vanazzi
Augusto Nardes
Cezar Schirmer
Darcísio Perondi
EJiseu Padilha
Enio Bacci
Francisco Appio
Frrancisco Turra
José Ivo Sartori
Kelly Moraes
Luis Carlos Heinze
Maria do Rosário
Mendes Ribeiro Filho
Milton Cardias
Osvaldo Biolchi
Pastor Reinaldo
Paulo Pimenta
Pompeo de Mattos
T;lrcisio limmermann
Veda Crusius
T,otal de Rio Grande do Sul:

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
lista de presença registra o comparecimento de 308
Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Passa-se à apreciação da matéria que está sobre a
rflesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -Item 1.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N° 40-C, DE 2003
(Do Poder Executivo)

Discussão, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n° 40-B, de 2003, que modifi
ca os arts. 37, 40, 42, 48, 96,149 e 201 da Constitui
çiío Federal, revoga o Inciso IX do § 3° do art. 142 e §
1I) do art. 201 da Constituição Federal e dispositivos
d~ Emenda Constitucional n° 20, de 15 de dezembro
de 1998, e dá outras providências.
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Estamos introduzindo no texto constitucional
modificações que ferem cláusulas pétreas, modifica
ções que não poderiam de forma nenhuma ser apre
ciadas por este Plenário, pois, como todos sabemos,
somente uma Constituinte, eleita pela população, po
deria fazê-lo. Aí, sim, poderíamos discutir direitos ad
quiridos.

Tenho certeza de que muitos Deputados, mes
mo da base de apoio do Governo, sabem que tenho
razão ao dizer que não podemos impunemente inter
ferir em direitos adquiridos nem em cláusulas pétre
as, mas infelizmente o que temos ouvido são descul
pas esfarrapadas para justificar essa atitude.

Também são cláusulas pétreas a inexistência de
pena de morte ede prisão perpétua, normas constitu
cionais que não modificamos em respeito ao poder
constituinte originário. Infelizmente, no que tange à
Previdência, não se está respeitando o direito adquiri
do dos inativos do serviço público. Como podemos re
duzir o salário desses servidores? Como podemos ti
rar deles direitos adquiridos graças a atos jurídicos
perfeitos? Eles e o Governo firmaram um contrato,
que resultou na aposentadoria que hoje recebem,
mas, infelizmente, uma das partes está modificando
unilateralmente os termos do contrato .

Não podemos admitir isso! Não entendo como
se pode considerar constitucional alteração de cláu
su�a pétreaJ Não entendo como alguns podem defen
der a contribuição previdenciária do inativo sem que
sua consciência jurídica doa! Na verdade, deveria
doer, e muito, porque se está dizendo que não é mais
necessário deterpoder constituinte para alterar cláu
sulas pétreas. Está-se di.zendo que é possível, sim, al
terar cláusula pétrea, desde que haja um rolo com
pressor para isso.

Há quem pense que tudo é possível para os que
têm maioria, mas não é bem assim. A Maioria de hoje
era a Minoria ontem, e o que garantiu a eleição deste
Governo foi o· respeito aos preceitos constitucionais.
Se não houvesse esse respeito, não teriam sido reali
zadas eleições e o povo não teria livremente feito sua
escolha.

Portanto, sou favorável, sim, à retirada de pauta
da proposta que trata da reforma da Previdência, para
que possamos aperfeiçoá·la. Só assim poderemos fa
zer justiça social e não feriremos cláusulas pétreas.

A maioria dos Parlamentares tem consciência
jurídica apurada e neste momento, no seu íntimo,
sabe que o que estamos dizendo é verdade. Podere
mos, sim, chegar a acordo para0 aperfeiçoamento
do texto, desde que tenhamos tempo suficiente para
escutar a sociedade e oS Parlamentares da Oposi-

ção, em vez de o Governo vir para a votação com um
rolo compressor, com o único e exclusivo objetivo de
aprovar, em segundo turno, de forma onipotente,. o
texto que representa sua vontade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre Depu
tado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, que
falará contra a matéria.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a reforma da Previdência já semeou muita
discórdia e deixou milhares de servidores públicos to
talmente intranqüilos. Ninguém sabe, na verdade,
como ficará a situação relativamente às pensões, à
idade mínima para aposentaria, às regras de transi
ção, ao subteto etc.

Na verdade, só poderemos clarear definitiva
mente esses aspectos a partir do momento em que o
texto aprovado por esta Casa for apreciado pelo Se
nado da República. Certamente, o Senado tentará
corrigir algumas situações que ficaram totalmente in
definidas na Câmara dos Deputados.

Na votação da matéria em segundo turno, o que
será feito em breve nesta Casa, não poderemos mais
promover alterações. Nessa faSE! só se podem apre
sentar destaques supressivos, e, em decorrência de
acordo feito pel?Sr. Presidente daCasa com os vªri
os partidos, não deve ser oferecido nenhum destaque
de votaç.ã? em separado. Apenas um destaque será
apresentado pela bancada do PDT - que entende
não ter participado daqueleacordo - e vai versar so
bre matéria relativa ao subteto.Portanto, Sr. Presiden
te, está localizado na discussão do subteto o único
ponto de divergência no atual momento de aprecia
ção da matéria.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, entendo
que o momento de apreciarmos e votarmos a matêria
é este. Não adianta procrastinarmos mais a decisão,
porque as questões referentes ao limite redutor das
pensões, ao aumentoda idade mínima para aposen
tadoria, à contribuição dos inativos já foram aprova
das e não poderão ser novamente discutidas.

É importante que se dê aoSenado oportunida
de de apreciar a matéria.. Talvez aquela Casa tenha
um pouco mais de luz do que estae encontre alterna
tivas para problemas como o redutor das pensões, a
regra de transição, o aumento do limite de idade para
aposentadoria sem pedágio ou sem uma regra de
transição. Esses são. pontos da reforma que esta
Casa não teve competência política para disciplinar



E eu, na condição de Vice-Líder, peço para
encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O §
8° do art. 192 diz:

"Art. 192 .
§ 8° Não terão encaminhamento de

votação as eleições; nos requerimentos,
quando cabível, é limitado ao signatário e a
um orador contrário".

Trata-se da Seção Do encaminhamento de vo
tação. Como há colisão de normas, prevalece aque
la que é específica para o requerimento.

Poderei conceder a palavra a VExa. para orien
tar a bancada.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Não
me baseei nesse artigo, mas me rendo à decisão de
V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento subscrito pelo nobre Líder
Deputado José Carlos Aleluia.
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adequadamente. Repito: certamente o Senado Fede- Temos de evitar essa injustiça dos Governado~

ral, a Casa revisora, analisará as justas reclamações res, que farão seu jogo: diminuirão seu subsídio e au-
dos funcionários do serviço público federal, estadual mentarão a verba de representação. Eles estarão a
e municipal. salvo, mas a segurança dos Estados será jogada na

A questão relativa ao subteto é a única que con- lata do lixo, o controle tributário de vários deles será
frontará a Casa como um todo. O que nos cabe fazer abandonada à própria sorte.
nesta sessão é votar, em segundo turno, a proposta Sr. Presidente, por essa razão, queremos apro-
de emenda constitucional de reforma Previdência. var a supressão do subteto estadual.

Logo depois da discussão e dos encaminha- O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
mentos, teremos oportunidade de manter confronto Presidente, peço a palavra pela ordem.
na votação desse destaque para votação em separa- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De-
do que acaba com o subteto de maneira total, man- putado Antonio Carlos Pannunzio, já houve um enca-
tém apenas o teto único, já estabelecido desde a minhamento favorável e outro contrário.
Constituinte de 1988, esta, sim, com poder originário O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
para fazer essa previsibilidade. Presidente, peço a palavra, com base no art. 117, §

Se na legislação ordinária não se implementou 1°, do Regimento Interno, como Vice-Líder do PSDB.
o teto constitucional tendo como base a remuneração O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De-
de Ministro do Supremo Tribunal Federal, não pode o putado Antonio Carlos Pannunzio, no caso deste re-
servidor ser considerado culpado por esse fato, por- querimento, há regra específica. Não se aplica o art.
que essa responsabilidade incumbe tanto do Legisla- 117, mas art. 192, § 8°, do Regimento Interno.
tivo quanto do Executivo. O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.

Portanto, a única coisa que nos resta, neste mo- Presidente, pelo menos de acordo com minha leitura,
mento, é discutir profundamente os pontos relativos a regra é muito específica.
ao subteto, DVS remanescente da bancada do PDT _ Diz o § 1° do art. 117:
cumprimento o Líder Neiva Moreira pela determina- "Art. 117 .
ção e vontade de mantê-lo até o último momento. § 1° Os requerimentos previstos neste
Apesar de todas as pressões, esse DVS é o único que artigo não sofrerão discussão, só poderão
poderá ser apreciado em segundo turno. ter sua votação encaminhada pelo Autor e

As alterações necessárias, profundas, funda- pelos Líderes (. ..)".
mentais, só poderão ser feitas na outra Casa, o Sena
do da República, que poderá apreciar o texto como
um todo e não apenas em tópicos separados, o que já
ocorreu nas votações em primeiro turno desta Casa.

Segmentos ligados à Polícia Civil, aos agentes
fiscais de vários Estados e ao funcionalismo munici
pais terão fundamentalmente sua atenção voltada
para a apreciação desse DVS.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, se
conseguirmos alterar a proposta entre primeiro e se
gundo turno com relação ao subteto, já haverá, sem
dúvida nenhuma, possibilidade de evitar que Gover
nadores cujos subsídios estejam fixados em patama
res baixos os reduzam mais ainda.

O encaminhamento é contra o requerimento,
para que possamos apreciar definitivamente essa
questão e não ficar à sanha dos Governadores Esta
duais. Alguns têm vencimentos de 3 mil reais; outros,
de 14 mil reais. Assim, o patamar de um policial civil
de determinada Unidade da Federação será bem
abaixo do que o de outro Estado.
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente,

peço verificação de votação.
O SA. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Ve

rifícação concedida, Sr. Deputado.
O SR. PRI;SIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como votam os Srs. Líderes?
Como vota o PV?
O SR. SARNEY FILHO (PV-MA. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Não, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Não, contra a retirada da pauta.
Como vota o PRONA?
O SR. ENÉAS (P~ONA-SP. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - A favor do requerimento, Sr. Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PCdoB?

O SA. INÁCIO ARRUDA (PCdoB-CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)- A favor de votar a ma
téria, contra o requerimento, Sr. Presidente.

O SA. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Então, "não".

Como vota o PDT, Deputado Manato?
O SR. MANATO (PDT-ES. Pela ordem. Sem re

visão do oradorJ - Sr. Presidente, o PDT quer que a
matéria seja discutida: a favor.

OSA. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota
"não".

O SA. MANATO - Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o.PPS, Deputado Nelson Proença?
O sA.NELSON PROENÇA (PPS-RS. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Vota contra o requeri
mento, porque deseja a discussão e a votação da ma
téria, Sr. presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PSB?

QSA; ISAíAS SILVESTRE (PSB-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - O PSB vota "não", Sr.
Presidenté.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Comovota o PL?

OSR. MÁRIO ASSAD JÚNIOR (Bloco/PL-MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PL, Sr.Presi
dente, vota contrariamente à retirada.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PP?

O SR. JÚLIO LOPES (PP-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - O PP vota "não", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PTB?

O SA. FEANANDO GONÇALVES (PTB-RJ.
Pela ordém. Sem revisão do orador.) - O PTB é contra
a retirada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PSDB?

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP.Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O
PSDB, Sr. Presidente, é a favor da retirada de pauta. E
não sem razão.

Sabe V.Exa. que o Brasil todo está de olhos pos
tos sobre a Comissão Especial que trata da reforma
tributária. Não convém misturar dois temas dessa
magnitude, até porque poderia desviar a atenção da
opinião pública.

Por isso, somos a favor da aprovação do reque
rimento de retirada da proposta de pauta. E vamos fi
car em obstrução, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
PSDB elTIobstl'ução.

Como vota o PFL?
Q~R.RONALDOCAIADO (PFL-GO. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - O PFL, Sr. Presidente,
está em obstrução.

É lógico que o encaminhamento do requerimento
foifeit? para que a matéria tivesse mais tempo de dis
cussão, a fim de chegarmos a um entendimento e me
Ihorarmoso texto antes de encaminhá-lo ao Senado.

Não sendo possível, o PFL está em obstrução.
OSA. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota oPMDB?
O ~R.l;lf'NíCIO OLIVEIRA (PMDB-CE. Pela or

dem. 3 1m revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB encaminha o voto "não" e convida seus Parla
mentaresparayirem a plenário. Estamos em proces
so de votaçãorominaL

OSA- gRI;SIDENTE. (João Paulo Cunha) 
Como v9fa QPI, Deputado Luiz Sérgio?

O~R.L~'ZSÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do ofador.) - Sr. Presidente, esta Casa preci
sa estar alinhada com o sentimento do Brasil, e o Bra
sil qUer votar.

Por isso o PT vota "não" ao requerimento.
OSA.PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o Governo, Deputado Eduardo Valverde?
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o SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or
d(3m. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esse
tema já foi exaustivamente debatido na Casa, e sua
maioria aprovou o atual texto, que será votado em se
gundo turno.

Por isso o Governo vota "não".
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A

Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (PFL-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, escla
rE~ço aos Deputados que estão chegando ao plenário
nl:lste momento que o PFL encontra-se em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência convoca as Sras. e os Srs. Deputados a
virem ao plenário. Estamos em processo de votação.

O Sr. João Paulo Cunha, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 10

Vice-Presidente.

O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem
rENisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de mani
f€'star minha solidariedade à Marcha das Margaridas.
É a segunda vez que as mulheres trabalhadoras rura
is realizam essa marcha em Brasília, uma verdadeira
fe·sta da democracia.

Manifesto, também, Sr. Presidente, solidarieda
de aos familiares dos brasileiros que morreram no
triste acidente na Base de Lançamento de Alcântara.
Solidarizo-me ao Presidente Lula pela firmeza da sua
declaração de que vamos prosseguir com nosso tra
balho pelo desenvolvimento de tecnologia brasileira
ns área espacial.

Nenhum país do mundo atingiu eficiência nessa
ál"ea sem ter sofrido lamentáveis acidentes. O país
que luta pela auto-suficiência tecnológica corre ris
cos, nós corremos os nossos. A tragédia de Alcântara
atingiu trabalhadores com enorme conhecimento. To-
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dos lamentamos profundamente o episódio, mas rea
firmamos nossa fé na pesquisa brasileira, no desen
volvimento dos nossos programas.

Em breve espaço de tempo atingiremos os obje
tivos que foram frustrados por esse acidente.

O SR. ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ROBERTO BALESTRA (PP-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, diver
gindo da orientação do meu partido, manifesto-me
em obstrução nesta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O
Deputado Roberto Balestra declara-se em obstrução.

O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Brasil está voltado para a Câmara
dos Deputados, onde estão sendo apreciados 2 im
portantes temas que dizem respeito ao futuro da Na
ção. Um deles é a reforma tributária, que ainda está
sendo avaliada na Comissão Especial. Não tenho a
honra de integrá-Ia, mas o PDT está representado. O
outro, a reforma da Previdência, está em adiantada
fase de votação. A Câmara dos Deputados já se mani
festou em primeiro turno.

Sr. Presidente, queremos reafirmar a postura do
nosso partido - e a minha pessoal - contrária a essa
proposta da forma como está sendo formulada.

É bom que se diga, Sr. Presidente, que o PDT
tem votado favoravelmente a 90% dos projetos do Go
verno - 99% conforme o caso. Nessa questão, porém,
permita-nos, estamos em campos opostos, respeito
samente, já que esse não era o discurso de campa
nha do Presidente Lula, não era o compromisso que o
PT tinha com a população brasileira, não era o com
promisso que tinha conosco nem o que tínhamos com
eles, tampouco o que todos nós tínhamos com nós
mesmos.

Causa-nos espécie, portanto, a maneira apressa
da com que o projeto vem a plenário, suprimindo direi
tos dos servidores públicos ativos e dos aposentados.

Ora, como pode o servidor público aposentado
voltar a contribuir para a Previdência Social? Como
compreender isso? Na minha visão simples de ho
mem interiorano e missioneiro que sou lá do meu
amado Rio Grande, o aposentado devia uma conta.
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Efetuou o pagamento dessa conta mês a mês, ano a
ano, quitou a promissória, liquidou a fatura. Como, en
tão, passados 8 anos, 10 anos, alguém pode bater à
porta da sua casa e dizer: 'Tchê, vim aquicobrarjuros
e correção monetária". Aí, ele, espantado, pergunta:
"Mas juros e correção monetária do quê?" "Da conta
que tu pagaste. 11 "Pois é, mas tu mesmo estás dizendo
que eu já paguei a conta. Como queres me cobrar ju
ros e correção monetária de umà conta paga?" "É.
Mas vais ter que pagar."

Esta é a reforma proposta: fazer quem pagou as
parcelas, quitou a promissória, liquidou a fatura voltar
apagar contribuição social.

Não aceitamos, não concordamos absoluta
mente com isso. Mas, mesmo assim, fomos vencidos
no primeiro turno.

A bancada do POT, de forma uníssona e unâni
me, votou ao lado do aposentado, contra a cobrança
dos inativos, especialmente dos atuais inativos, que
há anos não têm reajuste de seus proventos e, agora,
vão amargar um desconto de mais 11%. Ou seja, os
proventos dos aposentados vão crescer igual a rabo
de cavalo: para baixo! Mas não com 0110SS0 voto, não
sem a nossa crítica.

Sr. Presidente, desejo falar ainda sobre outro as
pecto que considero importante - e ainda dá tempo de
revertermos o quadro: a isonomia salarial, ao subteto.

Vejam, .Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados:
esta Casa aprovou um teto geral de 17.300 reais. O pro
jeto originaldo Governo previa a criação de apenas um
subteto, baseado no salário de uma carreira de Estado:
a remuneração dos desembargadores. Assim como o
teto no âmbito federal é a remuneração de Ministro do
Supremo Tribunal Federal, o estadual tem de ser o do
desembargador do Tribunal de Justiça.

Pois pasmem! Nesta Casa, num lance sorratei
ro, curi()so e inexplicável, foram criados 3 tetos para
os Estados, de tal sorte que no meu Estado o servidor
do Executivo terá como teto o salário do Governador
- o Gov~rnador Germano Higotto,por exemplo, rece
be 4 mil reaispormês; no caso do Legislativo, o Presi
dente da Assembléia recebe 9 mil reais e o servidor
do LegislatiVo, até 9 mil reais; no Judiciário, o teto será
de 14 mil e 300 reais, a remuneração de desembarga
dor. Ou seja, no Executivo, o máxhno que alguém po
derá receber é 4 mil reais; no Legislativo, 9 mil reais; e
no Judiciário, 14 mil e 300 reais.

Como explicar isso? Não tem lógica. Sem falar
que o subteto, da forma como está posto, cria no meu
Estado 497 outros subtetos: os subtetos municipais.
Há Prefeitos que ganham 13 mil reais e os funcionári-

os públicos municipais poderão ganhar até 13 mil rea
is. Em Municípios pequenos, o Prefeito ganha 1 mil e
500 reais, e a municipalidade não poderá contratar
um médico por 2 mil reais, 3 mil reais.

Para equilibrar, o POT está propondo urna emen
da de supressiva exatamente para garantir um teto úni
co, mediante o qual o máximo que um servidor público
civil ou militar poderá receber, nos Estados, é 14 mil e
700 reais. Não quer dizer que vão ganhar 14 mil e 700
reais, porque o POT é contra os grandes salários, I11FlS
haverá um teto único, para não criar polêmicas.

Ato contínuo vamos lutar para criar o piso sala
rial, assim como fixamos o teto. Queremos que o valor
economizado com o.corte dos grandes salários seja
incorporado aos pequenos salários. Nenhuma casa
tem teto sem ter piso. Aliás, primeiro vem o piso; de
pois, o teto.

Como o projeto foi feito às avessas - antes tarde
do que nunca!-, que se crie Um subteto único para os
Estados, mas que se crie também um piso para que o
servidor público tenha no mínimo um salário de 500
reais por mês. Isso é elementarpara haver equilíbrio.

Sr.. Presidente, fazemos um apelo para que, no
segundo turno da votação da PEC n" 40,. possamos
unificar o subteto emtodos os Estados, equilibrar os
salários dosservidorespúblicos e acabar com a guer
ra de salários entre o Legislativo, o Executivo e o Judi
ciário.

O destaque que o POT vai apresentar equacio
na e equilibra a situação dos servidores públicos.

Muito obrigado.
O SR. TARCISIO ZIMMERMANN - Sr. Presi

dente, peço a palavrapela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. TARCISIO ZIMMERMANN (PT-RS. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, quero, em primeiro lugar, ma
nifestar minha estranheza quanto a comportamento
que presencio neste plenário.

De forma eloqüente, o Deputado Pompeo de
Mattos condena a taxação dos inativos. Esquece-se,
porém, S.Exa. de que seu partido apóia o Governo do
Estado do Rio Grande do Sul, que cobra não dos ina
tivos que ganham acima dei mil e 200 reais, mas dos
que ganham 240 reais. Não vejo S.Exa. fazer críticas
a essa situação.

Sras. e Srs. Parlamentares, não creio que o De
putado Pompeo de Mattos queira derrubar o desconto
dos inativos, que também significa. isenção da contri
buição para quem ganha menos de 1.200 reais, nem
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cobrar de quem ganha pouco. Talvez S.Exa. devesse
se manifestar sobre a questão. Caso contrário, pode
remos dizer que aqueles que são contra a contribui
ção dos inativos como previsto na emenda querem,
na verdade, cobrar dos servidores públicos que ga
nham menos.

A votação da matéria é muito difícil, Sr. Presi
dente. Ela foi objeto de grandes debates no País, e o
texto original mudou muito. Atualmente, a reforma da
Previdência incorporou muitas reivindicações dos
servidores e contribuições deste Parlamento. Esta
mos votando uma proposta que, ainda que imponha
perdas aos servidores, rigorosamente falando não
lhes retira cidadania nem dignidade.

Por isso, vamos votar a favor desse texto econti
nuar a luta para que 2 aspectos mereçam maior refle
xão. Queremos retomar o debate em torno da parida
de.. Que o Governo possa reintroduzir no Senado a
paridade integral para os atuais servidores. E também
que, com o movimento social, trabalhe o tema da re
gra de transição.

Se pudermos alcançar avanços substantivos no
tocante a paridade e regra de transição, teremos feito
a reforma da Previdência que atende aos interesses
do povo brasileiro, não apenas mantendo a sustenta
bilidade da Previdência pública, mas também promo
vendo a inclusão previdenciária, tão generosamente
prevista nessa reforma.

Por isso, Sr. Presidente, reafirmamos a convic
ção de que podemos ainda aperfeiçoar a proposta e
que o Governo, no diálogo com o movimento social e
com o Senado, haverá de ter a sensibilidade de incor
porar avanços no que diz respeito a regra de transição
e paridade.

Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o PSDB reitera que está em obstrução.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (PSB-AP. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados e Sras. Deputadas, estivemos há pou
co acompanhando a Marcha das Margaridas, oca
sião em que manifestamos nosso apoio às suas rei-

vindicações. São mulheres do campo e da floresta
que atualmente se encontram em frente ao prédio do
Congresso Nacional e, em seguida, vão entregar
uma pauta de reivindicações ao Governo Lula.

Sr. Presidente, também nos solidarizamos com
as famílias das 21 vítimas do acidente ocorrido em
Alcântara. Consideramos que para as relações inter
nacionais do País é necessário dar continuidade do
projeto, mas também que o Governo Lula, ao qual
nosso partido apóia, dê tratamento digno aos antigos
moradores da área em que se localiza aquela Base.

Sr. Presidente, desejo ainda deixar aqui uma de
núncia. De toda a Região Norte, o Estado do Amapá
atualmente é o que apresenta o maior número de ca
sos de dengue. A situação é calamitosa e nos deixa
bastante preocupados.

A bancada do amapaense nesta Casa precisa
chamar a atenção das autoridades para o que está
ocorrendo na área de saúde em nosso Estado. Não
podemos ficar de braços cruzados. Na semana pas
sada, uma pessoa amiga morreu de dengue.

Por último, esperamos que a sessão continue e
que votemos a proposta da reforma da Previdência.

O SR. CORONEL ALVES- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. CORONEL ALVES (Bloco/PL-AP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Depu
tado Inocêncio Oliveira, Sras. e Srs. Parlamentares,
venho à tribuna nesta tarde registrar que, na última
quinta-feira, acompanhamos a comitiva presidencial
que se deslocou de Brasília até a cidade de Belém do
Pará para participar de relevante ato há muito espera
do pela Região do Norte: o ressurgimento da
SUDAM, a exemplo do que ocorreu com a SUDENE.

Com essa medida, o Presidente da República
Luiz Inácio Lula da Silva demonstra grande sensibili
dade e respeito pelo povo do Norte.

Todos sabemos da importância desse órgão
para o desenvolvimento da região. Interessa-nos que
seja um órgão forte, que respeite as diferenças regio
nais e acerca do qual não haja mais denúncias de
corrupção.

Portanto, Sr. Presidente, nestas breves pala
vras, destaco a importância da presença do Presiden
te da República no Estado do Pará para o ressurgi
mento da Superintendência de Desenvolvimento da
Amazônia. Nós, do Amapá, com nossos amigos dos
Estados de Rondônia, Roraima, Acre, Tocantins,
Amazonas e Pará, aguardamos ansiosos que esse
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nove organismo federal venha promover o desenvol
vimento da região, diminuindo os graves problemas
sociais ali existentes.

Parabéns ao Presidente Lula. Nós, do Partido
Liberal, integrantes da base de sustentação do Go
verno Federal, ficamos felizes com a ida deS.Exa. a
Belém participar do ressurgimento da SUDAM.

Desejamos à Presidenta deste órgão, Sra. Ma
ria do Carmo, todo o êxito possível no trabalho de de
senvolver a região.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EDUA.RDO VALVERDE - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a pê:llavra.
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or

dem. Sem reviSão do orador.) - Sr. Presidente, neste
momento quero saudar as mais de 60 mil mulheres de
todo OBrasil que, após histórica marcha, estão em fren
te ao prédio do Congresso Nacional, com objetivo de
trazer à diScusSão temas corno Previdência Social, ge
ração de emprego, luta contra discriminação das mulhe
res,· forma de inserção das mulheres na sociedade bra
si�eira' que ainda é machista e discriminatória.

No tocante à Previdência Social, vemos que no
Congresso Nacional ainda existem forças políticas
que querem a .continuidade de um sistema previden
ciário totalmente contraditório, que exclui 40 milhões
de brasileIros e brasileiras - e milhares delas se en
contramem frente ao Congresso Nacional reivindi
candosuainserção no regime previdenciário -, e de
sejam ma?ter$ituações diferenciadas.

A Constituição Federal assegura como direitos,
entre outro~,a ~arantia à vida, à liberdade, à igualda
dee àju$tiça.••Num país.em que se aposentam com
pulsoriamente juízes e promotores que não cumprem
suas fun9õe:s,oque podemos concluir é que o regime
de previd~nciadosservidores públicosainda é utiliza
do para manter privilégios. Essa previdência não inte
ressa aopovo brasi.leiro. Regras previdenciárias dife
renciadasnão ljljudam a construir um Estado demo
crático e igualitário.

Aí está o exemplo vivo dessas combativas mu
lheres que es~ãoem frente ao prédio do Congresso
Nacional~xigindo justiça e igualdade, clamando por
uma previd~nda justa e igualitáriapara todos os bra
sileiros e b~asileiras, por uma previdência que garanta
direitos consentâneos com a realidade brasileira e
que não ptívilégie· alguns em detrimento de muitos.

Eram estas as minhas palavras. Espero que
possamos aprovar, neste momento, a proposta de re
forma previdenciária em segundo turno.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio· Oliveira) - A
Presidência informa que daqui a 15 minutos dará ini
cio à discussão da matéria. Comunica ainda que hoje
não haverá votação, conseqüentemente a discussão
não será encerrada.

A discussão.nãovaI ser encerrada, ma~ a ses
são, sim' às 19h, impreterivelmente, horário emquea
Comissão Especial da Reforma Tributária voltará a se
reunir.

A SRA. TEREZINHA FERNANDES - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. TEREZINHA FERNANDES (PT-MA.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, rnais uma vez vimos à tri
buna para abordarolarnentável acidente acontecido
na última sexta-feira em Alcântara, no meu Estado, o
Maranhão.

Temos o maior interesse em que aquele projeto 
há 20.anos o povo brasileiro vem depositando esperan
ça nel.e.. seja viabilizado. Temoscertezade que num fu
turo muito próximoo Brasil fará parte do seleto grupo de
países auto-suficientes emtecnologia espacial.

Infelizmente, o acidente da última sexta-feira vi
timou .21 homens que e$tavamtrabalhando para o
lançamento do VLS -1. no dia 25, ontem.

O Presidente Lula fez questão de afirmar que o
programa cantinuaráe destacou sUa determinação
em mandarlilPUrar as causas de:sse lamentável aci
dente. Não afirmamos ter havido sabotagem, mas sa
bemos que e~istem muitos interessados em que o
projetoespacié:\1 brasileiro não seja.bem sucedido.

Nacondição de representantes do povo brasilei
ro ne~ta Casa, precis~mosêacompanharesseprojeto.
Apresentamos à Presidência da Casa requerimento
para a formação de Comissão Externa destinada a
acompanhar, ~m Alcântara, .a apuração dos fatos.
Assim, mostraremos ao pove brasileiro nossa preocu
pação com o que está acontecendo com o Programa
Espacial e corry a cidade de~lcântarlil.

Aproveitamos a oportunidade para saudar a
Marcha das Mljlrgaridi3:s.~ojeestão em Brasília mi
Iharesde mulheres detog?soS reca?tos do País que
lutam por melhores condições dE:. vida, por respeito,
por igualdade entre homens e mulheres, por uma pre
vidênFiapara ~.trabalha~ora rural, por programas de
saúde de melhor qualidade para as mulheres etc.
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Queremos cumprimentar essas bravas lutado
r,ElS que hoje se encontram em Brasília.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência informa ao Plenário que o período das
Breves Comunicações será encerrado às 18h35min.
A partir daí, iniciaremos a discussão da matéria. Às
1nh, impreterivelmente, encerraremos a sessão, por
que a Comissão Especial da Reforma Tributária volta
ré a se reunir.

O SR. NILSON MOURÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. NILSON MOURÃO (PT-AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro,
com alegria e satisfação, a Marcha das Margaridas
€wn Brasília. Milhares de mulheres vieram do Brasil in
teiro mostrar ao Presidente Lula e ao nosso Governo
que muitas de suas reivindicações ainda precisam
S13r atendidas.

Quero destacar que o Ministro Luiz Dulci, repre
sl~ntando o Governo, esteve presente ao ato, levando
a solidariedade e a compreensão do Presidente Lula
à Marcha e, sobretudo, a clara visão de que o Gover
no está de braços abertos para receber as Margari
das e atender às suas reivindicações.

Destaco ainda - e o faço com muito orgulho - a
presença da delegação das mulheres do Estado do
Acre. Durante 3 dias, de Cruzeiro do Sul, de Taraua
cá, de Feijó, de Sena Madureira, de Rio Branco, de
Assis Brasil, de Brasiléia, de Plácido de Castro, da
Acrelândia, de Porto Acre, do Bujari, essas mulheres
viajaram até Brasília, enfrentando as maiores dificul
dades para aqui desfraldar a bandeira da mulher tra
balhadora rural do Estado do Acre.

Essas mulheres guerreiras, lutadoras, estão sin
tonizadas com o Governo, mas esperam dele muito
mais para melhorar sua condição de vida, para ter
acesso às várias linhas de financiamento, para sua in
serção na Previdência Social.

Estão de parabéns as mulheres rurais, a
CONTAG e a Federação dos Trabalhadores Rurais do
Acre por esse grande evento.

Muito obrigado.
A SRA. ORA. CLAIR - Sr. Presidente, peço a

pa.lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V Exa. a palavra.
A SRA. ORA. CLAIR (PT-PR. Pela ordem. Pro

nuncia o seguinte discurso.) ~ Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o substitutivo da Comissão de Eco-

nomia ao Projeto de Lei Complementar n° 72, de
2003, que altera dispositivos da Lei n° 5.172 - Códi
go Tributário Nacional, deve ser rejeitado, pelos moti
vos a seguir expostos.

Em primeiro lugar, o crédito tributário deve ser
resguardado como privilegiado, não se sobrepondo
somente sobre os créditos trabalhistas. Os dispositi
vos introduzidos pelo PLP nO 72 representam o aten
dimento de interesses privados em detrimento do in
teresse público, uma vez que o credor mais importan
te, no caso de falência de uma empresa, é a coletivi
dade, atendida na forma do recolhimento dos tributos.
O PLP n° 72 contém dispositivos que irão privilegiar
especialmente o setor financeiro, responsável pelos
empréstimos ao setor privado.

O caput do art. 184, deliberada e indevidamente
exclui do texto em vigência que os bens gravados por
ônus real respondam pelo pagamento do crédito tri
butário. O art. 184 prejudica o recebimento dos crédi
tos tributários, quando permite que bens disponibili
zados como garantia de empréstimos não sejam utili
zados, prioritariamente, para o pagamento das dívi
das com o Fisco.

O parágrafo único do art. 184 estabelece explici
tamente a preferência para o crédito com garantia
real, pois acentua que os "bens gravados por ônus
real responderão pelo crédito tributário apenas na
parte em que o seu valor real exceder aos créditos já
garantidos". Cabe ressaltar que são as instituições fi
nanceiras que exigem garantias reais. Portanto, esse
dispositivo estaria privilegiando o setor financeiro em
detrimento do interesse da sociedade.

O inciso 111 do parágrafo único do art. 186 tam
bém estabelece que, na falência e na recuperação ju
dicial, os créditos tributários concorrem em igualdade
de preferência com os demais créditos, o que fere in
teresse social relevante, dando ao setor financeiro
garantias que no texto atual estão destinadas à socie
dade, através da arrecadação tributária. Esse disposi
tivo conflita com o princípio da prevalência do interes
se público consagrado no art. 187, que acentua que o
crédito tributário não é sujeito a concurso de credores
ou habilitação em falência, recuperação judicial, con
cordata, inventário ou arrolamento.

A parte final do Inciso 11 do parágrafo único do
art. 186 igualmente limita o valor dos créditos traba
lhistas, o que contraria as disposições legais, pois o
texto da Loi de Falência não restringe os créditos tra
balhistas El estes são ilimitadamente privilegiados.
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Assim sendo, apresentaremos emenda para su
gerir à Câmara dos Deputados a rejeição do substitu
tivo da Comissão de Economia ao PLP n° 72/03.

Aproveitamos a oportunidade para saudar as
combativas mulheres que participam da Marcha das
Margaridas e que vieram à Brasília para discutir os
problemas das mulheres trabalhadoras rurais.

Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. LfNCOLN PORTELA - Peço a palavra

pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

a palavra VExa.
O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL-MG.

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, ao ler editorial publica
do no jornal Estado de Minas, descobri que nosso
País está autorizado a pescar 100 mil toneladas de
atum por ano, contudo só consegue capturar 25 mil
toneladas, simplesmente por não existir número ideal
de barcos de pesca.

A questão foi discutida em Brasília, na sede do
BNDES, por representantes do Ministério do Desen
volvimento, Indústria e Comércio Exterior, da Secre
taria Nacional de Pesca e dos pescadores doConse
lho Nacional de Pesca. O problema é: deixamos de
capturar atuns que valem milhões de dólares porque
faltam barcos pesqueiros.

As autori~adesno assunto garantem que com o
número ideal de barcos o Brasil poderia pescar as 75
mil toneladas que faltam, o que geraria 25 mil novos
empregos, além de excedentes exportáveis de 120
milhões de dólares.

O Brasil produz 900 mil toneladas de peixe por
ano, apesarde seus quase 8 milhões de quilômetros
de costa atlântica e rnilhões de hectares de terras
com naSCentes que podem ser usadas na piscicultu
ra. Estamos bem abaixo do Peru, que pesca 11 mi
lhões de tone.ladas ano.

Sr. Pr13sidente, a meta do Governo Lula é produ
zir 1,5 mUhãode toneladas até 2007, com 750 mil de
produção cativa. Na Europa existem centenas de bar
cos à venda cerca de 40% mais baratos dos que os
fabricados no Brasil, segundo informou o represen
tante .do Conselho Nacional de Pesca. Vale a pena
conferir, bem como planejar e agilizar a liberação de
financiamentos para a nossa área pesqueira.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. paESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente, Sras. Srs. Deputados, inicio minha fala elo
giando V.Exa. pelo discernimento de, ao concordar com
a Oposição, adiar a votação da matéria em pauta.

O requerimento de retirada de da proposta da
pauta ou de adiamento da votação nãofoi apresenta
do sem propósito. Hoje, todo o País tem os olhos vol
tados para esta Casa, particularmente para a Comis
são Especial destinada ao exame da reforma tributá
ria, reforma que representa a volúpia arrecadadora e
centralizadora do atual Governo,

O Governo do PresidenteLula travestiu de refor
ma proposta que não tem outro intuito anão ser o de
aumentar o volume de recursos arrecadados pelo Te
souro' somente do Tesouro, negando-se a comparti
lhá-los com Estados e os Municípios.

Daí a descabida proposta, em primeiro lugar,de
perenizar a CPMF. É um absurdo! Essa contribuição já
foi consideradadeletéria e nociva por quase todo mun
do. Ela pode até ter um caráter estimuladorquanto a fis
calização, pela Receita Federal, das movimentações fi
nanceiras, mas, nesse caso, a alíquota deveria ser míni
ma, de 001 %, por exemplo. No entanto, querer pereni
zar essa contribuição cOm a alíquota de 0,38% e, mais
ainda, desvincular os recursos arrecadados da saúde e
da assistência social-- quero lembrar que dos 0,38%,
somente 0,08%vãopara a assistência social- configu
ra absoluta falta de medida e de lógica. O Governo per
deu a razão ao insistir nessa tese.

Juntamente com essa pretensão há outro des
pautério: a desvinculação das receitas da União. Po
dem acusar o PSDBde ter feito o mesmo quando Go
verno. E de fato o fez, masnlJm mornento de crise in
ternacional, por questão ernergencial e em curto pe
ríodo, porque não havia, nao?asião, nenhum projeto
de reforma tributária em tramitação no Congresso
Nacional.

Agora o Governo do PT.quer passe livre. Este
Governo nãohonra seus colTlpromissos - não comigo
ou com a maioria dos Deputados. da Oposição -, mas
comaqueles que votaram naproposta com que enga
nou o povo brasileiro.

Por isso, Sr. Presidente, é correta a posição do
PSDB de requerer adiamehtoda votação da propos
ta. VExa. decidiu acertadamente ao determinar que,
mesmo tendo o quorum sido atingido, a Casa não vo
tará hoje a matéria. A decisão é das mais acertadas e
só faz elevar a adrniração que todos temos por V.Exa.

Meus cumprimentos.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - No- irmão Gilberto, à viúva D. Cecília, aos filhos Alexandre
bre Deputado Antonio Carlos Pannunzio, agradeço a e Adriano a seus sobrinhos, funcionários e amigos
VExa., mas a decisão foi do Presidente João Paulo deixo meu abraço caloroso nesta hora de dor.
Cunha, S.Exa. me consultou e o apoiei. Desejo ainda comunicar à Casa o falecimento

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURV - Sr. Presiden- de outro ilustre brasileiro: o ex-Ministro do Trabalho
te, pela ordem. Murilo Macedo, ocorrido hoje em Atibaia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem Nosso querido amigo Murilo Macedo, homem
VExa. a palavra. inatacável, sempre dedicou sua vida ao serviço públi-

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURV (PTB-SP. Pela co. Lamentavelmente, porém, teve seus bens bloque-
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi- ados de 1995 até hoje, porque foi uma das vítimas da
dente Sras e Srs. Deputados, hoje a cidade de Itu vai covarde e irresponsável intervenção feita no
parar. Às 19h ocorrerá a missa de ]O dia do empresá- BANESPA, uma das maiores injustiças cometidas
rio ituano José Nelson Schincariol. neste País.

Eram 23 horas do dia 18 próximo passado quan- Estou convicto de que esta Casa também pran-
do Nelson Schincariol foi baleado por 2 bandidos ao teia a memória do grande brasileiro que foi Murilo Ma-
chegar em casa. cedo.

Em estado grave, ferido por 3 tiros, 2 na cabeça O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente,
e outro nas costas, ele foi levado pelo Corpo de Bom- peço a palavra pela ordem.
beiros para Santa Casa de Itu e, posteriormente, O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
transferido de ambulância e helicóptero para o Hospi- VExa. a palavra.
tal Israelita Albert Einstein, na zona Sul da cidade de O SR. PAULO DELGADO (PT-MG. Pela ordem.
São Paulo, mas não agüentou e faleceu. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Sr. Presidente, Itu está chocada com toda essa Deputados, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva es-
violência e com os fatos nebulosos que envolvem a tará amanhã, às 10h, no Centro Tecnológico da Aero-
brutal morte de uma pessoa que era sinônimo de pro- náutica, em São José dos Campos, para, com pesar,
gresso e de liderança na região. acompanhar o velório dos 21 técnicos e engenheiros,

Lá se vão 64 anos desde que seu pai fundou a profissionais da Aeronáutica, do CTA e do INPE que
Primo Schincariollndústria de Cervejas e Refrigeran- estavam trabalhando na Base de Alcântara quando
tes S/A, fabricando a famosa Itubaína sabortuti-frutti. do trágico acidente ocorrido com o Veículo Lançador

Em 1989, já sob comando de Nelson, a compa- de Satélite - VLS do Programa Espacial Brasileiro e
nhia lançou sua primeira cerveja, tipo Pilsen, que su- que também ocasionou a destruição de 2 satélites, o
perou as expectativas de mercado já no primeiro ano da Universidade do Pará e o do INPE.
de produção. O Programa Espacial Brasileiro tem mais de 40

Hoje, o Grupo Schincariol conta com 6 fábricas anos, e só 5 países possuem projeto tão completo
com capacidade para produzir 2,1 bilhõesde litros de quanto o brasileiro. Oito países têm condições de dis-
cerveja/ano, 23 centros próprios de distribuição e 250 cutir em igualdade de condições com o Brasil o pro-
parceiros distribuidores. É a segunda maior cervejaria grama espacial que inclui estas 3 etapas: a da cons-
do País em capacidade instalada, na produção de trução, a do lançamento e a do lançamento do satélite
cervejas em embalagem de 600 ml e detém 9,7% das para a órbita terrestre, procedimento esse executado
vendas. na plataforma. No Brasil, temos duas plataformas de

O grupo é independente, 100% nacional, e não lançamento: uma no Rio Grande do Norte, em Barrei-
tem joint ventures ou acordos com grupos estrangei- ra do Inferno, e outra em Alcântara, no Maranhão.
ros. A unidade de ltu é considerada a maior da Améri- O Brasil tem um programa espacial aberto. So-
ca do Sul, com capacidade individual de produção de mos signatários de todos os acordos multilaterais que
13 milhões de. hectolitros - cervejas e refrigerantes. permitem a competição de alto nível da tecnologia
Instalada em 750 mil m2 de terreno, tem 200 mil m2 de brasileira. Somos o único país não só da América do
área construída e cerca de 1.500 funcionários. Sul, mas do hemisfério sul do mundo que possui pro-

Sr. Presidente, infelizmente não posso compa- grama espacial de tal porte.
recer à missa em Itu, mas faço questão de consignar Ao afirmar, ainda no dia 19, quando ocorreu a
nesta Casa estas palavras de singela homenagem a tragédia, que o programa espacial não pára e que ele
um brilhante homem e grande empreendedor. Ao seu há de continuar, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva

- -----~~~--~~--~~-
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RORAIMA

Almir Sá PL PUPSL Não
Dr. Rodolfo Pereira PDT Não
Francisco Rodrigues PFL Obstrução
Luciano Castro PL PLlPSL Não
Maria Helena PMDB Não
Suely Campos PP Não
Total Roraima: 6

não só presta homenagem às vítimas do acidente PV - Não
que morreram em nome do avanço da ciência, como GOV. - Não
também demonstra plena confiança na inteligência Partido Bloco Voto
brasileira que compõe os quadros profissionais do
CTA, do INPE, da Aeronáutica e dos engenheiros ci
vis que lá trabalham.

É o registro que faço.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou

encerrar a votação. (Pausa.)
Não havendo mais quem queira utilizar o direito

ao voto, declaro encerrada a votação.
Proclamo o resultado:

Votaram:
Sim: 25
Não: 338

Abstenções: 4
Total:367

É REJEITADO O REQUERIMENTO DE
RETIRADA DE PAUTA DA PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO W 40-C, DE 2003.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC N° 40/2003 - Requerimento de
Retirada da Pauta

Presidiram a Votação:
João Paulo Cunha -17:36
Inocêncio Oliveira - 18:01
Resultado da Votação
Sim 25
Não 338
Abstenção 4
Total da Votação 367
Art.171
Total Quorum 368
Obstrução 58
Orientação
PT - Não
PMDB-Não
PFL - Obstrução
PSDB - Obstrução
PTB-Não
PP-Não
PUPSL-Não
PSB-Não
PPS-Não
PDT -Não
PCdoB-Não
PRONA-Sim

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT Não
Coronel Alves PL PUPSL Não
Davi Alcolumbre PDT Não
Dr. Benedito Dias PP Não
Eduardo Seabra PTB Não
Hélio Esteves PT Não
Janete Capiberibe PSB Não
Va~enorGuedes PP Não
Total Amapá: 8

PARÁ

Ann Pontes PMDB Não
Asdrubal Bentes PMDB Não
Babá PT Sim
Josué Bengtson PTB Não
Nilson Pinto PSDB Sim
Paulo Rocha PT Não
Zé Geraldo PT Não
Zé Lima PP Não
Zequinha Marinho PTB Não
Total Pará: 9

AMAZONAS

Carlos Souza PL PUPSL Não
Francisco Garcia PP Não
Humberto Michiles PL PUPSL Não
Lupércio Ramos PPS Não
Silas Câmara PTB Não
Vanessa Grazziotin pedoB Não
Total Amazonas: 6

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS Não
Anselmo PT Não
Casara PSDB Obstrução



CEARÁ

J\lmeida de Jesus PL PUPSL Não
Aníbal Gomes PMDB Não
Antonio Cambraia PSDB Obstrução
tlriosto Holanda PSDB Não
,f1rnon Bezerra PSDB Não
Bismarck Maia PSDB Não

Agosto de 2003

PIAuí

Átila Lira PSDB Sim
B.Sá PPS Não
Júlio Cesar PFL Obstrução
Marcelo Castro PMDB Não
Moraes Souza PMDB Não
Paes Landim PFL Não
Promotor Afonso Gil PCdoB Não
Simplício Mário PT Não
Total Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT Não
Fátima Bezerra PT Não
Lavoisier Maia PSB Não
Nélio Dias PP Não
Sandra Rosado PMDB Não
Total Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA

Adauto Pereira PFL Não
Benjamin Maranhão PMDB Não
Carlos Dunga PTB Não
Enivaldo Ftibeiro 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
i1son Santiago PMDB Não
Total Pareíba : 12

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Eunício Oliveira PMDB Não
Gonzaga Mota PSDB Sim
Inácio Arruda PCdoB Não
João Alfredo PT Não
José Unhares PP Não
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSDB Não
Leônidas Cristino PPS Não
Manoel Salviano PSDB Não
Mauro Benevides PMDB Não
Moroni Torgan PFL Obstrução
Pastor Pedro Ribeiro PMDB Não
Roberto Pessoa PL PUPSL Sim
Rommel Feijó PSDB Não
Vicente Arruda PSDB Não
Zé Gerardo PMDB Não
Total Ceará: 22

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Não
César Bandeira PFL Não
Costa Ferreira PFL Não
Dr. Ribamar Alves PSB Não
Gastão Vieira PMDB Não
Neiva Moreira PDT Não
Nice Lobão PFL Obstrução
Pedro Fernandes PTB Não
Pedro Novais PMDB Não
Sarney Filho PV Não
lerezinha Fernandes PT Não
Wagner Lago PDT Não
Washingtoh Luiz PT Não
Total Maranhão: 13

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Sim
Eduardo Gomes PSDB Obstrução
Homero Barreto PTB Não
Maurício Rabelo PL PUPSL Não
Osvaldo Reis PMDB Não
Pastor Amarildo PSB Não
Total Tocantins: 6

ACRE

Henrique Afonso PT Não
,João Tota PP Não
Júnior Betão PPS Não
Nilson Mourão PT Não
Perpétua Almeida PCdoB Não
Ftonivon Santiago PP Não
Zico Bronzeado PT Não
Total Acre: 7
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Confúcio Moura PMDB Não
Eduardo Valverde PT Não
'Marinha Raupp PMDB Não
Miguel de Souza PL PUPSL Não
Nilton Capixaba PTB Não
Total Rondônia: 8

--- --~------
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PERNAMBUCO

André de Paula PFL Sim
Eduardo Campos PSB Não
Fernando Ferro PT Não
Inocêncio Oliveira PFL Obstrução
José Chaves PTS Não
José Mendonça Bezerra PFL Não
José Múcio Monteiro PTB Não
Luiz Piauhylino PTB Não
Maurício Rands PT Não
Pastor Francisco Olímpio PSB Não
Paulo Rubem Santiago PT Não
Pedro Córrêa PP Não
Raul Jungmann PPS Não
Renildo Calheiros PCdoB Não
Roberto Magalhães PTB Não
Total Pernambuco: 15

ALAGOAS

Benedito de Lira PP Não
Givaldo Carimbão PSB Não
Helenildo Ribeiro PSDB Obstrução
João Caldas PL PUPSL Não
João Lyra PTB Não
José Thomaz Nonô PFL Obstrução
Maurício Quintella Lessa PSB Obstrução
Olavo Calheiros PMDB Não
Rogério Teófilo PFL Obstrução
Total Alagoas: 9

SERGIPE

Bosco Costa PSDB Obstrução
Heleno Silva PL PUPSL Não
Jackson Barreto PTB Não
João Fontes. PT Sim
Jorge Alberto PMDB Não
Machado PFL Obstrução
Mendonça Prado PFL Não
Total Sergipe: 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Não
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL Obstrução
Claudio Cajado PFL Obstrução
Colbert Martins PPS Não
Coriolano Sales PFL Não
Edson Duarte PV Não
Fábio Souto PFL Obstrução

Félix Mendonça PTB Abstenção
Gerson Gabrielli PFL Obstrução
Guilherme Menezes PT Não
Jairo Carneiro PFL Não
João Carlos Bacelar PFL Não
João Leão PL PUPSL Não
Jonival Lucas Junior PTB Não
José CarlosAraújo PFL Obstrução
José Rocha PFL Obstrução
Josias Gomes PT Não
Jutahy JuniorPSDB Obstrução
Luiz Alberto PT Não
Luiz Bassuma PT Não
Luiz Carreira PFL Obstrução
Marcelo Guimarães Filho PFL Obstrução
Mário Negromonte PP Não
Milton Barbosa PFL Não
Nelson Pellegrino PT Não
Paulo Magalhães PFL Obstrução
Pedro Irujo PFL Não
Reginaldo Germano PFL Obstrução
Severiano Alves PDT Não
Walter Pinheiro PI Não
Zelinda Novaes PFL Obstrução
Zezéu Ribeiro PT Não
Total Bahia: 32

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Não
Bonifácio de Andrada PSDB Obstrução
Cabo Júlio PSB Não
Carlos Melles PFL Obstrução
Carlos Mota PL PUPSL Não
Carlos Willian PSB Não
César Medeiros PI Não
Cleuber Carneiro PFL Não
Dr. Francisco Gonçalves PTB Não
Edmar Moreira PL PUPSL Não
Eduardo Barbosa PSDB Obstrução
Eliseu Resende PFL Obstrução
Fernando Diniz PMDS Não
Geraldo Thadeu PPS Não
Gilmar Machado PT Não
Herculano Anghinetti PP Não
Ibrahim Abi-Ackel PP Não
Isaías Silvestre PSB Não
Ivo José PT Não
João Magalhães PTS Não
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João Magno PT Não
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL Não
José Militão PTB Não
José Santana de Vasconcellos PL PUPSL Não
Lael Varella PFL Não
Leonardo Mattos PV Não
Leonardo Monteiro PT Não
Lincoln Portela PL PUPSL Não
Marcello Siqueira PMDB Não
Márcio Reinaldo Moreira PP Não
Maria do Carmo Lara PT Não
Mário Assad Júnior PL PUPSL Não
Mário Heringer PDT Não
Mauro Lopes PMDB Não
Narcio Rodrigues PSDB Obstrução
Odair PT Não
Osmânio Pereira PTB Não
Patrus Ananias PT Não
Paulo Delgado PT Não
Rafael Guerra PSDB Obstrução
Reginaldo Lopes PT Não
Roberto Brant PFL Obstrução
Romel Anizio PP Não
Romeu Queiroz PTB Não
Ronaldo Vasconcellos PTB Não
Saraiva Felipe PMDB Não
Sérgio Miranda PCdoB Não
Silas Brasileiro PMDB Não
Virgílio Guimarães PT Não
Vittorio Medioli PSDB Obstrução
Total Minas Gerais: 50

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
Nilton Baiano PP Sim
Renato Casagrande PSB Não
Total Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB Não
Alexandre Santos PP Não
Almerinda de Carvalho PMDB Não
Almir Moura PL PUPSL Não

André Luiz PMDB Não
Antonio Carlos Biscaia PT Não
Bernardo Ariston PSB Não
Bispo Rodrigues PL PLlPSL Não
Carlos Nader PFL Obstrução
Chico Alencar PT Não
Dr. Heleno PP Não
Edson Ezequiel PMDB Não
Eduardo Cunha PMDB Não
Eduardo Paes PSDB Obstrução
Elaine Costa PTB Não
Fernando Gabeira PT Não
Fernando Gonçalves PTB Não
Francisco Dornelles PP Não
Jair Bolsonaro PTB Sim
Jandira Feghali PCdoB Não
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Não
Jorge Bittar PT Não
José Divino PMDB Não
Juíza Denise Frossard PSDB Obstrução
Julio Lopes PP Não
Laura Carneiro PFL Obstrução
Leonardo Picciani PMDB Não
Lindberg Farias PT Não
Luiz Sérgio PT Não
Maria Lucia PMDB Não
Miriam Reid PSB Obstrução
Nelson Bornier PMDB Não
Paulo Baltazar PSB Não
Paulo Feijó PSDB Não
Reinaldo Betão PL PUPSL Não
Renato Cozzolino PSC Não
Roberto Jeffemon PTB Não
Simão Sessim PP Não
Total Rio de Janeiro: 38

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB Obstrução
Aldo Rebelo PCdoB Não
Aloysio Nunes Ferreira PSOB Obstrução
Angela Guadagnin PT Não
Antonio Carlos Mendes Thame PSOB Obstrução
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Obstrução
Arlindo Chinaglia PT Não
Arnaldo Faria de Sá PTB Não
Bispo Wanderval PL PLlPSL Não
Carlos Sampaio PSDB Obstrução
Celso Russomanno PP Não

-----------~-~~-----_.- --- ----------_._---~----~-------
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Cláudio Magrão PPS Não
Corauci Sobrinho PFL Sim
Delfim Netto PP Não
Devanir Ribeiro PT Não
Dimas Ramalho PPS Não
Dr. Evilásio PSB Não
Dr. Pinotti PMDB Não
Durval Orlato PT Não
Edna Macedo PTB Não
Elimar Máximo Damasceno PRONA Sim
Enéas PRONA Sim
Gilberto Kassab PFL Abstenção
Iara Bernardi PT Não
IIdeuAraujoPRONA Sim
Ivan Valente PT Não
Jamil Murad PCdoB Não
JeffersonCampos PSB Não
João.Batista PFL Obstrução
João Paulo CunhaPT Art. 17
José Eduardo Cardozo PT Não
Jovino Cândido PV Sim
Julio Serrteghini PSDB Sim
Lobbe Neto PSDB Sim
Luciano Zica PT Não
Luiz Antonio Fleury PTB Não
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Não
Luiza Erundina PSB Não
Mariângela Duarte PT Não
Medeiros·· PL PUPSL Não
Milton MOnti PL PUPSL Não
Nelson Marquezelli PTB Não
Néuton Lima PT8 Não
Orlando Fantazzini PT Não
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Professorlrapuan Teixeira PRONA Sim
Professor Luizinho PT Não
Ricardo Izar PTB Não
Roberto Gouveia PT Não
Robson Tuma PFL Obstrução
Rllbinelli PT Não
Salvador Zimbaldi PTB Não
Teima de Souza PT Não
Va.ldérnar Costa Neto PL PUPSL Não
Vandérlei Assis PRONA Sim
Vicentinhb PT Não
Walter Feldman PSDB Obstrução
Total São Paulo: 57

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Não
Celcita Pinheiro PFL Abstenção
Pedro Henry PP Não
Ricarte de Freitas PTB Não
Rogério Silva PPS Não
Thelma de Oliveira PSDB Obstrução
Wilson Santos PSDB Obstrução
Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB Não
Maninha PT Não
Osório Adria.no PFL Sim
Sigmaringa Seixas PT Não
Tatico PTB Não
Wasny de Roure PT Não
Total Distrito Federal : 6

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB Não
Jovair Arantes PTB Não
Leonardo Vilela PP Não
Luiz Bittencourt PMDB Não
Neyde Aparecida PT Não
Pedro Chaves PMDB Não
Roberto Balestra PP Abstenção
Ronaldo Caiado PFL Sim
Rubens Otoni PT Não
Sandes Júnior PP Obstrução
Sandro Mabel PL PUPSL Não
Total Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Bifti PT Não
Antonio Cruz PTB Não
Geraldo Resende PPS Não
João Grandão PT Não
Murilo Zauith PFL Obstrução
Nelson Trad PMDB Não
Waldemir Moka PMDB Não
Total Mato Grosso do Sul : 7

PARANÁ

André Zacharow PDT Não
Assis Miguel do Couto PT Não
Cezar Silvestri PPS Não
Chico da Princesa PL PUPSL Não



Agosto de 2003

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Está prejudicado o seguinte requerimento de mes
mo teor:

Senhor Presidente, requeremos, nos
termos do inciso VI do art. 117, combinado
com item 1, alínea b, inciso 1/, do art. 101 do
Regimento Interno, a retirada de pauta da
Proposta de Emenda à Constituição n°
40/2003 - do Poder Executivo - que "modifi
ca os arts. 37, 40, 42, 48, 96, 142 e 149 da
Constituição Federal, o art. 8° da Emenda
Constitucional n° 20; de 15 de dezembro de
1998, e dá outras providências".

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2003. 
Antonio Carlos Pannunzio, Vice-Líder do P8DB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em
discussão a matéria.

Concederemos a palavra, no máximo, a 2 ou 3
oradores de cada lado para discutir a matéria. Às 19h,
em ponto, encerraremos a sessão.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Eliseu Padilha PMDB Não
Enio Bacc:i PDT Não
Érico Ribeiro PP Não
Francisco Appio PP Não
Francisco Turra PP Não
Henrique Fontana PT Não
José Ivo 8artori PMDB Não
Júlio Redecker PSDB Obstrução
Kelly Moraes PTB Não
Luciana Genro PT Sim
Luis Carlos Heinze PP Sim
Maria do Rosário PT Não
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim
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 Pimenta PT Não
Pompeo de Mattos PDT Não
Tarcisio Zimmermann PT Não
Veda Crusius PSDB Obstrução
Total Rio Grande do Sul: 30

E>ilceu Sperafico PP Não
Dr. Rosinha PT Não
Dra. Clair PT Não
Eduardo Sciarra PFL Obstrução
Giacobo PL PUPSL Não
Gustavo Fruet PMDB Não
Hermes Parcianello PMDB Não
II'is Simões PTB Não
José Borba PMDB Não
José Carlos Martinez PTB Não
José Janene PP Não
Luiz Carlos Hauly PSDB Obstrução
Max Rosenmann PMDB Não
Moacir Micheletto PMDB Não
Nelson Meurer PP Não
Odílio Balbinotti PMDB Não
Osmar Serraglio PMDB Não
Paulo Bernardo PT Não
Flicardo Barros PP Não
8elma Schons PT Não
"lakayama PMDB Não
Total Paraná: 25

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB Não
Carlito Merss PT Não
Edison Andrino PMDB Não
Gervásio Silva PFL Obstrução
Ivan Ranzolin PP Não
João Matos PMDB l~ão

João Pizzolatti PP r\fão
Jorge Boeira PT Não
Leodegar Tiscoski PP Não
Luci Choinacki PT Não
Mauro Passos PT Não
Serafim Venzon PSDB Obstrução
Vignatti PT Não
Zonta PP Não
Total Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Não
Alceu Collares PDT Não
Ary Vanazzi PT Não
i\ugusto Nardes PP Não
Beto Albuquerque PSB Não
Cezar Schirmer PMDB Não
Darcísio Perondi PMDB Não
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o SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, indago a V. Exa., a título de esclarecimen
to: vamos iniciar a discussão, mas não vamos encer
rá-Ia?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não
vamos encerrar a discussão. Da lista de inscritos, da
remos a palavra a 1 ou 2 oradores de cada lado, no
máximo, e deixaremos a discussão em aberto, para
possibilitar o avanço dos entendimentos até a sessão
de amanhã.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO-Mui
to obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Murilo Zauith, que
falará contra a matéria.

O SR. MURILO ZAUITH (PFL-MS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
neste momento a Casa inicia a discussão, em segun
do turno, da PEC nO 40, uma das matérias prioritárias
enviadas pelo Governo no limiar dos nossos traba
lhos, em abril.

Entre as duas reformas que o Presidente Lula
considerou necessárias, está a previdenciária. Para
estudar o assunto, foi constituída nesta Casa Comis
são Especial que teve oportunidade de ouvir todos os
segmentos da sociedade, principalmente os funcio
nários públicos, os mais atingidos pelas alterações
preconizadas.Discutimos a questão com os funcioná
rios públicos deste País em reuniões ocorridas aqui
na Câmara e em visitas que a Comissão fez a outros
Estados, a exemplo da realizada a Campo Grande,
Mato Grosso do Sul.

Entretanto, em abril, o Governo mandou para
esta Casa o texto da reforma elaborada no Palácio do
Planalto, muito ruim, muito ruim. Ele acabava com a
estrutura administrativa do Estado brasileiro, que tem
sua base de sustentação nos servidores públicos, a
maioria deles admitidos por concUrso público e que
trabalham a vida inteira pelo País.

A réformaextinguia direitos adquiridos dos ser
vidores públicos e criava a perspectiva - não a quere
mos para este País - de o funcionário público não ter
a segurança da aposentadoria no dia de amanhã.

Foi preciso, então, Sr. Presidente, que os parti
dos de Oposição .desta Casa se mobilizassem, que os
servidores. públicos se organizassem e viessem a
Brasília. Pela primeira veZ na história tivemos a pre
sença da Polícia Militar nesta Casa no momento em
que discutíamos a reforma da Previdência na Comis
são Especial, fato por todos os títulos lamentável.

Conseguimos fazer com que o Governo, diante
da pressão dos funcionários públicos e dos partidos
de Oposição, cedesse em alguns pontos, ainda q!Je
muito poucos. O funcionário público de carreira teria
os proventos de aposentadoria calculados pela média
das contribuições. Como pode o servidor público levar
a vida inteira para estruturar-se e, ao final,. aposen
tar-se pela média das contribuições? Conseguimos
que os proventos de aposentadoria tivessem como
base o último salário.

A proposta do Governo era de que a viÚva do
servidor público, na sua falta, só tivesse direito a 50%
do salário que ele recebia na ativa. Além disso, seria
descontado 11 % dos inativos, medida contra a qual o
PT sempre se bateu no passado, motivo pelo qual o
partido.nunca deixou.esta Casa aprovar uma reforma
realista da Previdência. Vejam bem: o Governo iria co
brar dos aposentados, das viúvas? Antes, isso não
era possível; no entanto, hoje é. A viúva e o aposenta
do hoje vão ter que continuarpagando contribuição
como fizeram a vida .inteira.Além disso, a viúva perde
ria 50% da pensão, mas tinha que tocar a vida. Depois
de forte pressão, o Governo recuou e passou para
30% o desconto nas pensões.

Lamento profundamente que o Presidente da
República vá aos meios de comunicação dizer que o
grande mérito dessa reforma foi acabar com os mara
jás. Será que tudo que houve nesta Casa, a pressão
dos funcionários públicos, a mobilização dos parti
dos, o debate que travamos até hoje foi para acabar
com os marajás nestE;!; País? É para isso que estamos
fazendo a reformada Previdência? Não seria mais fá
cilo Presidente paixar urnato, regulamentar a Consti
tuição e estab~lecerumteto para o salário do funcio
nalismo público 1)0 País? Fiquei cansado de ouvir
S.Exa. dizer no rádio, durante a campanha eleitoral,
que nuncacobraria dl;l inativ~s, pensionistas e viúvas,
uma vez que a questãojáforajulgadapelo Supremo.
Por que S.Exa. não diz ª9<>ra na televisão que resol
veu cobrar e. adn"lit~ pão. tercoragem para discutir
com sua base parlame~tar a~eforma da.Previdência,
fazendo-a passar por esse vexame?

O Governomudou,eparatrabalhar cornos gru
pos econômicos. Hoje não vejo, em nenhum lugar
neste País, um projetoded~senvolvimentosocial. E o
Governo tem, ernuito, compr0n"lissocomo socIal. Qu
eria estar discutindo,. Sr. Presidente, o projeto dos 10
milhões de novos ell1pregos.Quebomse eu pudesse
estar aqui votando com o Governp,.dando parabéns a
ele por propor a criação de} Omilhões de empregos!
Queria, sim, estar?iscutin?oo. projeto de reforma
agrária. No meu Estado, MatoGrosso doSul, há famí-
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lias acampadas à beira de rodovias, sem lugar para ir,
mas que estão sendo incentivadas pelo Ministro, que
diz que vai dar terra e condições de vida. E estão inva
dindo terras em Dourados, as mais produtivas do Bra
sil. Invadem porque não têm perspectiva, porque o
Governo não libera dinheiro para o social, mas sim
para fazer superávit e ainda informa ao FMI que vai
aumentar o superávit primário com a reforma da Pre
vidência.

Essa a perspectiva que temos neste Governo:
um projeto econômico ligado a grupos financeiros, ao
FMI. Ora, o Governo tem de tratar o FMI de forma dife
rente. O atual Governo, que sempre condenou todos
os outros por manterem relações com o Fundo, deve
ter compromissos diferenciados e não enviar carta di
zendo que vai a.umentar o superávit primário em cima
da reforma da. Previdência.

Por isso, continuamos votando contra a reforma
da Previdência.

Muito obrigado.
O SR. MARCELlNO FRAGA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. MARCELINO FRAGA (PMDB-ES. Pela

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna
divulgar um grande evento que acontecerá em meu
Estado. Será a 16a Feira Internacional de Mármore e
Granito, em Cachoeiro de Itapemirim, o maior evento
do setor na América Latina e considerado um dos
maísimportantes do mundo.

A feira deste ano contará com 300 expositores,
instalados em 300 mil metros quadrados de aérea. E
os organizadores esperam para este ano cerca de 32
mil visitantes durante 4 dias.

O evento reunirá 80% dos profissionais do setor,
divididos em: abrasivos e insumos, 15%; serviços,
10%; máquinas e equipamentos, 20%; extração e be
neficiamento, 50%; e entidades, 5%.

Além da presença de expositores vindos de
quase todos os Esta.dos brasileiros, expositores da
Itália, África do Sul e Espanha também estarão parti
cipando do evento.

As exportações no setor de rochas ornamentais
cresceram 31 % em 2003, e a expectativa é de fechar
grandes negócios. O Estado do Espírito Santo é res
ponsável por 51 % das exportações do setor no Brasil.

Em 16 anos de feira, o número de expositores
teve uma aumento de mais de 800%. No ano 1989 ha
via aproximadamente 30 empresas participantes; 2

anos depois esse número dobrou. O aumento de pú
blico é proporcional à quantidade de empresas parti
cipantes. De 1989 a 2002 o número de visitantes au
mentou 600%.

Além de rochas ornamentais, a produção capi
xaba de maquinários e equipamentos também será
destaque. Uma área coletiva de 2,5 mil metros qua
drados reunirá 12 empresas do segmento. Serão ex
postas as mais novas tecnologias do setor fabricadas
no Estado, desde equipamentos para extração, corte
e polimento, até para aplicação de insumos. Isso en
globa todos os demais da cadeia de beneficiamento
do mármore e granito.

O maior cliente de chapas de granito e produtos
de ardósia é o mercado dos EUA, que absorve mais
de 50% do total exportado. Os principais clientes de
blocos de granito são a China e a Itália, esta última
também a principal compradora de nossos quartzitos
foliados. Reproduzindo o desempenho brasileiro no
10 semestre de 2003, as exportações capixabas de
rochas ornamentais tiveram o mais expressivo cresci
mento de toda a história do setor, somando US$96,56
milhões e 328,07 mil toneladas. Esse total represen
tou incremento de 59,35% em valor e 70,70% em
peso sobre o mesmo período de 2002, compondo
51,80% do faturamento e 47,15% do volume físico
das exportações brasileiras. As rochas processadas
representaram 70,05% em valor e 34,13% em peso
do total exportado pelo Estado, o que configurou in
cremento de fantásticos 59,87% e 62,67%, respecti
vamente, frente ao 1° semestre de 2002 ..

Sr. Presidente, ao acabar de pronunciar este
discurso com grande satisfação sobre o assunto,
peço, em nome desta Casa, que o Governo Federal
facilite a cada dia o desenvolvimento do setor.

Peço a divulgação deste pronunciamento em to
dos os meios de comunicação desta Casa.

Era o que tinha â dizer. Muito obrigado.
O SR. DELEY --' Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Antes de conceder a palavra a V.Exa., quero parabe
nizá-lo pelo seu aniversário e desejar-lhe muitas feli
cidades.

Concedo a palavra a V. Exa.
O SR. DELEY (PV-RJ. Pela ordem. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, quero apenas registrar que
acompanhamos, na última votação, nosso partido.

O SR. ALCESTE ALMEIDA (PMDB-RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
última votação, acompanhei a orientação do partido.
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O SR. JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, peço nação dos povos, pela agricultura familiar e pela justi-
a palavra pela ordem. ça social aos excluídos de nossa sociedade.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem Muito obrigado.
V.Exa. a palavra. O SR. VIGNATTI- Sr. Presidente, peço a pala-

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT-MS. Pela ordem. vra pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
Sras. e Srs. Deputados, estivemos participando no úl- V.Exa. a palavra.
timo final de semana, na Cidade doMéxico, da Confe- O SR. VIGNATTI (PT-SC. Pela ordem. Pronun-
rênda Continental de Produtores Rurais promovida da o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sras. e Srs.
pela Confederacion Nacional Campesina. Deputados, o motivo que me traz a esta tribuna é para

TivemOS, este Parlamentar e o Deputado Zé Ge- destacar o 86° aniversário de emancipação políti-
raldo, o prazer de representar o Brasil e esta Casa no co-administrativa do Município de Chapecó, em San-
evento, em que setravou uma série de discussões em ta Catarina.
torno das negociações da Área de Livre COmércio O Município<de Chapecó jamais fechou suas
dasAméricas (ALCA), os tratados comerciais, a pro- portas Ptua o desenvolvimento. Situado no oeste ca-
blemáticado desenvolvimento rural, a reforma agrária tarinense, constituiu-se num pólo agroalimentar, em-
e os projetos políticos para agriculturafamiliar. presarial e comercial. Ações empreendedoras e insti-

Senhores, ressaltamos que a Conferência reu- tucionais desenvolvidas nos últimos anos, tornaram a
niu Parlamentares e representantes das entidades Ii- cidade um espaço de convivência e progresso para
gadas à terra de todas as Américas e Caribe, que muitas famílias.
buscaramnesses 2 dias apres~ntar propostas sobre Épor isso que, paulatinamente, o povo chape-
a organização e unidade dos pequenos produtores e coenseedificasua felicidade, fundamentada no pre-
agriculturas familiares da América Latina. Nesse en - sente e inspirada nos compromissos do futuro.
contro não deixamos de tratar da questão indígena e A população do Município é de 150 mil pessoas.
os seus direitós·históricos e o meio ambiente. O Município de Chapecófoi emancipado em 25

AConferência. foi salutar para o alargamento de agosto de 1917. E tornou-se conhecido internacio-
dos nossos conhecimentos sobre a lutado campesi- nalmentE! por concentrar o maior parque industrial la-
nato de to?a a Amêricatatina, quesofr~oimperialis- tino-americano, pela sua produção de frangos, perus
mo e a falta deperspectivas em face da ~Iobalização. e suínos.

Senh?res, apr?Veitamos esta oportunidade A cidade é dotada de uma infra-estrutura hotele-
para dizer que hoje ~tlmdi~ muito especial para uma ira de excelente qualidade, além de oferecer uma in-
jovem sen~ora s~l-mato-gros~ens~ que Comemora superável e rica gastronomia.
104 anos ele fyndação. Estamos falando da dinâmica Chapecó, é também conhecida como "Cidade
Campo Grande, que, com seus 9uase 700 mil habi- das Rosas",. situada muito próxima ao vale do Rio
tantes, mostra a ~u~pujança comercial e industrial Uruguai, onde estão localizadas as Estâncias Hidro-
sem deixarde ladoos costumes, crenças e cultura do minerais: Águas de Chapecó, São Carlos, Palmitos,
seu povo. Quilornbo, Piratuba, lpirae Iraí,no Rio Grande do Sul.

Denominada •. da "Cidade ••. Morena", Campo Os 86 anos.deemancipação político-adminis-
Grande tem sua história efetivamente iniciada em trativade Chapecó se misturam com a história de ho-
1872 .C?rn a chegada dos primeiros desbravadores mens e mulheres que construíram nossa cidade. Qu-
que começaram a construir o Arraial de Campo Gran- ando comemoramos o aniversário do Município, cele-
de, que, em 1. 905,.eleva-se à condição de Vila de brarmostooas as experiências de vida, luta e trabalho
Campo Grande graças à ex-escrava Eva Maria de Je- dos nossos .cidadãos, das nossas famílias que fize-
sus Vida, a Tia Eva. ram sua história e estão construindo o futuro da nossa

Coma criação de Mato Grosso do Sul em 1977, Chapecó.
a. Cidade. Morena elevou-se à condição de capital do QUero parabenizar todos os chapecoenses que
Estadoe,a partir daí, não parou mais de crescer. nasceram nessa cidade, bem como todos aqueles

Para~enjzamos a população campo-grandense que açotaram Chapecó como sua terra.
pelo aniversário de nossa querida capital, ao mesmo Hoje Chapecó também presta sua homenagem
tempo em quereafirmamos nosso compromisso com a 3 grSlndes homens que não nasceram na cidade,
a reforma agrária, com a emancipação e autodetermi c mas que a adotaram como sua terra e nela viveram
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com grandes emoções, constituindo suas famílias,
tr-,'l.balhando e, cada um a seu modo, tornando-se
exemplo para os outros.

Destacamos a personalidade de Aldo Emílio Gi
Elcomazzi, gaúcho de Getúlio Vargas, um homem que
SH mudou do interior para a cidade e se tornou verea
dor em Chapecó, e que por várias vezes exerceu o
comando do Município.

Destacamos Seu Ernesto Trentin, gaúcho, nas
cido em Guaporé, mas que adotou nossa cidade e
sempre foi um grande empreendedor. Tornou-se vere
ador e teve sua vida dedicada à comunidade.

Também homenageamos o cidadão Sebastião
Emenegildo dos Santos, também gaúcho, nascido em
Passo Fundo, avô de 52 netos e bisavô de 85 bisne
teso Seu Sebastião é um exemplo de perseverança e
otimismo. Pescador, foi balseiro e deixou sua marca
na nossa história do Município. Em 1997, o Seu Se
bastião voltou a estudar na Educação de Jovens e
Adultos, onde se alfabetizou, e, desde então, desco
twiu a comunicação, que lhe dá o direito de ler reca
dos e escrever seu nome. Sempre foi um exemplo
para seus colegas e professores.

Temos muito a comemorar no aniversário do
lV,unicípio. Temos muito a contar aos nossos filhos e
m~tos sobre o orgulho que temos de viver em uma ci
dade que está construindo um futuro digno para os fi
lhos e filhas nascidos em Chapecó.

Chapecó, 86 anos, 150 mil habitantes, pólo eco
nômico, político e cultural. Temos, no grande oeste, o
maior parque agroindustrial da América Latina. E isso
é resultado do esforço coletivo dos chapecoenses, do
espírito empreendedor do nosso povo, das ações de
entidades e lideranças e também de investimentos do
poder público com vistas ao desenvolvimento econô
mico, à geração de emprego e renda, com uma forte e
efetiva política de inclusão social.

Segundo o Atlas do Mercado Brasileiro, publica
do em dezembro de 2002 pelo mais respeitado jornal
econômico do País, a Gazeta Mercantil, Chapecó é o
1;)0 Município mais dinâmico para investimentos, en
tre os mais de 5 mil Municípios brasileiros. Este índice
levou em conta critérios como abertura de novas em
presas - só em 2002 abriram as portas mais de 1.100
empresas -, crescimento da população, depósitos e
aplicações bancárias, potencial de consumo, entre
outros.

O destaque dado à nossa economia deve orgu
lhar a todos os chapecoenses porque mostra o dina
mismo do Município que é conhecido e respeitado em
tc·do o Brasil, inclusive internacionalmente.

Chapecó também é destaque no índice de De
senvolvimento Humano, medido pela Organização das
Nações Unidas. Hoje, entre os mais de 5 mil Municípi
os brasileiros, Chapecó ocupa a 42a posição entre as
cidades com melhor qualidade de vida. Este índice
leva em consideração renda per capíta, habitação, ní
vel educacional e acesso aos serviços de saúde.

Poderíamos citar outros índices, como o de De
senvolvimento da Educação e o de Desenvolvimento
Social, pelos quais Chapecó também é destaque em
Santa Catarina. O dinamismo da sua economia pode
ser medido também pela inserção das agroindústrias
no mercado mundial, pela ampliação do setor de
prestação de serviços, pelo número de passageiros
que diariamente passam pelo aeroporto e pelas feiras
que se desenvolvem no Município. Uma delas é a
MERCOAGRO, a 2a maior feira deste setor no mundo.
Outro exemplo é a EFAPI, a 2a maior feira multisetorial
do sul do País.

Da mesma forma, Chapecó se constitui em pólo
cultural e de produção de conhecimento. Mostra isso
com a expansão e o fortalecimento do ensino superi
or, a criação e profissionalização de grupos teatrais,
de música, corais, dança, cinema, literatura. Pela pri
meira vez, a Prefeitura teve que fazer uma seletiva
para os shows do Palco 11 da EFAPI, onde se inscre
veram mais de 80 grupos musicais. A Escola de Artes
conta com mais de 800 alunos. O 7° Encanta Chape
có teve mais de 100 inscritos. Os Centros Artísticos
de Cultura Popular têm mais de 3 mil alunos.

Enfim, temos muito a comemorar pelos 86 anos
do Município. Porém, Chapecó tem grandes desafios
para o futuro. É importante a tarefa de continuar inves
tindo no desenvolvimento social, que garante a ampli
ação de direitos e mais qualidade de vida à popula
ção, porque só há desenvolvimento econômico com
desenvolvimento social. Os investimentos do poder
público em saúde, educação, assistência possibilitam
um trabalhador mais qualificado, diminuem os custos
das empresas e geram um maior movimento econô
mico no Município. Um exemplo disso são os R$5 mi
lhões investidos anualmente para fornecimento de re
médios, merenda e transporte escolar gratuitos; e
esse investimento certamente se traduz em maior
compra de alimentos, roupas, eletrodomésticos, ma
teriais de construção por parte da população. Isso di
namiza a economia do Município.

Um segundo desafio para o futuro é ampliar,
ainda mais, os investimentos públicos e privados na
área econômica. E, nesse sentido, o atual Prefeito,
Pedro Uczai, anuncia que na próxima semana estará
iniciando as obras de construção do novo Distrito
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Industrial, que será um dos maiores do Estado, possi
bilitando a instalação de 75 novas empresas.

Um terceiro desafio parta o Município é viabili
zar grandes projetos de infra-estrutura, estratégicos
para o desenvolvimento local e regional, tais como a
Ferrovia da Integração, gasoduto, internacionalização
do aeroporto, contorno viário, reestruturação da ma
lha viária, o Hospital Materno-Infantil. Neste sentido, o
Município está empenhado na articulação de lideran
ças.e viabilização de recursos para essas importan
tes obras.

Do ponto de vista estratégico, o Congresso da
Cidade, que mobiliza toda a sociedade chapecoense,
aponta para a necessidade de um novo Plano Diretor
de Desenvolvimento para o Município.

Por fim, estamos extremamente otimistas com o
futuro. Chapecó vive uma nova relação com o Gover
no do Estado e o Governo Federal. A cidade se orgu
lha de ampliar sua representação política para além
do Município. Pela primeira vez na história, um Minis·
tro do Governo Federal é oriundo de Chapecó - o Mi
nistro dáAqüicultura e Pesca, JoséFritsch, que já foi
Prefeito do Município.

E aqui registro nosso orgulho por ser Deputado
oriundo de um Município que é referência para o País
tanto na área social quanto na econômica.

Cumprimentamos os cidadãos chapecoenses
pela passagem. do 86° aniversário do progressista
Municípiocatarinense.

Muito obrigado.
OSR. PASTOR FRANKEMBERGEN - Sr. Pre

sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB-RR.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sn;~s. e Srs. Deputados, os crimes contra os
costumes têm sua legislação datada em 1940, e, re
gra geral, são crimes de ação penal privada.

Inaceitável, Sr. Presidente, que o estupro e atenta
dos violentos ao pudor, mesmo que inseridos na lista
dos crimes hediondos definidos na Lei n° 8.072,de
1990, permaneçam na Lei Maior, que é nosso Código
Penal, na condição de crimes de ação privada. Por esse
motivo, passo às mãos de V.Exa., solicitando as ações
necessárias para sua urgente tramitação, projeto de lei
em qUe proponho que esses crimes passem a ser de
ação penal pública incondicionada.

Nãpmfüspodemos aceitar e permitir que o estu
pro e o atentado violento ao pudor, não raramente co
metidos contra crianças, permaneçam em nosso Có-

digo Penal na forma proposta nos anos 1940. Do jeito
que está, raramente conseguiremos manter atrás das
grades esse tipo de criminoso.

Desde já peço aos meus pares incondicional
apoio a este projeto, que, antes de ser meu, traduz o
desejo da grande família brasileira.

Sr. Presidente, quero Informar também que votei
com meu partido na votação anterior. Muito obrigado.

O SR. GERALDO RESENDE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. GERALDO RESENDE (PPS-MS. Pela or
dem. Pronuncia.o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, a situação que passamos
a expor é gravíssima e requer ações urgentes do Go
verno Federal, no sentido de evitar que um iminente
conflito armado envolvendo índios e fazendeiros, na
área rural dos Municípios de Sidrolândia e Dois
Irmãos do Buriti, em Mato Grosso do Sul, resulte em
um inútil e nefasto derramamento de sangue que
manchará de forma indelével o chão daquela pacífica
e próspera região.

Os índios terenas das aldeias Lagoinha e Córre
go do Meio, situadas no Município de Sidrolândiá, e
de Buriti e Água Azul, no Município de Dois Irmãosdo
Buriti, em um <:arroubo de atitude impensada, sob a
alegação infundada de terem a propriedade daquelas
terras, decidiram bloquear a estrada municipal que dá
acesso à área rural onde se localizam nada menos do
que 15 fazendas dos 2 municípios, somando quase
20 mil hectares, esbulhados pelos índios.

Ocorre, colegas, que pesa sobre a área a sagra
da mão daJustiça, que já decretou o interdito proibitó
rio das terras, garantindo a justa posse dos proprietá
rios, em sua ampla maioria antigos produtores com
mais de 70 ano~.de posse, sendo mesmo algumas
escrituras datadas de 1912, e todos com destacada
produção agrícola e pecuária no Estado.

Ainda que assim não fosse, ainda que assista
razão aos índios, nada, absolutamente nada justifica
suas atitudes. Não satisfeitos com o bloqueio daes
trada, ainda •invadiram fazendas, .. onde mantiveram
amarrados os funcionários por horas a fio, enquanto
matavam animais e tomavam para si tratores e outros
insumos. Na tentativa de um rápido apaziguamento,
policiais militares se deslocaram. para a. área e tam
bém foram retidos: exatamente neste momento, 4 po
liciais encontram-se presos pelos índios.

O que mais noschamou atenção e nos desper
tou sentimento de extrema preocupação e indignação
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foi que, no dia de ontem, os índios retiveram um ôni
bus escolar com crianças e jovens que retornavam
das aulas. Após algum tempo, os estudantes foram
reconduzidos para suas famílias, algumas já em esta
do de pânico pela incerteza de segurança.

É óbvio que essa atitude descabida e despro
porcional dos índios tem causado revolta aos mora
dores da região, trabalhadores e proprietários, que já
se organizam para defender suas terras, ainda que
por armas, considerando que os índios também delas
dispõem - fazem questão de mostrá-Ias como gesto
de intimidação.

Neste momento a tensão é grande e o conflito é
iminente, caso nenhuma atitude seja tomada pelas
autoridades públicas de todas as esferas de governo,
principalmente pelo Ministério da Justiça. Poderemos
ter sangue inocente maculando nossa história.

O coordenador regional da FUNAI em Mato
Grosso do Sul vem alertar o Presidente do órgão so
bre a possibilidade desse conflito. Uma das situações
que insuflou os índios teria sido a falta de assistência
àqueles acampados em algumas áreas já invadidas.
O prenúncio das ações mais drásticas foi a retenção,
há cerca de uma semana, de 2 policiais militares que
estiveram no local da refrega.

Nosso apelo se reveste de caráter dramático,
pois de fato dramática é a situação neste exato mo
mento naquela região. As autoridades mais respon
sáveis tentam em vão apaziguar os ânimos, como
tem feito o Prefeito de Sidrolândia, expondo-se na in
termediação entre as partes.

O conflito que se anuncia é grave e a ação ur
gente do Ministério da Justiça, conforme passamos a
indicar em instrumento próprio, é um imperativo de
paz social, cuja garantia é sua função precípua.

E anuncio que hoje entrei com requerimento de
informações solicitando ao Ministro da Justiça provi
dências enérgicas quanto ao conflito indígena imi
nente nas cidades de Sidrolândia e Dois Irmãos do
Buriti.

Sr. Presidente, passo a abordar outro assunto.
Os destinos e a vocação de Campo Gran

de, capital de Mato Grosso do Sul, podiam ser lidos já
em sua fundação. Foi recebendo gente de vários lu
gares e oferecendo terra generosa em frutos e more
na na cor que aquela terra encantou o mineiro José
Antônio Pereira, fundador da cidade, desde o acam
pamento do Mato Cortado, atual Horto Florestal.

Próspera e fértil, Campo Grande não demorou a
ser reconhecida como Município, em 26 de agosto de

1889, a ele somando-se os Distritos de Anhanduí e
Rochedinho.

Mantendo sua vocação progressista, a cidade
de Campo Grande foi designada para ser a Capital do
novo Estado, criado em 1977: Mato Grosso do Sul.
Este fato somente fez por dar nobreza e desenvolver
ainda mais a cidade, mãe do nacionalmente destaca
do Museu Dom Bosco, cujo acervo enche de orgulho
a todos sul-mato-grossenses; do Museu José Antônio
Pereira, guardião da memória campo-grandense; do
Parque das Nações Indígenas, um dos maiores par
ques urbanos do mundo; do justo culto feito pelo Me
morial da Cultura Indígena; do aprazível Horto flores
tal, berço da cidade; e da emblemática Reserva do
Parque dos Poderes, ícone de preservação para o
Pantanal.

Se já era uma pujante região, generosa no aco
lher de novos filhos, como capital confirmou a voca
ção prevista pelo fundador. É terra de grandes colôni
as: japoneses, árabes, europeus, paraguaios etc.
Bem assim, paulistas, paranaenses, gaúchos e mine
iros, que continuaram com o fluxo a esses campos,
que acolhem também, e principalmente, os irmãos do
interior do Estado. Aliás, todo sul-mato-grossense é
também um pouco campo-grandense. Nossas vidas
sempre têm uma história ou uma lembrança da nossa
Capital.

Foi essa miscigenação saudável e pacífica que
fez de Campo Grande um celeiro de produção tão rica
quanto diversificada. Na Cidade Morena tanto se co
lhe milho e soja, quanto se cria gado, e tudo em largas
escalas. Tanto se fabrica quanto se comercializa. E
como se comercializa, sendo esta sua principal ativi
dade! É tão profícua em produção, que se destaca no
cenário nacional pelos ovos de codorna e pela cuni
cultura. Com possibilidades tão diferentes de investi
mento, acaba gerando cerca de 53% do ICMS de todo
o Estado.

Não é só isso. Quem conhece Campo Grande,
já se acostumou a ver ali um grande canteiro de
obras, onde a construção civil não descansa. É real
mente impressionante a velocidade com que essa ci
dade se expande!

Agora que falamos em expansão, é necessário
destacar a qualidade de vida do campo-grandense.
Quem mora ali consegue ter ao seu dispor a comodi
dade de uma grande cidade, com o charme e a tran
qüilidade de uma cidade do interior. Está próxima do
cidadão de Campo Grande a escola pública de quali
dade e um grande leque de cursos superiores.

Saúde para o campo-grandense é assunto grato
e não uma mazela. Tenho orgulho de ter dado rninha
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dose de contribuição nessa seara. Campo Grande é (UNIT), do Departamento Nacional de Infra-estrutura
um dos maiores centros de atenção à saúde pública de Transportes (DNIT). Ele morreu no cumprimento
do interior do Brasil. Além de grandeshospitais públi- de seu dever.
cos, possui uma rede privada de vulto. Seus quase A aeronave decolou de Cuiabá, com destino à
700 mil habitantes dispõem ainda de dezenas de cidade de Sapezal, onde seria feita a constatação do
Centros e Postos de Saúde. estado da BR-364, uma das maisimportantes rodovi-

Viver em Campo Grande é garantia de uma as de Mato Grosso. Nas proximidades de Cáceres,
vida plena de oportunidades, dignidade e paz: provavelmente em função do mau tempo, a aeronave
Campo Sereno. caiu. No acidente, morreram também o engenheiro do

Terfílhos nessa cidade é desígnio de um futuro CREA, Francisco Carlos Alencar, e os pilotos Leonar-
promissor: Campo Esperança. do Tadeu Curvo e Bruno Augusto Rodrigues Ruiz Pe-

Ser dessa cidade é ter a vida marcada pelo pro- goraro.
gresso: Campo Grande. Sr. Presidente, Mato Grosso perde grandes pro-

Por fim, reproduzindo versos do Hino de Campo fissionais que estavam trabalhando<pela solução de
Grande, tenho o orgulhó de poder homenagear essa um dos. problemas de maior prioridade no Estado,
cidade nos seus 104 anos, dizendo-me também, se que é a má conservação das estradas.
me permitem, um pouquinho. campo-grandense: '~ O engenheiro Alfredo Martins há. mais de 20
cídade onde todos vivemos/Aprendemos fiéis defen- anos trabalhava como consultor de engenharia rodo-
der / Nosso afeto a ela sagremos': viária e era professor da Universidade Federal de

~a~~~n~~~~I~r1;6~ _ Sr. Presidente, Mato~rosso. Pertencente a uma tradicional família
do Estado,Alfredo, que tinha 50 anos, deixa a mulher,

peço a palavra pela ordem. a Sra. Glória Albuez, ex-secretáriade Estado de Cul"
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem tura, eo filho Felipe, de 1~ anos. Ele desenvolvia um

V.Exa. apalavra. trabalho conjunto com o engenheiro Fra~cisco Carlos
O SR.WAlDEMIR MOKA (PMDB-MS. Pela or- Alenc~r, .que era presidente regkmal da Associação

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de- Brasileira de Engenheiros em Mato Grosso.
monstro minhapreocupação com a invasão de terra A parceria entre o DNIT .eo CREA já faz parte
no Município de Itaporã, Mato Grosso do Sul. Trata-se de uma ~ovamentalidade detrab~lhoque esses pro-
de sério. conflito. O Governo precisa fazer com que o fissionais vinham desempenhando. A mi~são desses
MST pare com esse tipo. de procedimento. Como de- e de outros trabalhadores dessa área, Sras. e Srs. De-

~~i~~~t~~~~oX6°lf~â~~~u~~~rii~e:~:~~:s:~:~ putados, é das mais árduas, pois é lastimável o esta-
disputa de terras indígenas. do emqljese enco~tramas nosSas rodovias.

Sr. Presidente, para finalizar, saúdo Campo O DNIT, o Mato Grosso e oBr~silperdem, por-
Grande pelo seu aniversário político-administrativo tanto, importantes profissionais.?u~ oexelTlplo dei-
de 104 anos. xado por eles oriTntetod0$ aquf3le~ que possuem a

O SR. WEllNTON FAGUNDES - Sr. Presiden- missão de trabalhar diretamente pela recuperação de
te, peço a palavra pela ordem. nossas estradas.

O SR, PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Tem O SR. SERAFIM VENZON - Sr. Presidente,
V.Exa. apal~vra. peço a~alavra pela ordem.

oSR. WELlNTON.FAGUNDES (PL-MT. Pela or- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- V.Exa.apalavra.
te, Sras.e~rs. D~putados, é com pesar que comuni- O SR. SERAFIM VENZON (PSDB-SC. Pela or-
co, datribunllldesta CaSa. a ocorrência de uma tragé- dem.• Prónuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
dia em meu Estado de Mato Grosso. A aeronave que te, Sras,. e Srs. Deputados, planejamento familiar é
levava..UlTll:\eqyipe. para verificação das condições instrumento. essencial para a. construção da cidada-
das. est~adascaiy, •. matando 2 tripulantes e 2 passa- nia. Nossa Carta Magna prevê que "fundado nos prin-
geiros que estavam a bordo. cípios da dignidade da pessoa humana e da paterni-

Entr~ospassageirosestava o engenheiro civil daderesponsável, o planejamento familiar é livre de-
Alfredo parlos Martfns~ Chefe do Serviço de Enge- cisão do casal, competindo aoEstado propiciarrecur-
nharia da 11a Unidade de Infra-estrutura Terrestre sos educacionais e científicos para o exercício desse
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direito, vedada qualquer forma coercitiva porparte de
ir.stituições oficiais ou privadas" (CF, art. 226, § 70).

A Lei nO 9.263, de 1996, que regula este artigo,
trata o planejamento familiar de uma forma abrangen
te, que garante à mulher, ao homem e ao casal, em
t(da a rede do Sistema Único de Saúde, a assistência
à concepção e contracepção, o atendimento pré-na
ta:l, a assistência ao parto, ao puerpério e ao neonato,
o controle das doenças sexualmente transmissíveis,
o controle e a prevenção do câncer cérvico-uterino,
do câncer de mama e do câncer de pênis.

Além da prestação de serviços de saúde, a es
tra.tégia engloba ações preventivas e educativas, dis
pondo sobre a possibilidade da esterilização voluntá
ria, e prevê ainda a formação de recursos humanos.

Esta legislação foi o resultado de profundo pro
cesso de discussão entre vários segmentos da socie
dade, e representa um efetivo avanço na área. Porém,
as dificuldades que se apresentam para consolidar as
rrelhores políticas ainda se interpõem entre a concre
ti;~ação do que se previu em lei e sua implementação
pi'ática.

Comissão Especial desta Casa. destinada a
êl'/aliar a implementação das decisões da IV Confe
rÉmcia Mundial da Mulher, que desenvolveu seus tra
balhos em 1997, identificou como um dos pontos cru
ciais a serem monitorados o direito reprodutivo.

Foi constatada, mais uma vez, a dificuldade de
executar a programação relacionada à saúde da mu
lher, que inclui o planejamento familiar. Um impressio
na.nte percentual de metas previstas não foi alcançado.

Os empecilhos são inúmeros, que vão desde a
falta de recursos financeiros até a falta de recursos
humanos preparados, passando pela dificuldade de
kmecimento de medicamentos e insumos e pela pre
cariedade da integração entre as diversas instâncias
gestoras do Sistema Único de Saúde.

Incontáveis mazelas de nossa sociedade estão
liuadas à falta de planejamento familiar. Uma delas,
ta.lvez a mais grave, é a multidão de menores que va
gam pelas ruas, buscando uma forma de conseguir
dinheiro. A pobreza e a falta de um pai muitas vezes
os impulsionam para a rua, onde estabelecem conta
to com a criminalidade, a violência e o uso de drogas.

A questão das crianças não desejadas também
se vincula aos maus-tratos, à desnutrição, à falta de
cuidados, mesmo no ambiente doméstico. Outra esta
tística impressionante é a de modalidade e complica
çi5es por abortos clandestinos. A falta de acesso a
métodos contraceptivos provoca o recurso extremo
do abortamento, prática ilegal que acarreta conse-

qüências funestas em uma multidão de mulheres
desvalidas.

É essencial que cada brasileiro que nasça seja
reconhecido de fato como um ser que merece respei
to, tratamento digno, uma educação adequada e cui
dados integrais à saúde. Para isso é preciso, além do
empenho do Estado, que haja a firme vontade da fa
mília de proporcionar um ambiente que possibilite às
crianças um desenvolvimento pleno e sadio.

Muito podemos fazer em prol desses objetivos
neste Congresso Nacional. A Frente Parlamentar em
Defesa do Planejamento Familiar procurará fiscalizar
a aplicação de recursos para a implementação de
programas de saúde reprodutiva, estabelecendo vín
culos com os setores governamentais, nos 3 níveis de
governo e de gestão do Sistema Único de Saúde,
bem como com a sociedade civil organizada, para
que as ações do planejamento familiar se tornem de
fato acessíveis a todos os brasileiros, de forma ampla,
cuidadosa e avançada, como prevê a legislação.

Muito obrigado.
O SR. MURllO ZAUITH - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. MURllO ZAUITH (PFL-MS. Pela ordem.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, faço uso da palavra para la
mentar o acidente ocorrido na última sexta-feira no
Centro de Lançamento de Alcântara.

Primeiro, quero manifestar meu pesar pelas víti
mas do que podemos chamar de catástrofe. Quero
externar minhas condolências às famílias daqueles
21 heróis que deram suas vidas por um programa que
espera levar o Brasil a fazer parte de um minúsculo
círculo de países detentores de tecnologia no lança
mento de foguetes.

Preocupa-me, Sr. Presidente, o impacto negativo
que essa tragédia possa causar ao Programa Espacial
Brasileiro. O lançamento do Veículo Lançador de Satéli
tes (VLS) estava previsto para acontecer nesta terça-fei
ra. Seria a 3a tentativa de lançamento de satélites na
base de Alcântara. Infelizmente, mais uma vez não al
cançamos o sucesso há muito pretendido.

Os fracassos anteriores já haviam causado uma
perda de apoio político ao Programa, principalmente
pelo prejuízo financeiro advindo da operação. Agora,
com essa tragédia, além do prejuízo material, tere
mos dificuldade em substituir algumas pessoas, que,
em um espaço curto de tempo, são insubstituíveis.
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o Projeto VLS vem desde o seu início sofrendo
com os minguados recursos aplicados, e, por isso,
muitos dos engenheiros envolvidos são os únicos es
pecialistas de sua área com capacitação para perse
guir essa difícil meta de abrir uma rota independente
para o Brasil no espaço.

Como na vida ternos que colher lições de todos
os acontecimentos, devemos refletir sobre a impor
tância de cobrarmos do Governo brasileiro uma pos
tura mais séria em relação a programas dessa nature
za. Digo isso após ver pela imprensa que, do Orça
mento previsto para este ano, a Agência Espacial
Brasileira recebeu apenas 10,02% dos recursos re
clamados. Ou seja, dos R$35,7 milhões programa
dos, o órgão recebeu, até o dia 10 deste mês, somen
te R$3,5 milhões, e, assim mesmo, a maior parte dos
recursos - cerca de 56,79% - foram destinados ao
pagamento de salários de pessoal e administração da
unidade. Para a área de deêenvolvimento de satélites
de coleta de dados e sensoriamento remoto, forma
ção de astronautas e manutenção da infra-estrutura
de apoio às atividades espaciais, não houve qualquer
liberação de recursos.

Não estamos colocando na falta de recursos a
culpapelatragédia, mas um projeto de tamanha com
plexidade e que já consumiu cerca de US$300 mi
IhõesnM pode viverà mercê de liberações de verbas
desprogramadas, o que não permite o desenvolvi
mento adequado dos trabalhos e, principalmente,
pode pôr em risco a vida de pessoas que, no caso do
prograrT}a brasileiro, peloqual um doutor recebe cer
ca de R$2 mil apenas, trabalham por um ideal.

Pedimos ao GOverno que não desista do Progra
ma EspaciE:l1 Brasileiro e valorize seus profissionais. Va
mos tirar desSe episódio o que o destino está a nos di
zer: o programa precisaSer totalmente reavaliado.

Sr. Presidente, aO finalizar, registro o transcurso
do 1040 aniversário da fundação de Campo Grande,
Capiti:ll do Estadode Mato Grosso do Sul. Meus para
béns,· Campo Grandel

O .SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI - Sr. Presi
dente, P\9ÇO a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O$R. ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT-MS. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) ~ Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, a data de hoje, para
mim e Para todos os moradores de Campo Grande, é
de comemoração. A capital de Mato Grosso do Sul
completa. neste 26 de agbsto mais 1 ano de uma exis
tência de grande sucesso. Uma história que começou

há 104 anos, quando o mineiro José Antônio Barbosa
decidiu fixar residência às margens de dois córregos
no cerrado do Brasil Central.

Desde então, graças ao trabalho de homens e
mulheres com firme determinação, a cidade se de
senvolve. O propósito de uma vida melhor, comfart.u
ra para os filhos e uma velhice tranqüila, impulsionou
imigrantes de todos os cantos do Brasil a viverem na
quele recanto. A chegada de gaúchos, paulistas, bai
anos, catarinenses, paranaenses, e também de rni
grantes vindos de países distantes como os japone
ses; árabes, libaneses, italianos, além da união aos ir
mãos paraguaios .e bolivianos, transformaram Campo
Grande na amada Cidade Morena.

Município que foi escolhido há 25 anos para re
presentar o então recém-criado Estado de Mato
Grosso do Sul, por ser a mais central e também a
mais promissora cidade do sul do antigo Mato Gros
so, Campo Grande tbrnou-Se capital e, todos os dias,
prova que a escolha foi acertada.

Campo Grande tem hoje,de acordo com o censo
2000 do IBGE, <cerca de 700 mil habitantes - e nesta
data quero estender meus cumprimentos a todos osci
dadãos da nossa Cidade Morena que ajudaram e aju
dama construir um lugar que irnpulsiona o crescimento
de seus filhos e sabe élColh~r os que vêm de fora.

Nossa Capital está de parabéns, sobretudo pe
los últimos 4 anos. As ações sociais do Governo do
Estado dão novaalma à cidade, resgatam meninos e
meninas, .que antes viviam à beira da marginalidade,
e incluem famílias inteiras no seio da sociedade. Épor
motivos como esses que podemos comemorar mais
esse aniversário, com a certeza de que Campo Gran
de se orgulha de representa,r o Estado de Mato Gros
so do Sul e seruma das cidades com melhor qualida
de de vida do Brasil.

Parabéns, Campo Grande!
A SRA. PERPETUA ALMEIDA - Sr. Presidente,

peço a palavra pélaordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
A SRA. PERPETUA ALMEIDA (PCdoB-AC.

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com muita alegria
congratulo-me com os demais Parlamentares amazô
nidas pela contribuição que deram para que decidisse
o Presidente Lula em recriar a Superintendência de
Desenvolvimehto da Amazônia, a SUDAM.

No dia 21 de agosto, no Teatro Maria Sylvia Nu
nes, em Belém do Pará, o Presidente Lula, o Ministro
da Integração Nacional, todos os Governadores da
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Região Amazônica, bem como demais autoridades, a
SUDAMfoi recriada. É certo que os caminhos percor
ridos até então pela antiga SUDAM merece de todos
nós contundente repúdio. A ex-SUDAM abandonou o
trilho de promover o desenvolvimento na região e
passou a ser pautada por inescrupulosas personali
dades, que roubaram, saquearam e desviaram a insti
tuição do seu principal objetivo.

Sr. Presidente, a SUDAM do apadrinhamento,
do jeitinho para o roubo, do favorecimento ilícito, do
beneficiamento de poucos em detrimento dos mais
necessitados, já não existe mais. A nova SUDAM, a
SUDAM do século XXI, que renasce fortalecida no
seio de um governo ético, popular e enraizado nos an
seios dos mais necessitados, certamente dará res
posta à altura dos sonhos dos Parlamentares, ho
mens e mulheres amazônidas.

A SUDAM que se inicia articulará e fomentará a
cooperação das forças sociais para promover o de
senvolvimento includente e sustentável da Amazônia
e a integração competitiva da base econômica da re
gião nos mercados nacionais e internacionais.

Instrumento financeiro e fiscal, além da missão
de elaborar o planejamento estratégico regional, ca
berá a ela a construção dos rumos do desenvolvimen
to, objetivando integrar a Amazônia aos mercados
econômicos.

Sr. Presidente, o conjunto das novas ações da
SUDAM, elaborado pelos mandatários públicos da re
gião, resume-se, a princípio, nos seguintes pontos:

1) Articuladora das forças sociais representati
vas da Região,... no sentido de fortalecer e instituir na
Amazônia a expressão de uma vontade política capaz
de garantir nas políticas públicas, especialmente nas
nacionais, um tratamento que considere as especifici
dades regionais e sub-regionais;

2) Agente do Sistema Nacional de Planejamen
to - com participação nas discussões das questões
fundamentais que, direta ou indiretamente, dizem
respeito ao desenvolvimento regional, inclusive com
presença em instâncias nacionais definidoras de polí
ticas macroeconômicas e setoriais e executoras dos
planos de desenvolvimento econômico e social. Ca
berá à SUDAM, também, a coordenação do sistema
de acompanhamento e avaliação de políticas, progra
mas e projetos regionais, com uma articulação espe
cial com a Secretaria Nacional de Comunicação e
Gestão Estratégica da Presidência da República, que
vai propor e articular as estratégias de longo prazo
para o País;

3) Negociadora da regionalização das políticas
nacionais e dos recursos federais - no que se refere à
sua projeção específica na Região, avaliando e parti
cipando da definição de políticas macroeconômicas e
setoriais nacionais, considerando as peculiaridades
regionais e os impactos diferenciados que podem ter
nas diversas sub-regiões;

4) Integradora das políticas regionais,... no âmbi
to de uma estratégia de desenvolvimento regional de
curto, médio e longo prazos, com as políticas setoriais
federais;

5) Promotora do conhecimento sobre as poten
cialidades econômicas da Amazônia e difusora de in
formações - no sentido de articular o apoio à rede de
instituições que detenham conhecimento atualizado,
bem como divulgá-lo amplamente;

6) Indutora e apoiadora de iniciativas de capta
ção de recursos técnicos e financeiros nacionais, es
trangeiros e internacionais - visando à negociação de
adesões e parcerias no âmbito extra-regional, das
quais resulte a realização de investimentos na Ama
zônia;

7) Parceira estratégica das instituições promoto
ras de exportação e da integração latino-americana e
mundial do País -com o objetivo de combater a ten
dência ao insulamento identificada no diagnóstico so
bre a realidade amazônica e tirar partido da estratégi
ca localização geográfica da Região em face ao mer
cado da América do Norte e da União Européia;

8) Apoiadora das iniciativas de desenvolvimento
local e integradora de rede de instituições sub-regio
nais e locais - de forma a poder tratar adequadamen
te as diferenciações e desigualdades internas à Re
gião e a valorizar iniciativas e processos de constru
ção de desenvolvimento endógeno, fortemente cen
trado no apoio às manifestações e iniciativas locais de
economia solidária e de cooperativismo;

9) Definidora das prioridades para utilização de
instrumentos financeiros - atuando para que as prio
ridades definidas pelas diversas forças sociais da Re
gião, em articulação com o Governo Federal, orien
tem as aplicações de recursos dos diversos instru
mentos financeiros colocados à disposição do desen
volvimento regional, induzindo complementaridades
produtivas dentro da Amazônia;

10) Gestora de instrumentos de desenvolvimen
to regional"" na concepção e gestão de instrumentos
regionais, sempre que possível de forma articulada
com as instâncias supra-regionais e com os Gover
nos Estaduais e Municipais da Região e delegando
tarefas operacionais;
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11) Agente da promoção da capacitação e da
inovação - agindo de forma a criar condições institu
cionais para o fortalecimento de um sistema regional
de ciência, tecnologia e inovação que assegureuma
integraçãosinérgica entre diferentes atores, no âmbi
to público e privado, de forma a impulsionar odesen
volvimento da Região por meio da adoção de novos
padrões de produção baseados no conhecimento;

12) Irldutora e apoiadora de iniciativas de capaci
tação ger~ncial e laboral- de modo a enfrentar antigo e
persistente obstáculo à criação de melhores oportuni
dades de inserção produtiva e ao alcance de mais ele
vadospadrões de competitividade na Região;

13) Articuladora de políticas públicas sociais 
mediante aporte de recursos técnicos e complemen
tarmente financeiros, para tornáclas mais eficientes e
coerentescom o processo de inclusão social;

14) Articuladora de políticas culturais - median
te o apoio à realização de levantamento das manifes
tações culturaisregionais e locais, com destaque, em
especial, àquelas que apresentam potencial de explo
ração, capazes dese.integrarem à esfera daecono
mia, contribuindo assim para a promoção da inclusão
social deestratossociais.-ninoritários que, embora
apresentempotencbal· de desenvolvimento, ainda se
encontram excluídos.

Sr. Pr~sidente,para cumpriras novas missões e
desempenharos 14papéis, anova SUDAMserá uma
instituiçãodotadade poder deEstado,observando a
gestã() ?ole~iada, transparente e democrática que se
faráatr~lV~sdeum Conselho Delib~rativo, um Comitê
de Integração dos Organismos Federais Regionais
Não-Financeiros e um Comitê da~ Políticas de Apoio
ao Desenvolvimento Local Sustentável.

O Conselho Deliberativo, que se reunirá semes
tralmentesopa pre~ldênciado próprio Presidente da
República, será integrado pel~s Governadores dos
Estado~ da Região, por Ministros de Estado, por 6 re
present~n~es d?s setores produtivos (empresários e
trabalhadoresdaind.ú~triél,da agricultura e do comér
cio) epelorepres~n~antedosPrefeitos da Região.

OCqmitêdel?tegração dos Organismos Fede
rais N~o-Financeiros terá a atribuição de ampliar a
perspectiva de umél atuação conjl.mta, articulada e
convergente, dos.~i\lersos órgãos regionais federais.
O Comitê~asPolíticas de Appio aoDesenvolvimento
Local. Sus~entávelsrrá. integrado .por Prefeitos Muni
cipais, .pelps SecretáriosEstaduais de Planejamento,
por org~nizações.. não-govername?taise. pelos seg
mentosprodutivo~.Outros comitê~ poderão criados
por decisão majoritária do Conselho Deliberativo.

A nova SUDAM, que terá autonomia financeira,
administrativa e gerencial, disporá de uma Secreta
ria-Executiva cuja finalidade será apoiar o Conselho
Deliberativo e seus comitês, em sintonia com os ma
croprocessos derivados das escolhas estratégicas,
entre as quais se destacam,.prioritariamente: 1) a
promoçãoda inovação e da competitividade regional,
com distribuição de ativos estratégicos; 2) o apoio às
cadeias produtivas estratégicas; 3)0 apoio à monta
gem e expansão dos arranjos produtivos locais e a ini
ciativas promotoras do desenvolvimento e coopera
ção local; 4) aregionalização, a articulação e a inte
gração de políticas públicas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como
observado, nasce uma instituição forte, respeitada,
digna de um governo sé~ioe de um parlamento parti
cipativo. Certamente, teremos frutíferos ganhos para
a Amazônia, fortalecendo a maior região geográfica
brasileira, detentora de inúmeras e incalculáveis ri
quezas.

Sr. Presidente, em nome do Acre, agradeço ao
Presidente Lula pela sensibilidade que teve de ouvir e
aceitar a proposta da bancada da Amazônia.

Amanhã vou mostrâr a este Congresso os jorna
is que compramos no Peru, que se reportam ao en
contro entre o Presidente Toledoe oPresidente Lula.
Definitivamente, o Peru entra no MERCOSUL, e, a
partir de agora, poderemos falar do grande momento
da nação sul-americana.

Vida longa à nossa SUDAM!
O SR. WASNV DE ROURE - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. WASNV DE ROURE (PT-DF. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no último
dia 22 de agosto tomou posse um conjunto de novos
Promotores de Justiça Adjuntos do Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios. Portanto, registro, sob
a orientação do Dr. José Eduardo Sabo Paes, esta
nova.ampliação que se deu no Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios.

Era o que tinha a diZer.
O SR. ALCESTE ALMEIDA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. ALCESTE ALMEIDA (PMDB-RR. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
enalteço o avanço hoje ocorrido na Comissão de Re
forma Tributária com a inserção da Zona Franca de
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~lanaus por mais 1O anos, além da criação da
SUDAM.

Registro, ainda, que na votação anterior acom
panhei a orientação do partido.

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
r€!visão do orador.) - Sr. Presidente, informo que hoje,
no almoço que tivemos a honra de participar com o
Presidente da Casa, Deputado João Paulo Cunha,
€lU, o Deputado Maurício Rands e o Deputado José
Chaves, nosso Relator, aprovamos uma nova etapa
para a Comissão Especial da Reforma Trabalhista.
Realizaremos nesta Casa um seminário internacio
nal, trazendo especialistas em Direito do Trabalho de
vários países. Também faremos audiências públicas
em várias Capitais. É muito importante que os Depu
ta.dos integrantes da Comissão voltem à atuação já
na primeira reunião, no próximo dia 3.

Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, solicito seja transcrito aos Anais da Casa
um artigo publicado hoje no jornal O Globo, intitulado
"l.ula: políticos falam demais". É mais uma pérola do
Presidente, que afirma ainda que em 7 meses já fez
mais do que foi feito não nos 8, mas nos 12 últimos
anos.

É modesto o Presidente Lula.

ARTIGO A QUE SE REFERE O
ORADOR

() País

Lula: políticos falam demais
Eliane Oliveira
No Peru, presidente diz que em sete meses fez mais
do que foi feito nos últimos 12 anos.

LIMA. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
que com freqüência chega a fazer até três discursos
por dia, reclamou na noite de anteontem: os políticos
brasileiros falam demais e ouvem pouco. Lula estava
reunido com o presidente do Peru, Alejandro Toledo,
€! governadores dos estados fronteiriços brasileiros e
~1I:Jruanos quando fez a queixa. O presidente parecia

responder, indiretamente, às críticas que recebe por
falar demais e mostrar poucos resultados nesses sete
meses de governo. Nos últimos dias o presidente do
PSDB, José Aníbal, vem estrelando um comercial do
partido em que aparece dizendo que chegou a hora
de parar de falar e governar.

Lula disse aos peruanos que foi criada uma
nova dinâmica de governabilidade no Brasil, o que le
vou seu partido, o PT, sem maioria na Câmara, a con
seguir aprovar a reforma da Previdência:

- Costumo dizer que no Brasil os políticos têm a
boca muito grande e os ouvidos muito pequenos. Fa
lamos demais e escutamos pouco. E necessário que
haja uma inversão: que os ouvidos sejam maiores do
que a boca, para que passemos a ouvir mais. Em sete
meses, fizemos uma votação da reforma da Previdên
cia que tentaram por anos e não conseguiram. E meu
partido não tem maioria, apenas cem deputados (o
PT tem 93 deputados). Para aprovar, precisamos de
308 deputados.

Sem falar em reforma ministerial, ontem cedo
Lula admitiu que, em breve, partirá para a reforma ad
ministrativa de seu governo. Ele disse que as refor
mas previdenciária e tributária serão aprovadas até
novembro e, depois disso, serão feitas novas refor
mas para modernizar o país nos setores administrati
vo e financeiro. Ao repetir que em sete meses de go
verno já fez mais do que nos últimos 12 anos, Lula diz
que há muito a fazer e não tem tempo para reclamar
do que não foi feito por Fernando Henrique Cardoso:

- Não tenho tempo para ficar falando mal do
meu antecessor, do que não foi feito antes. Só tenho
tempo para pensar no que temos a fazer.

Ao ser perguntado sobre a queda de populari
dade de seu governo, mostrada pelas pesquisas de
opinião, o presidente disse que não está preocupado
com pesquisas, mas com a execução de seu progra
ma de governo. Disse que ainda é o Presidente da
República com a melhor aceitação popular no início
de um governo e que conseguiu coisas que outros go
vernos não conseguiram em 12 anos:

- Sei que criei uma expectativa na sociedade
quando ganhei a eleição, mas em sete meses conse
gui coisas que alguns tentaram há dez, 12 anos e não
conseguiram.

Lula voltou a dizer que não deve ser julgado por
apenas sete meses:

- Temos muito tempo, muita vontade e muita
certeza de fazer um bom governo.

Lula comparou o Acordo Nacional, formado
para manter o presidente peruano no poder, ao Con-

-~~-- -------------------------------- -- -----------------------.------
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selho de Desenvolvimento Econômico e Social, inte
grado por 92 personalidades dos mais diversos seg
mentos, e disse que o objetivo do conselho é construir
um pacto social no país. Ele afirmou estar propondo
uma ampla aliança política para que seja dada conti
nuidade às reformas de que o Brasil precisa:

- Precisamos construir uma aliança política sem
problemas ideológicos, uma aliança política com propó
sitos, uma coisa maior do que os partidos em defesa de
um novo pais e pensando no Brasil para o futuro.

Sobre o pacto social, Lula cItou a democracia
que, para ele, é difícil de ser exercida, apesar de ser o
melhor regime para se governar um país.

- O exercido da democracia pressupõe paciên
cia e habilidade para discutir com amplos setores da
sociedade. Pressupõe a convivência na adversidade.

O SR. RAIMUNDO SANTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. RAIMUNDO SANTOS (Bloco/PL-PA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
na votação anterior, votei com o PL.

O SR. PAULO LIMA. (PMDB-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o partido.

O SR. JEFFERSON CAMPOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O.SR. JEFFERSON CAMPOS (PSB-SP. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, a economia nacional é
alicerçaga em grandes, médias, pequenas e micro
empresas, caga qual cumprindo seu papel de gerado
ras de produtos, serviços, mercadorias, tributos e so
bretudo empregos, todas incorporando tecnologias,
qualificando profissionais, mão-de-obra, e lançando
mão de engenhosos mecanismos, como cooperati
vas, associações, consórcios, fusões e incorpora
ções, para se consolidarem num mercado internacio
nalizado, cada vez mais competitivo.

Nesta oportunidade, q~ero destacara importân
cia das 4 milhões de pequenas e microempresas bra
sileiras,que,de acordo com os números do IBGE,
empregam 60% da oferta nacional de trabalho, res
pondem por 2% do volume de produtos exportados e
são as que atendem com mE.\ior agilidade às exigênci
as de diversificação da pauta de exportações. Além
disso, as empresas de pequeno porte ainda respon
dem por 48% da produção nacional e por 21 % do Pro-

duto Interno Bruto. O IBGE informa ainda que cerca
de 12 milhões de pessoas -7% da população -so
brevivem graças à atividade econômica desse seg
mento.

Mas é preciso ter cuidado: dados do SEBRAE
apontam que 32% dessas empresas não chegarT) a
completar 1 ano de funcionamento, 56% resistem por
até 3 anos e 71 % fecham as portas sem completarem
5 anos de existência. Desta tribuna, pois, solicito ao
Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva que
adote medidas e providências para desonerar esse
importante segmento que tão grandes benefícios pro-
porciona à Nação. .

As empresas de pequeno porte estão sem oxi
gênio em decorrência dos compromissos advindos de
uma legislação trabalhista de 1943, da sobrecarga tri
butária, da insuficiência de linhas de crédito de 10090
prazo e com taxas de juros compatíveis, e ainda do
pequeno apoio oficial às exportações. Os dados do
SEBRAE mostram que apenas 10% dosfinanciamen
tos são concedidos a esses estabelecimentos; isso
representa apenas H$ 3 bilhões de um PIB que soma
mais de R$ 1,3 trilhão.

Aqui, vale obs~rvar que estamos diante de um
círculo vicioso: as pequenas empresas não obtêm
empréstimos por falta de histórico de crédito, o qual
não·possuem pelas mesmas razões que as impedem
de conseguir financiamento atualmente. É preciso
que tenha início um relacionamento amplo e contínuo
dessas empresas como sistema bancário nacionaL.É
necessário sanar as restrições existentes, que ape
nas prejudicamo desenvolvimento do País.

Para que oBrasil possa retomar o caminho do
crescimento econômiçoe gerar 1Omilhões de postos
de trabalho em~an8s, conforme o compromisso as
sumido pelo Exmo. Sr. Presidente da·Republica, é de
extrema. relevância que as pequenas e .microempre
sas consigamalgum inçentivo governamental, e para
isso é essenciçd que sejam aperfeiçoados os instru
mentos disponíVeis d~ fomento ede estímulo em fa
vor de cada uma delas. Ainda não há uma fórmula
para a criação cfe empregos neste País que não pas
se pelo investimento nessas empresas.

Dados do· Global Entrepre,.,eurship Monitor de
2002 mostram que o Brasil é o sétimo país entre as
nações mais empreendedoras. do. mundo, dentro de
um universo de37 pesquisadas.É indispensável, por
tanto, que se ofereça aos jovens empreendedores
brasileiros auxílio para. que seus pequenos negócios
prosperem,incluindo informaçã0ge mercado, capaci
tação profissional, o~ientaçãotécnica, crédito racional
e sobretudo oportunidade de exportação.
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Sr. Presidente, afirmo que o mérito das empre- O especialista Rafael Souto, que trabalha com o
sas de pequeno porte vai além da geração de postos desenvolvimento de carreiras profissionais, tem
de trabalho. As remunerações, os salários e os hono- aconselhado que suas clientes se façam algumas
rários pagos aos empregados retornam à economia perguntas fundamentais, como: quais os meus objeti-
brasileira e possibilitam outros serviços, pagando ou- vos pessoais? Qual é o meu projeto de vida? O que é
tros numerários e propiciando a abertura de novos prioritário para mim, a família ou o trabalho? Estou
empregos. Isso forma um círculo virtuoso de real inte- preparada para assumir as responsabilidades de
resse para o nosso País, que deve ser estimulado mãe, neste momento?
com freqüência por meio de instrumentos adequados É possível conciliar a maternidade com o traba-
e favoráveis aos pequenos empreendedores. lho, sim, desde que os afazeres domésticos sejam

O outro motivo que me traz a esta nobre tribuna compartilhados com o parceiro.
do Plenário Ulysses Guimarães é o desejo de desta- No Brasil e em qualquer lugar do planeta a mãe
car o papel que a mulher vem desempenhando no é a primeira enfermeira, a primeira educadora, a pri-
Brasil. meira médica e a primeira psicóloga de seus filhos.

Dados da FAO revelam que as mulheres são Sua afeição, sua dedicação e sua inteligência supe-
responsáveis por mais de 50% da produção mundial ram qualquer obra científica. Sua percepção dos as-
de alimentos, sendo que esse índice sobre para 80% suntos relacionados à família é extraordinária, graças
na África, fica em 60% na Ásia e entre 30% a 40% na à sua magnânima sensibilidade. As mães choram de
América do Sul. alegria ao ver o desempenho dos filhos no trabalho e

As mulheres assumem cada vez mais posições choram de tristeza ao vê-los desempregados, mas
de chefia na atividade rural, e recebem pouco por em nenhum momento deixam de estender-lhes a
essa valiosa função. E elas vivem à margem da evolu- mão amiga ou o ombro solidário, sempre apoiando-os
ção científica e até do crédito rural, embora mereçam e estimulando-os. Elas sempre estão presentes em
um lugar de destaque na economia nacional. qualquer circunstância, incentivando seus filhos para

A mulher de hoje é aquela que trabalha diutur- que sigam em frente, em busca de seus próprios des-
namente em suas tarefas dentro e fora de casa; 26% tinos e abençoados por Deus.
dos lares brasileiros já são administrados financeira- Sr. Presidente, ser mãe é educar, é preparar
mente por mulheres. Mas, segundo informações da uma pequena criança para ter uma vida digna. Essa
ONU, 70% delas encontram-se em situação de misé- nobre missão é uma dádiva do Senhor Jesus.
ria e pobreza, lamentavelmente. Existem muitos tipos de mães: as supercarinho-

Apesar do crescimento da participação das mu- sas, as superexigentes e as supermodernas. Todas,
Iheres no mercado de trabalho, relativamente à parti- porém, são extremamente amorosas, talentosas e
cipação masculina a diferença continua expressiva, dedicadas.
chegando a ser de 30% a menos. Neste final de inverno, quero manifestar minha

No Brasil, a taxa de participação das mulheres profunda admiração por essas mulheres que fazem
na População Economicamente Ativa - PEA é consi- da sua missão evangélica um ato de amor,levando
deravelmente superior à média latino-americana paz ao seio familiar, multiplicando a alegria no seu
(55% contra 45%), mas é inferior à média dos países ambiente de trabalho e contribuindo de forma mar-
desenvolvidos. E as mulheres negras com baixa es- cante para a construção deste imenso continente
colaridade sofrem ainda mais com a discriminação no chamado Brasil.
mercado de trabalho. Que Deus continue a abençoá-Ias!

A mulher brasileira é sempre a mesma; sÓ mu- Solicito que este pronunciamento seja divulga-
dam o nome e o endereço. Se vai trabalhar e ausen- do em todos órgãos de comunicação da Casa.
ta-se das crianças, sente-se culpada. Se se afasta da O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,
labuta cotidiana para se dedicar aos filhos pequenos, peço a palavra pela ordem.
sente-se improdutiva. Diante disso, fica indecisa: quer O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
ser mãe e realizar-se como profissional, mas conciliar V.Exa. a palavra.
a carreira e a maternidade tem sido uma tarefa extre- O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB-RS. Pela
mamente difícil. Sem dúvida, porém, uma base de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
planejamento antes e depois da chegada do filho Sras. e Srs. Deputados, venho fazer um registro acer-
pode facilitar sua jornada, que é sempre árdua. ca do Movimento das Margaridas. Trata-se de uma
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mobilização promovida por milhares de mulheres tra
ba�hadorasrurais da minha região, dos Municfpios de
Três de Maio, Ijuí, Santa Rosa, Santo Augusto e Ajuri
caba, que vieram a Brasília para reivindicar maior as
sistência à saúde, maior garantia de financiamento e
valorização dos direitos das mulheres.

Sr. Presidente, faço um apelo no sentido de que
se permita que as líderes do Movimento das Margari
das adentrem a Câmara. É incrível que não tenham po
dido entrar aqui. Não seipor que o Presidente da Casa
proibiu a entrada dessas trabalhadoras tão serE:jnase
equilibradas. Ora, os engravatados do Ministério Público
e os Srs. Delegados podem entrar à vontade, mas as
trabalhadoras rurais do Brasil não podem?!

Sr. Presidente, peço aV.Exa. que tome provi
dências pl:ira que amanhã elas possam transitar tran
qüilamente pela Casa. Nãoé possível que logo a Pre
sidênciado PT as impeça de. entrar aqui.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O.SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -Tem
VExa. a palavra, nobre Deputado Arnaldo Faria de
Sá, ilustre Parlamentar e meu particular amigo.

O SR•. ARNALDO FARIA DE SÁ.(PTB-SP. Pela
ordem.. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro registrarmeus cumprimentos aos inúmeros policia
is civis e agentes do Fisco estadual que estiveram
presentesnesta Casa no diade hoje, atentos à vota
ção do subteto. Houve iminência de risco quando a
Mesa não quis acatar o destaquepara votação em se
parado do PDT, mas prevaleceu ° entendimento de
que era possível.

Porta.nto, pdliciaiscivisde todosos Estados e
agentes do Fisco estadual, amanhã fiquem espertos,
atentos, alerta,. porque o Governo pode estar arman
do algo para prejudicá-los.

Muitoóbrigado, Sr. Presidente.
O SR.Pj.\ULO BAUER - Sr. Presidente, peço a

palavra pela .ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. a palavra.
OSI;1. PAULO BAUER (PFL-SC. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação encontrava-me em obstrução, seguindo a ori
entação dábancada.

O SR. BISI\IIARCK MAIA - Sr. Presidente, peço
a palavra pelàordem.

O $R. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a pl:ilavra.

OSR; BISMARCK MAIA (PSDB-CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, regis-

tro hoje o aniversário do Município de Ipu, Estado do
Ceará, em que se encontra a famosa Bica do Ipu,
onde se banhava a lendária índia Iracema, a virgem
dos lábios de mel do romance de José de Alencar.

Sr. Presidente, registro ainda que em Ipu foi ina
ugurado hoje pela Prefeita Toinha Carlos o Estádio
Municipal, uma obra do Ministério dos Esportes.

Muito obrigado.
O SR. DR. PINOTTI- Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. DA. PINOTTI (PMDB-SP. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, preocu
pa-me agrave crise do Instituto Nacional do Câncer
INCA no Rio de Janeiro. Essa crise não se restringe
aos doentes que estão lá internados ou nos ambula
tórios, sem medicação. O INCA é muito mais do que
isso; é Oformulador daspolíticas decontrole de cân
cer neste País, onde morrem 4 mil mulheres por ano
de câncer de colo do útero, doença abolida nos paí
ses que cuidaram da. sua saúde. E aqui a incidência e
a mortalidade do câncer de mama têm aumentado.

Registro minha total solidariedade ao ex-Minis
tro Jamil Haddàd, um homem da maiorintegrida.de e
competência, qUe seguramente foi vítima de alguma
trama política no Instituto Nacional do Câncer.

Solicito ao Governo que tome medidas para a
imediata recuperação daquele instituto e se possível
reconduza o ex-Ministro Jamil Haddad à sua presi
dência.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. WLADlMIR COSTA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. WLADIMIR COSTA (PMDB-PA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, meu voto foi de acordo com o partido.

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

A SRA. MARIA DO ROSÁRIO {PT-RS. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, hoje
Brasília recebeu mulheres vindas do Brasil inteiro, re
presentando as trabalhadoras rurais.

As mulheres da cidade sempre aprenderam mui
to, em termos de organização, com a luta de suas com
panheiras do campo pela garantia de saúde e de tra-
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balho e pelo reconhecimento de seus direitos como
tnSlbalhadoras.

Tenho certeza, Sr. Presidente, que se alguma
dificuldade houve no dia de hoje para acesso à Casa,
amanhã as mulheres trabalhadoras rurais que promo
vem a Marcha das Margaridas POderão estar aqui co
nosco, e serão bem-vindas.

Estamos com elas na luta que empreendem em
tedos os lugares do País.

Muito obrigada.
O SR. JAIME MARTINS - Sr. Presidente, peço

a. palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. JAIME MARTINS (Bloco/PL-MG. Pela 01'

d~m. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei acompanhando a orientação da
Liderança do Partido Liberal.

O SR. ADÃO PRETTO - Sr. Presidente, peço a
pi:ilavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. ADÃO PRETTO (PT-RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, começou
ontem e encerra-se hoje, em Brasília, o Encontro das
Rádios Comunitárias do Brasil, com a presença de re
r::wesentantes de mais de 17 Estados.

A abertura desse Encontro deu-se ontem no Au
ditório Petrônio Portella, no Senado Federal. Na opor
tunidade, os trabalhadores das rádios trouxeram vári
aI> bandeiras, símbolos de sua luta; uma delas, po
rém, foi apreendida e ficou retida até o meio-dia: a do
MST, numa clara demonstração de que esse movi
r'ento começa a ser radicalmente perseguido até
mesmo pelos agentes de segurança do Senado.

Muito obrigado.
A SRA. ALICE PORTUGAL - Sr. Presidente,

pl?ÇO a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V. Exa. a palavra.
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Pela

ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, sa
údo a Marcha das Margaridas, que tem esse nome
ni~o para homenagear uma flor, mas para lembrar da
Margarida que padeceu pelas mãos do latifúndio na
Paraíba, presidenta de sindicato rural, mulher que le
vantou sua voz pelo direito à terra.

As Margaridas vieram à Brasília em número de
50 mil. Estiveram aqui em nome de uma política afir
rrlativa de apoio ao Governo, mas estimulando-o para

que atenda as suas reivindicações. Lá estiveram as
Ministras Emília Fernandes e Benedita da Silva e os
Ministros Luiz Dulci e Miguel Rossetto, além de repre
sentações sindicais regionais da Bahia.

Saúdo de maneira especial as mulheres deter
minadas que aqui chegaram em 8 ônibus em busca
de terra, crédito rural, sementes, assistência à saúde.
Sr. Presidente, 40% das mulheres trabalhadoras rura
is deste País não têm nem documentos.

A Marcha das Margaridas merece a saudação
da Câmara dos Deputados.

O SR. JOÃO FONTES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOÃO FONTES (PT-SE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero regis
trar a realização, na tarde de hoje, de reunião com os
Governadores do Nordeste, da qual VExa. também
participou. É inadmissível que se faça uma reforma
tributária que deixa o nosso Nordeste dependente.
Como bem diz a canção de Patativa do Assaré, "pre
cisamos nos libertaI'.

O Governo Lula gerou a enorme expectativa de
que iria ac:abar de uma vez por todas com as desi
gualdades regionais. Queremos a reforma tributária,
mas não podemos admitir que os Estados do Nordes
te continuem pobres como o seu Pernambuco, Sr.
Presidente, ou o meu Estado do Sergipe, que perderá
300 milhões de reais de ICMS.

Queremos a partilha da CPMF. Não podemos
aceitar aquela frase que diz que ao rei se dá tudo, me
nos a honra. Queremos independência, não queremos
voltar a Brasília de pires na mão. É importante que o Go
verno Lula tenha a sensibilidade de repartir esse bolo, e
não entregue ao País uma reforma tributária que au
menta ainda mais a já insuportável carga tributária das
empresas e da população de modo geral.

Muito obrigado.
O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SA. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

VExa. a palavra.
O SA. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de
acordo com o partido na votação anterior.

O SR. MUSSA DEMES (PFL-PI. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas
quero registrar que segui a orientação da Liderança
do meu partido na última votação. Obrigado.
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o SR. NICIAS RIBEIRO (PSDB-PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
da tarde de hoje, acompanhamos a orientação do
nosso partido, o PSDB.

O SR. LUIZ COUTO -Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar a
realização, em Brasília, da Marcha das Margaridas e
daqueles que apoiam sua luta - além das mulheres,
muitos homens participaram da manifestação. Mas
devo dizer, Sr. Presidente, que tive a oportunidade de
vê-Ias dentro desta Casa. Algumas estiveram no ple
nário onde estava sendo votada a reforma tributária e
até tiraram fotografia com seus Parlamentares. Não
se pode dizer que as Margaridas não tiveram acesso
a esta Casa, se eu mesmo testemunhei a presença
de muitas delas.

Também quero assinalar o encontro das rádios
comunitárias, ocorrido ontem e hoje nesta Casa. No
encerramento do evento, as rádios aqui representa
das consignaram o desejo de mudar a lei que as cri
ou, para que tenham melhores condições de exercer
a função de socializar a informação.

Muito obrigado.
O SR. ORLANDO DESCONSI- Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.

O SR. ORLANDO DESCONSI (PT-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr.Presidente, Sras. e
Srs. Parlamentares, eu também quero manifestar-me
sobre aMarcha das Margaridas. Nestes 2 dias de mu
ita reflexão e debate, as reivindicações das mulheres
trabalhadoras rurais do nosso País são apresentadas
ao Parlamento, ao Governo Lula e à sociedade brasi
leira. $í3.bemos da importância desse movimento no
Rio Grande do Sul. Mais de 750 mulheres gaúchas
estão em Brasília. Temos afinidade com muitos dos
temas tratados, entre eles a questão da previdência
rural, a luta contra a privatização da água e contra os
transgênicos, parte da nossa atuação diária no Con
gresso Nacional.

Obrigado.
O SR.LEANDRO VILELA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O$R. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa; a palavra.

O SR. LEANDRO VILELA (PMDB-GO. Pel<;lor
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'§. e
Srs. Deputados, inicialmente registro que na votação
anterior acompanhei o meu partido, o PMDB.

Sr. Presidente, desde que assumi o meu man
dato, não me esqueci um só segundo de que o rijeu
objetivo nesta Gasa de leis é contribuir para o desen
volvimento do Brasil e a diminuição das desigualda
des sociais. Contudo, não posso negar que antes de
ser brasileiro sou goiano eque, portanto, estou com
prometido até a medula com meu Estado e suagente.
Sempre que for necessário, defenderei com unhas e
dentes os interesses de Goiás.

Por Goiás sou capaz de passar por cima das mi
nhas paixões pessoais e político-partidárias. Agora
mesmo, o amorpelo meu Estaqo me coloca como ali
ado circunstancial do Governador Marconi Perillo,;ad
versário político do meupartido, o PMDB, em umaba
talha em que está em jogo a continuação do desen
volvimento econômico de todos os Estados da Re
gião Centro-Oeste. Está em tramitação nesta Casa,
na Comissão de Finanças e Tributação, o Projeto de
Lei nO 5.576, de 2001, que amplia a abrangência do
Fundo ConstituCional de Financiamento do Cen
tro-Oeste para os Municípios da região do Triângulo
Mineiro.

O Relator do projeto naComissão, o nobre Depu
tado José Militão, do PTB de Minas Gerais, deu pare
cerfavorável, por julgar que a matéria não implica dimi
nuição ou aumento.de receitas ou de despesas públi
cas. Porém, apesar do meu respeito aos colegas de
Parlamento, ao Estado e ao povo de Minas Gerais,
digo com toda a minha convicção: o projeto não é ape
nas equivocado e desnecessário, ele também prejl.ldi-
ca o desenvolvimento da.Região Centro-Oeste. .

Desnecessário.porqlle já ficou· pactuado entra os
Governadores e o Presidente daRepública, duranteas
conversações que resultaram no acordo para a reforma
tributária, a criação de um Funqo Nacional de Desen
volvimento Regional, que visa combateras desigualda
des entre as regiões, contemplando os Municípios que
não estão incluídos nos FundosConstitucíonais.

Equivocado,porquepropõe a divisão do que já
é insuficiente. CabeaoFCC) ap~nas0,6% da arreca
dação do Imposto de RendB; e do Imposto sobrePro
dutos Industrializad0lS,' Os. recursos· de 1,3 bilhão de
reais destinados ao fundopara todo o ano de 2003,
de acordo com o próprioMinistro da Inte.gração Naci
onal, Ciro Gomes, acabaram ainda no primeiro se
mestre de 2003, tal é o ritmo acelerado de crescimen
to da região, e a demanda por financiamentos.
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Porém, o maior vício deste projeto está em pro- te, Sras. e Srs. Deputados, a explosão que destruiu o
portirar partedos parcos recursos de quem está à be- Veículo Lançador de Satélite e a Base Aeroespacial
ira da inanição para dá-los a quem tem mais, numa de Alcântara e matou 21 pessoas une os brasileiros
atitude digna de um Robin Hood às avessas. O Triân- na dor da perda e requer nossa reação para a conti-
guio Mineiro é uma das regiões mais prósperas e de- nuidade do nosso Programa Espacial.
senvolvidas do Estado de Minas Gerais. Com cidades A explosão que frustrou o lançamento do fogue-
modernas de médio porte como Uberlândia, Ubera- te em Alcântara, no Maranhão, abalou severamente o
ba, Araguari e Ituiutaba, a região se destaca pela pro- Programa Espacial Brasileiro ao causar inestimável
dução agropecuária alicerçada em técnicas avança- prejuízo, em termos de vidas humanas e de bens ma-
das, que se refletem em alta produtividade. teriais.

Merecem citação os Municípios de Uberaba, Foi uma sexta-feira negra, que teve início na c1a-
Capital Mundial do Zebu, e de Uberlândia, pólo uni - ridade intensa da tarde do dia 22 último, às 13h30min,
versitário e importante centro comercial e industrial em Alcântara, com uma explosão que devastou tudo
que conta com cerca de 400 indústrias e 2 mil estabe- num raio de dezenas de metros. Na hecatombe, o Veí-
lecimentos comerciais. O Triângulo Mineiro, que tem culo Lançador de Satélites VLS-1 e a plataforma de
ainda a seu favor uma localização estratégica, é ca - lançamentos foram complemente destruídos, nada
racterizado por um parque industrial consolidado, vol- comparado à perda de 21 vidas humanas - técnicos
tado para os setores de alimentação, têxtil, açúcar,ál- de variada formação.
cool, fertilizantes e química. Tem sido atribuído como a causa mais provável

Não venho aqui, senhoras e senhores, pe- da explosão uma ignição inesperada em um dos mo-
dir-Ihes para colocar uma pedra no caminho do de- tores na parte inferior do foguete, ficando ainda inex-
senvolvimentodesta parte do querido Estado de Mi- plicável o que teria acionado o sistema. O Major-Bri-
nas Gerais. Quero apenas alertar os companheiros, gadeiro Tiago da Silva Ribeiro, coordenador da Ope-
membros da Comissão de Finanças e Tributação, ração São Luís, apontou 2 hipóteses para explicar o
para o fato de que nenhuma parte do Centro-Oeste acionamento da ignição: choque (pancada) e uma
brasileiro se iguala em pujança econômica ao Triân- onda eletromagnética precipitada por causas varia-
guio Mineiro. Insistir nesse projeto de lei resultaria em das. A Nação brasileira exige que as investigações
poucos benefícios para essa próspera região de Mi - cheguem à verdade e que municie os cientistas do se-
nas Gerais. Porém, sem sombra de dúvidas, serviria tor de meios para evitar outra tragédia. Era a terceira
de obstáculo para o crescimento dos Estados de Go- tentativa de lançar em órbita um satélite brasileiro
iás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. construído no Brasil e lançado de uma base brasileira.

Portanto, sem constrangimento algum, peço O nome Missão Espacial Completa Brasileira -
aos colegas que votem contra o parecer do nobre Re- MECB revela a dimensão da expectativa e da frustra-
lator do projeto na Comissão de Finanças e Tributa- ção por conta da tragédia. Nada comparado às tenta-
ção. Não apenas para resguardar os interesses dos tivas fracassadas de 1997 e 1999.
Estados do Centro-Oeste, mas principalmente por Apesar das dimensões da tragédia de sexta-fei-
respeito aos princípios constitucionais. ra, não podemos abandonar o Programa Espacial

Os Fundos Constitucionais de Financiamento Brasileiros, um dos mais avançados do mundo, dispu-
foram idealizados com o único e justo objetivo de di- tando espaço com nações desenvolvidas. Um suces-
minuir as disparidades regionais, fomentando o de- so conseguido com genialidade e trabalho laborioso.
senvolvimento econômico e social. Votar favoravel- Países com tecnologia aeroespacial avançada, como
mente a um projeto que tira de uma região que dá os a Rússia ~ então União Soviética - e os Estados Uni-
seus primeiros passos rumo ao desenvolvimento dos não puderam evitar resultado igualmente funesto.
para dar a quem já ocupa lugar de destaque no cená- A Base de Alcântara já realizou mais de 200 lan-
rio econômico nacional desde o final do século XIX é, çamentos de foguetes de menor porte e adquiriram
no mínimo, aprofundar as desigualdades e fazer pou- os conhecimentos necessários para alçar vôos maio-
co da nossaCarta Magna. Conto com patriotismo e o res. A Base de Alcântara, por sua posição estratégi-
bom senso das Sras. e dos Srs. Deputados, que não ca, tem sido escolhida por outros países. Um foguete
concordarão em podar o crescimento da Região Cen- lançado de Alcântara entra em órbita mais rapida-
tro-Oeste. mente e com menor custo.

O SR. COSTA FERREIRA - Sr. Presidente, Sugiro a esta Casa que junte força, seja no apo-
peço a palavra pela ordem. io moral para a manutenção do Programa Espacial

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem Brasileiro, seja na destinação de verba orçamentária
V.Exa. a palavra. para o soerguimento rápido do projeto.

O SR. COSTA FERREIRA (PFL-MA. Pela or- Manifesto minha solidariedade às famílias de to-
demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- das as vítimas e a todos os que sofreram diretamente
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os horroresdatragédia. Parabenizo também os legis- - no que diz respeito às condições de trabalho,
tas maranhenses pelo trabalho competente, pelo de- cerca de 40% das trabalhadoras rurais ainda são con-
sempénho irretocável na identificaçãoda maioria dos sideradas trabalhadoras familiares, sem remunera-
corpos, fato que anuvia um pouco mais o sofrimento ção própria, sem benefícios sociais, sem a proteção
dos familiares. legal ao trabalho, sendo que 90% dessas mulheres

O SR. NEUCIMAR FRAGA - Sr. Presidente, estão exercendo atividades laborais antes dos 15
peço a palavra pela ordem. anos de idade, trabalhando sem carteira assinada,

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem sem benefícios sociais, sem assistênciaprevidenciá-
V.Exa.. a palavra. ria, enfim, semnenhumªdas prerrogativas que a lei

O SR. NEUCIMAR FRAGA (Bloco/PL-ES. Pela brasileira confere aos trabalhadores de modo geral.
ordem. Sem revisão doorador.) - Sr. Presidente, na Além da ausência desses direitos, outrodado
votação anterior, votei conforme a orientação do meu nos faz refletir sobre a condição de vida das mulheres
partido. trabalhadoras rurais. Hoje, 80% das meninas come-

Tenho outro registro afazer. Está sendo realiza- çamatrabalhar na roça aos 10 anos de. idade. Além
do na cidade de Altamira, Estado do Pará, o julga- detrabalhar6horas n9 campo, as mulheres ainda in-
mento de médicos acusados de emascular 13 crian- corporam.a.essa jornada •. trabalho doméstico como
ças. Iremos para Altamira. acompanhar esse julga- lavar, cozinhare cuidar dos filhos e irmãos.
mento, a fim de que os indiciados como culpados pelo Em relação. à educação, o quadro não.é nada
crime sejam julgados epaguem pelo crime que come- animador. No Brasil, .existem mais de 6,5 milhões de
teram. mulheres agricultoras analfabetas.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA - Sr. Presidente, Estess~o.alguns motivos, Sr. Presidente, Sras.
peço a palavra pela ordem. eSrs. Deputados, que trazem essas mulheres traba-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem Ihadorasrurais à Marcha das Margaridas. Marcha or-
V.Exa. a palavra. ganizada pela Comissão Nacional de Mulh7res Tra-

A S~A..FÁTIIVIA BEZERRA (PT-RN. Pela or- balhadoras Rurais,dª CONTAG, pelas federações
dem. Proquncia o.s~guintedis~urso.) - Sr..Presiden- estaduai~ detrabaJhadorésna agriculturaepélos sin-
te, Sras. e Srs. Deputados, hoje pela manhã participei dicatosdelrabalhadores rurais -que, juntos,formam
da Mawha.das Margaridas2003 - Razões para Mar- o Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalha-
char. Esta Marcha reúne cerca de 50 mil mulheres tra- doras Rurais.
balhadotas rurais de todo o País. Só do meu Estado, o Sei que o Governo Federal e .esta. Casa estão
Rio.Grande do Norte, após dias de viagem, uma de- sensíveis às reivindicações das trabalhadoras rurais
legaçãoJormada por500mulheres represel')tantes de ea sua condição de vida. Que sejam bem recebidas
60. Municípios do Estado engrossam as fileiras da as mulb~res.q~e vieram de todo o PaIs para a Marcha
marcha.. Talvezestª. seja a. maior manifestação de das. Margaridas. QUe Margaridas floresçam aos mi-
mulheres da história do Brasil. lhares~ f9rtes aos ventos da vida e belas àluz do sol.

,á,lémdémarcªros 20 anos do brutal assassina- Que aprend",mos com estê;ls mulheres o valor da vida,
to da lfdersindical fv1argari~aMariaAlves, em Alagoa que atogo il')stanteé semeada e cultivada.
Grande,na Paraíba, esta mê;lrchª representa um dia O SR.. PAULO FEIJÓ - Sr. Presidente, peço a
de luta pela conquista dos direitos das mulheres tra - palavra pela ord~m.

balhadoras.rurais. ç:ntre as. principais reivindicações O SR.. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
que as trÇibalhad9ras trazem a Brasília estão o direito V.Exa.apalªvré:!.
à térr""água, ~al<3.ri() mírlimo digno, direito à saúde OSR.eAYLO FEIJÓ (PSDB-RJ.Pela ordem. Pro-
públic<il (:om assist.ência integral à mulher e combate à nuncia ose!1uinte discurso.) - Sr.. Presidente, Sras. e
violência sexista e a todas as formas de violência no Srs. Deputados, venhopor meio deste pronunciamento
campo. expor a. minhairlsatisfação e a de todos os moradores

Ao analisar.alguns dªdos fornecidos pela COn - de Munipípiosfluminenses cortados pela rodovia fede-
federaç~o Nacional dos Trabalhadores na Agricultura ral. BR-181 cOrn o.péssimo.estado de conservação da.
toma~os conhecimento do porquê de.as trabalhado- supracitada via de ligação nacional. Nos 20 quilômetros
ras r~raísfazerem epsas •• reivindicações. Entre os anteriores .enos20 posteriores ao.Município de Cam-
principais motivos observamos que: pos, a $it~a9ão écrítica. Dezenas de pessoas morreram

__ qUe'!-nto à.situaçãosocioeconômica, 80% do no local ao lon~?(jo últimoano,
númerototal de pessoass~m acesso à renda no Bra- Ent~ndem(w queo GovernoFederal deve incluir
sil são rnulheres trabalhadoras rurais; as rodovias fecjerais do Estado do Rio de Janeiro em

__ ~ntrelaçãoàsaúde da rnulher, 53% dastraba- sua relpção de prioridadesde investimentos em recu-
Ihadoras rurais já tiv~ram um filho natimorto e 41 % já peraçãp,comoformade não apenas respeitar a im-
tiveram aborto espontâneo; portância ecOnômica da 8R-1 01 , mas também com o
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objetivo de evitar que mais vidas fluminenses se per- çar a cobrança no sentido de que o Ministério dos
cam em face da precariedade das condições de tráfe- Transportes provoque o início imediato dos estudos
go no local. que podem viabilizar a recuperação da BR-101.

Na condição de Deputado Federal eleito pelos Hoje a rodovia federal objeto deste pronuncia-
Municípios do norte e noroeste fluminense, notadamen- mento, Sr. Presidente, constitui um dos principais cor-
te ,tenho procurado, ao longo de meus 3 mandatos nes- redores econômicos do Brasil, movimentando intenso
ta egrégia Casa de leis, atuar com veemência na co- tráfego comercial que corre o risco de ser interrompi-
brança de investimentos e de projetos federais, que do, com danos incomparáveis ao País, se investimen-
considero fundamentais para a revitalização econômica tos não forem feitos em regime de urgência, principal-
€! social do interior do Estado do Rio de Janeiro. mente no que se refere à construção de uma variante

Este meu comportamento pode ser observado e de nova ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, no trecho
até mesmo por eventuais adversários, e é reconheci- de Campos da BR-1 01.
do pela população dos Municípios de minha região, A Ponte General Dutra, sobre a qual me reporto,
que entendem que nunca um Parlamentar, antes de Sr. Presid(~nte, tem décadas de construção e opera
rdm, moveu tantos esforços no sentido de ver materi- hoje em condições mínimas de segurança, apesar de
alizadas iniciativas capazes de mudar o perfil do norte recentes mparos feitos em sua estrutura, por conta do
e do noroeste fluminense. atual Departamento Nacional de Infra-Estrutura de

Esta minha conduta se deve à minha presença Transport€lS (DNIT).
permanente nestes Municípios, ao contato direto com Na condição de Parlamentar coordenador da ban-
os cidadãos fluminenses, suas lideranças e represen- cada fluminense e de membro titular da Comissão Mista
ta.ções políticas, empresariais ou setoriais, que me de Orçamento, preocupa~me a dimensão imposta pelo
cobram e apresentam subsídios para o exercício de Governo à contenção de recursos para o exercício deste
minha atividade parlamentar. ano. É compreensível que o Presidente Luiz Inácio Lula

Assim é que, como um dos Parlamentares a in- da Silva tenha que se submeter a realidade orçamentária
tí3grar a coordenação da bancada fluminense, no ano mais drástIca, mas defendemos que áreas prioritárias
df? 2002 me mobilizei no sentido de alocar recursos como a de saúde, promoção social e infra-estrutura não
nó Orçamento da União deste ano de 2003, para que podem sofrer com cortes que levam prejuízos incontes-
fossem implementados importantes projetos não só tes ao povo brasileiro.
pi;l.ra o interior fluminense, mas também para o Esta- Ao concluir minhas declarações, desejo escla-
do do Rio de Janeiro como um todo, pensando de for- recer que não pretendo, na qualidade de Parlamentar
ma ampla a questão do desenvolvimento. nesta nova Legislatura, nada além do que servir ao

Neste sentido, tive a oportunidade, com meus povo de mrnha região, de meu Estado, o Rio de Janei-
colegas fluminenses, de apresentar emendas que ro, e do meu Brasil, sem, entretanto, distanciar-me da
considero prioritárias para o Estado do Rio, encon- minha trajetória de respeito aos princípios éticos e po-
tr.;mdo-se entre elas a que destina recursos para Iíticos que norteiam minha história.
obras de recuperação da BR-1 01 , no trecho compre-
endido entre os Municípios de Rio Bonito e Campos O SR. BETO ALBUQUERQUE - Sr. Presidente,
dos Goytacazes, este na divisa com o Estado do peço a palavra pela ordem.
Espírito Santo. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

Esperamos que .. Governo Federal atenda ao V.Exa. a palavra.
cumprimento do projeto e que descontingencie recur- O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB-RS. Pela
sqs previstos para tal investimento, não só em reco- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
nilecimento à importância do Estado do Rio, mas nome do PSB, quero registrar a realização da maravi-
ta,mbém por admitir que não é mais possível para a lhosa marcha das mulheres trabalhadoras rurais, que
eqonomia do próprio Brasil que uma rodovia do relevo fazem ecoar suas vozes ao reivindicar melhores con-
ela BR-1 01 continue em tal estado de abandono, colo- dições de vida, o que fortalece a luta da Confedera-
cando a vida de milhares de pessoas em perigo, sem ção Nacional dos Trabalhadores na Agricultura
SE.~ observarem aqui as dificuldades para a ligação de (CONTAG) e das FETAG de todos os Estados brasile-
mercados, para o escoamento da produção dos prin- iros. A Marcha das Margaridas manifesta-se também
cipais parques industriais do País. contrariamente a todos os tipos de exploração, opres-

Em que pesem as possíveis dificuldades que são ou violência.
podem partir do cenário político em que este Parla- Destaco, Sr. Presidente, a luta da FETAG do Rio
mentar exerce o mandato, em um partido que não in- Grande do Sul, hoje presidida pelo ex-Deputado Ezí-
tegra a base de sustentação do Governo Federal, não dio Pinheiro, para que a agricultura familiar, que já
va.mos esmorecer e não vamos abrandar a nossa luta avançou muito no atual Governo, encontre cada vez
p~310 desenvolvimento regional, o que nos leva a refor- mais apoio e espaço para prosperar.
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Que as mulheres trabalhadoras rurais continu- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
em tendo vez, voz e oportunidades. É disto que preci- V.Exa. a palavra.
samos neste País: justiça. Cumprimento todas as O SR. GILMAR MACHADO (PT-MG. Pela or-
margaridas que vieram a Brasília clamar por justiça demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,shá
no campo e melhores condições para a agricultura fa- pouco, no Auditório Nereu Ramos, foi instalada a
miliar. Frente Parlamentar dos Vales do Jequitinhonha e Mu-

Muito obrigado, Sr. Presidente. curi, duas importantes regiões do Estado de Minas
O SR. ROBERTO PESSOA - Sr. Presidente, Gerais que têm cultura fantástica e povo extrel1'la.-

peço a palavra pela ordem. mente trabalhador.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem Espero que a política de inclusão social a ser irn-

a palavra o ilustre Deputado Roberto Pessoa, Coor- plantada neste País chegue àquela região através de
denador da Frente Parlamentar do Nordeste. programas específicos e não só de discursos; .. a

O SR. ROBERTO PESSOA (Bloco/PL-CE. Pela exemplo do que ocorreu anteriormente.
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Saúdo os Prefeitos e as lideranças daquela re-
Sras.e Srs. Deputados, quero neste momento comu- gião que participaram do seminário realizado ontem e
nicar à Casa que a bancada do Nordeste teve um dia hoje. Desejo ainda cumprimentar os Deputados Car-
muito feliz. e proveitoso hoje. los Mota e Maria do Carmo Lara, que coordenam a

Homenagearnos os 30 anos da EMBRAPA pro- Frente Parlamentar, e agradecer ao Ministro do Pla-
movendo exposição que apresenta todos os centros nejamento, Orçamento e Gestão, Guido Mantega,
de pesquisa da empresa no Nordeste, no corredor que prometeu remanejar recursos e•liberar emenda
central ela Câmara dos Deputados. Fizemos também, ao Orçamento de 2003 que beneficia as 53 institui-
paralelamente,. seminário para mostrar que as pes- ções federais de ensino superior ligadas à ANDIFES.
quisasda EMBRAPAgeramemprego e renda, em be· Dessa forma, elas poelerão concluir o primeiro se-
nefício elo desenvolvimento da nossa região. mestre letivo e reorganizar o segundo semestre.

Além disso, Sr. Presidente, informo aos nobres Muito obrigado.
colegas que a bancaela.do Nordeste patrocinou hoje O SR. DR. ROSINHA - Sr. Presidente, peçO.a
reunião com todos os Governadores do Nordeste e
com a bancada federal nordestina desta Casa, da palavra pela ordem.
qual V.Exa. participou, para discutir a reforma tributá- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
ria, que nãoa.tende, de modo algum, à necessidade V.Exa. a palavra. .
de desenvolvimento regional do Nordeste. O SR. DR.BOSINHA (PT-PR. Pela ordem. Sem

Vamos vencer esta luta. A oportunidade que te- revisão do orador.) - Sr. Presidente, venho à tribuna
mos de melhorar nossa região está nesta reforma. fazer 2 registros.

Muito obrigado, Sr. Presidente. O primeiro diz respeito ao fato de que, cada vez
O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente, mais, no mundo e no Brasil, as mulheres participam

peço a palavra pela ordem. da política. Há a.lguns anos teve início belíssima ma-
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem nifestação em Brasília chamada Marcha das Margari-

V.Exa. a palavra. das, em homenagem à grande lutadora e trabalhado-
O SR. PAULO DELGADO (PT-MG. Pela ordem. ra rural MargaridaAlves, assassinada em 1983. Para-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, "metade do benizo essas mulheres e as conclamo a participar
d 'Ih· - , 'f'lh d d " cada vez mais da política.mun o e mu er e, quem nao e, e I o esta meta e .
Ouvi essa frase há 20 anos, numa manifestação Sr. Presidente, o segundo registro, faço com ,ris-

de trabalhadoras rurais na Zona da Mata do meu teza. Solidarizocme com os familiares das vítimas do
Estado, região de Tombos, Carangola, Manhumirim, terrível acidente de trabalho ocorrido na Base· de
Manhuaçu, onde começava a organização da Alcântara. Milhares de brasileiros morrem em acid.en-
CONTAG - mais antiga -, .e também da CUT - re- tes dessa natureza todos os anos. Esse fato deve ser
cém-nascida-, eque culminou hoje, depois de vários objeto de reflexão.
atos, com a Marcha das Margaridas, que homenageia A propósito, párabenizo a Câmara dos Deputa-
Margarida Alves, assassinada brutalmente na luta dos, que no primeiro turno da votação da reformada
pela reforma agrária. Previdência inseriu dispositivo que prevê a responsa-

Quero também me associar a todos aqueles bilidade do Estado sobre o seguro de acidente de tra-
que manifestam encanto pela força das mulheres na balho. Assim, pôdefazera fiscalização para evitar no-
luta pela refonnaagrária brasileira. vos acidentes.

O SR. GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, O SR. ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço
peço a palavra pela ordem. a palavra pela ordem.



Os Senhores Deputados que tenham proposi
ções a apresentar queiram fazê-lo.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem Este é um manifesto dirigido ao Ministro da Edu-
V.Exa. a palavra. cação. Solicitamos que volte - se é que vai -, após fa-

O SR. ANIVALDO VALE (PSDB-PA. Pela ordem. zer seu estágio no Senado, infelizmente contra o ser-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro com vidor público. E ao Governo Federal pedimos que,
pesar o falecimento de Albino Júnior, Vice-Prefetto do pelo menos, não esqueça de que até a Oposição
Município de Dom Eliseu, Estado do Pará. sabe que, se não tem um nome melhor, é porque no

Esse jovem de 37 anos foi suplente de Deputa- seu quadro de homens de confiança não existe outro
do Estadual e assessor do Governador Almir Gabriel. mais competente.
Por intermédio do seu pai, Albino, e da sua mãe, Ma- Vou enviar ofício ao Ministro CristovamBuarque
ria Paiva, abraço toda a família e envio meus senti- e manifestar a S.Exa. meu desejo de que não se en-
mentos ao povo de Dom Eliseu. cante com os afazeres do Senado. Sua permanência

O SR. PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA - Sr. no Ministério da Educação agora é muito mais impor-
Presidente, peço a palavra pela ordem. tante. Afinal, no Senado, ainda terá outros 4 anos de

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Tem mandato, no futuro.
V.Exa. a palavra. . Para nós, educadores, é melhor ter certo conhe-

O SR. PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA cimento sobre o profissional responsável pelos desti-
(PRONA-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) _ nos da educação brasileira do que arriscar a sugestão
Sr. Presidente, a nós professores de profissão, que de nomes de profissionais que nunca abriram um úni-
trabalhamos anos a fio com a cátedra, preocupa sem- co livro de Pedagogia.
pre nun:t novo govérno quem será o Ministro da Edu- Entretanto, o Ministro se demora em resolver al-
cação. A frente daquela Pasta encontra-se professor guns casos de urgência, tais como desenvolvimento
de mérito reconhecido na universidade. Até agora os de plano de alfabetização emergencial para adultos;
professores estão satisfeitos com sua atuação e têm melhoria da qualidade do ensino; correção das dificul-
confiança de que desenvolverá bom trabalho, mesmo dades para ler e escrever dos alunos das aa séries e
não dispondo dos recursos necessários. do último ano do ensino médio, de acordo com as es-

O Ministro da Educação, entretanto, vai ter nova tatísticas do próprio MEC; exclusão da possibilidade
incumbência: assumirá sua cadeira no Senado Fede- de semi-analfabetos concluírem o ensino médio,
ral por ocasião da votação, naquela Casa, da PEC n0 como tem ocorrido nas últimas décadas, impossibili-
40. Os professores esperam que o Prof. Cristovam tando esses jovens de prosseguirem seus estudos e
Buarque volte para o Ministério tão logo cumpra, infe- terem carreira profissional promissora.
lizmente, a função de votar a favor de projeto que atin- Mesmo assim, mesmo considerando a morosi-
ge os funcionários públicos e não é do nosso agrado. dade na resolução desses problemas, o atual Ministro
Entretanto, é do nosso agrado que o Senador perma- ainda é o melhor profissional do Governo do PT para
neça à frente do MEC. o cargo.

Sr. Presidente, a reforma da Previdência enseja Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, este é o ma-
algumas tentativas governamentais nos Ministérios nifesto de um Parlamentar da Oposição em prol da
da nossa República. Talvez experiências a serem fei- permanência do Prof. Cristovam Buarque no Ministé-
tas com base na tônica de que cargo de confiança é rio da Educação.
para exercer conforme manda o chefe e não em prol Muito obrigado.
do povo brasileiro. O SR. MARCOS DE JESUS - Sr. Presidente,

Nova tentativa é planejada nos cantos palacia- peço a palavra pela ordem.
nos. Com a necessidade do Governo de mandar al- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
guns Ministros não radicais para o Senado, para que V.Exa. a palavra.
votem a favor da reforma da Previdência, experiênci- O SR. MARCOS DE JESUS (Bloco/PL-PE. Pela
as novas nas Pastas podem surgir. ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de

O perigo maior está no Ministério da Educação. acordo com a orientação do PL nas votações anteriores.
E se o Prof. Cristovam gostar do Senado? Afinal, lá O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Fica
não vai precisar mendigar verbas. E se o Governo adiada a continuação da discussão da Proposta de
gostar do Ministro no Senado? Afinal, não vai mais Emenda à Constituição n° 40-C, de 2003, devido ao
ouvir os lamentos ministeriais, os pedidos de verbas horário previsto para o término da sessão.
para a educação. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -

Se a educação brasileira já anda mal, imaginem
VExas. se alguém sem conhecimento na área fizer in- Apresentação de proposições.
venções e tentativas por lá? Se sob o comando de al
guns que se dizem da área as coisas já não andam bem,
imaginem com mais curiosos fazendo experiências.
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APRESENTAM PROPOSiÇÕES OS SRS.:

Feu Rosa

Dr. Helena

Dr. Evilásio

Léo Alcântara

Ricardo Riqlle

João Almeida

Alberto Fraga

Ronaldo
Vasconcellos
Alberto Fraga

Sérgio Miranda

Janete Capiberibe

Coronel Alves

Perpétua Almeida

Nelson Bornier

Coronel Alves

Coronel Alves

Coronel Alves

Coronel Alves

_Au~~..__. ':r~.!2.~ Ementa. ~_~_._-.

Paulo Marinho PRC 66/2003 Denomina 'Plenária Sérgio Vieira de Me/lp' o Plenário
da Coinissão de Qire\tos Humanos.

Pl.. 178012003 Dispõe sobrs a fixação de prazo para o cumprimento do
disl)osto no art. 16 da Lei nO 10.098, de 19 de dezembro
de200D.

PL 1781/2003 Dispõe sobre a criação do Profissional de Segurança
Empresarial e dá oulras providências.

REQ 110212003 Requer o deSl.lrquivamento de proposições (PRC
10212(00).

PL 178212003 Insereveo nome de Sérgio Vieira de Mello no "Livro dos
Herói$ da Pátria".

R/C 7St/ZOO3 Solicita informações ao Sr. Secretário da Receita
Fedf,)rll\ sobre o numero de licenças funcionais
concedidas aos auditores tlsclôis entre 1995 e 2003, bem
como os critérios e ellÍgências para se obter os
beneficios-

Pompeo de Mattos PL 178312003 Obriga as. o~radoras de telefonia a informarem.
mediante procedimento eletrônico de. voz, os Valores da
tarifa telefônica interurbana (DDD). antes de completar a
chamilda,. sem acré$cimos ou ônus ao usuário.

INC 839/2003 $ugere adoção de providências do Ministério da
Educação - MEC no sentido de exortilr as instituições
uflÍliersitárias a que criem seNiços de ouvidorias
académicas.

PL 178412003 Oi$p~esobre a natureza das empresas emissoras de
cartão ..de crédito, .e .dá outras províâêncías

REQ f 104/2003 F'1eq\Jer. a instituição de comis$ão externa para
<\companhar as investigações sobre o acidente na Base
de p.lcãntara, em São Luis - MA.

RIC 732/2003 SOlíeitainformações a Sra. Ministra das Minas é Energiil
sobre 5" Rodada de E.xploração.

REQ 1106/2003 Requer a constituição de.comissão externa com o fim de
acompi\I'lhar os vaball10s de investigação das causas
dO!i9io'enteque ocasionou a lT\0rte de 21 pessoas no
CentrRdel,.anço!il'l'lento de AlCântara.

REQ 1107/2003 RBq!JerconllocaçãQ de Sessão Solene para adia 11 de
setel'l1bro, pela passagem dos 30 anos do golpe militar
do Cflile, do bOOlbíl.rdeio do Palácio de La Ml:>neda e do
assa$$inato de Salvador Allende.

Vanessa Grazziotín REQ 1108/2003 Reql1~r a in~tltujção de Comissão. Externa da Câmara
ços OeplJta.óos para acompanhar as investigações sobre
ilS çaHsas do acidente ocorrido na Base de
t-anÇll.mentos de Alcântara.

Vanessa Graz;/:iotin INC 83412003 Sug~re a adoção. por parte d(J Ministérío.óas Minas e
Ener\1Ie.•• de medidas urgentes referente a fixaçâo de um
Técnico da Agência Nacional de Petróleo, em Manaus·
AM.

INC 83512003 Sugere !lO MíJ1islro doDasenvalvímento Agrário Oaporte
~e recursoo;orçamentários e financeirOS, obje1ivando a
aquislfâopela. Superintendência A8!Jional do Instituto
t>lacicm~' dó! Colonização e Reforma Agrária no Acre de
15 (quin;/:!õ)veíc;ulos a diesel, com tração 4 x 4, capazes
deoperarem~os solos da Amazônia Ocidental.

Vanessa Grauiotin PL 178512003 Dispõe. sobre a desoneração da responsabilidade
solidári~ d8s sócios minoritários das. Sociedades
Limitadas qu.mto a débitos relativos a Tributos Federais
o!J à. Seguriçlade Social.

INC836/2003 §ugereao Senhor Ministro dos Transportes a mudança
c:!o nome atyaldo ."Porto de Sepetiba", 10cal.i2:ado no
l'l'Iunicípio c;je Ilaguaf - Estado do Rio de Janeiro, para
"Porto dalta9uai".

PL 1786/2003 DiSpõe sopre a utilização de papel reciclado. no âmbito
(ia Administração Pública Direta e Indireta Federal.

PL 178712003 ()briga ~ polimerização de reverso na destinação final
çlosres(çlyos !'Ólidos, e dá outras. providências.

PL 1788/2003 Estabeleclil condição para a venda de cigarros, charutos
e derivados do tabaco.

PL 1789/2003 Ojspõesobr~. relações de consumo, distribuição e
circulação de substâncias etilicas e dá outras
providências.

PL 1790/2003 Obriga os estabelecimentos que comercializam qualquer
tipo de <l.lilT\ento, a afixarem cartazes explicativos sobre
a qyantidad~ calórica existente em cada porção dos
alimentos servidos.
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Milton Cardias PL 1794/2003

Aloysio Nunes PL 1795/2003
Ferreira
Aloysio Nunes PL 1796/2003
Ferreira
Aloysio Nunes PL 1797/2003
Ferreira

Aloysio Nunes PL 1798/2003
Ferreira

José Divino RCP 3212003

Almerinda
Carvalho
Terezinha
Fernandes

Zelinda Novaes

Roberto Balestra

Paulo Pimenta

Bernardo Ariston
Dr. Pinotti e outros

Roberto Pessoa

Davi Alcolumbre

Pastor
Frankembergen

Geraldo Resende

Iriny Lopes

de PL 1791/2003

INC 837/2003

REQ 1109/2003

PL 179212003

PL 1793/2003

REO 1110/2003
PEC 14412003

REO 1111/2003

PL 1799/2003

PL 1800/2003

INC 838/2003

PL 1801/2003

Proíbe a comercialização de veículos sinistrados com
perda total.
Sugere ao Ministério da Cultura a adoção de medidas no
sentido de alterar a Lei ne 9.393, de 19 de dezembro de
1996, para garantir isenção de pagamento de ITR aos
remanescentes das comunidades dos Quilombos.
Requer voto de pesar pelo falecimento das 21 vítimas do
acidente do VLS na Base de Alcãntara. no Maranhão,
dia 19 de agosto de 2003
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, a~terados pela Lei n° 10.636, de 30
de dezembro de 2002.
Altera a Lei nS 9.437 I 97, acrescentando disposição que
atribui aos fabricantes de armas de fogo o encargo de
imprimir o número de série em superfícies interna e
extema do produto.
Solicita a retirada do Projeto de Lei nS 318, de 2003.
Acrescenta parágrafo ao art. 195, altera o art. 198 da
Constituição Federal e revoga artigo do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, para assegurar
recursos mínimos da União para o financiamento das
ações e serviços públicos de saúde.
Dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação, nas redes
de televisão de canal aberto, de programas religiosos
por no mínimo três horas da programação diária.
Torna irrecorrível decisão que estiver em conformidade
com súmula de jurisprudência.
Permite o envio de recursos judiciais e de intimações
aos advogados por via eletrônica.
Acrescenta dispositivo ao Código de Processo Civil.

Acrescenta o art. 557-A ao Código de Processo Civil 
Lei nS 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - sobre os efeitos
do desprovimento do recurso.
Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito,
para investigar todas as Pr;vatizações realizadas no
Brasil, no Período de 1990 a 2002, instituído pelo
Programa Nacional de Desestatização - PND (MP nS

115 e Lei ne 8.031/90) e os critérios adotados pelo
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social BNDES para as concessões desses
empréstimos.
Congratulação à Coelce, pelo recebimento do Prêmio
Nacional de Gestão Econômica-Financeira, da
Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia,
ABRADE.
Inscreve o nome de Sérgio Vieira de Mello no Livro
"Heróis da Pátria".
Altera o artigo 225 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de
dezembro de 1940. Código Penal, dispondo sobre a
ação penal nos Crimes contra os Costumes.
Sugera ao Ministério da Justiça a tomada de atitude
urgente urgentíssima, de forma a evitar o iminente
conflito armado entre índios e fazendeiros na área rural
dos municípios de Sidrolândia e Dois Irmãos do Buriti,
no Mato Grosso do Sul.
Altera a Lei ne 5.917. de 10 de setembro de 1973,
incluindo no Sistema Rodoviário Federal uma rodovia
ligando o cais de CaEuaba à BR-262.1 ES.
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TOCANTINS

Kátia Abreu PFL
Total de Tocantins: 1

VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
COMPARECEM MAIS OS SRS.:

PMDB
PT

PFL
PLPUPSL

PSB
PP

PPS
PCdoB

PFL

PLPUPSL
PSDB

PSDB
PSDB

PCdoB
PT

PPS
PMDB

PLPUPSL
PSDB
PSDB

PIAuí

CEARÁ

MARANHÃO

PP
PDT
PMDB
PV

PT
PT

Antonio Joaquim
Neiva Moreira
Pedro Novais
Sarney Filho
Terezinha Fernandes
Washington Luiz
Total de Maranhão: 6

Almeida de Jesus
Antonio Cambraia
Arnon Bezerra
Bismarck Maia
Inácio Arruda
João Alfredo
Leônidas Cristino
Pastor Pedro Ribeiro
Roberto Pessoa
Rommel Feijó
Vicente Arruda
Total de Ceará: 11

Mussa Demes
Total de Piauí: 1

PERNAMBUCO

Inaldo Leitão
Wellington Roberto
Wilson Santiago
Total de Paraíba: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias POT
Fátima Bezerra PT
Lavoisier Maia PSB
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAíBA

PLPUPSL
PLPUPSL

PMDB

Carlos Eduardo Cadoca
Fernando Ferro
José Mendonça Bezerra
Marcos de Jesus
Miguel Arraes
Pedro Corrêa
Raul Jungmann
Renildo Calheiros
Total de Pernambuco: 8

PT
PDT

PT

PTB
PSDB
PT
PMDB

PT
PSDB

PARÁ

PMDB
PT

ACRE

PPS
PP

AMAPÁ

RORAIMA

PMDB
PLPUPSL

PDT
PLPUPSL

AMAZONAS

PLPUPSL
PP
PPS

Antonio Nogueira
Davi Alcolumbre
Hélio Esteves
Total de Amapá: 3

Alceste Almeida
Almir Sá
Dr. Rodolfo Pereira
Luciano Castro
Total de Roraima: 4

Ann Pontes
Babá
Josué Bengtson
Nicias Ribeiro
Paulo Rocha
Wladimir Costa
Zé Geraldo
Zenaldo Coutinho
Total de Pará: 8

Carlos Souza
Francisco Garcia
Lupércio Ramos
Total de AMAZONAS 3

RONDÔNIA

PT
PMDB

PTB

Anselmo
Marinha Raupp
Nilton Capixaba
Total de Rondônia: 3

Júnior Betão
Ronivon Santiago
Total de Acre: 2
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PLPLlPSL
PSDB

PSDB

PMDB
PSDB

PTB
PP

PCdoB
PT

PMDB
PSB

PTB

SÃO PAULO

PSDB
PSDB

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PP
Chico Alencar PT
Deley PV
Eduardo Cunha
Eduardo Paes
Elaine Costa
Francisco Dornelles
Jandira Feghali
Jorge Bittar
Leonardo Picciani
Paulo Baltazar
Roberto Jefferson
Total de Rio de Janeiro: 12

EspíRITO SANTO

Neucimar Fraga PLPLlPSL
Total de Espírito Santo: 1

Alberto Goldman
Antonio Carlos Mendes Thame
Arlindo Chinaglia PT
Carlos Sampaio PSDB
Cláudio Magrão PPS
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
DtP~ctti PMDB
Iara Bernardi PT
Jamil Murad PCdoB
Jefferson Campos PSB
Jovino Cândido PV
Julio Semeghini PSDB
Luciano lica PT
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Medeiros PLPUPSL
Milton Monti PLPUPSL
Orlando Fantazzini PT
Paulo Lima PMDB
Professor Luizinho PT
Robson Tuma PFL
Rubinelli PT
Valdemar Costa Neto
Walter Feldman
lulaiê Cobra
Total de São Paulo: 26

SERGIPE

PSDB
PMDB

ALAGOAS

PLPUPSL
PTB

PFL
PSB

PMDB
PFL

MINAS GERAIS

PPS
PSDB

PSB
PFL

PTB
PLPUPSL
PPS

PLPUPSL
PTB

PV
PLPUPSL
PMDB
PT

PP
PCdoB
PT

PSDB

João Caldas
João Lyra
José Thomaz Nonô
Maurício Quintella Lessa
Olavo Calheiros
Rogério Teófilo
Total de Alagoas: 6

Bosco Costa
Jorge Alberto
Total de Sergipe: 2

Athos Avelino
Bonifácio de Andrada
Carlos Willian
Cleuber Carneiro
Dr. Francisco Gonçalves
Edmar Moreira
Geraldo Thadeu
Jaime Martins
José Militão
Leonardo Mattos
Lincoln Portela
Marcello Siqueira
Reginaldo Lopes
Romel Anizio
Sérgio Miranda
Virgílio Guimarães
Vittorio Medioli
Total de Minas Gerais: 17

BAHIA

Antônio Carlos Magalhães Neto PFL
Claudio Cajado PFL
Félix Mendonça PTB
Gerson Gabrielli PFL
João Carlos Bacelar PFL
João Leão PLPUPSL
Luiz Bassuma PT
Marcelo Guimarães Filho PFL
Nelson Pellegrino PT
Reginaldo Germano PFL
Walter Pinheiro PT
lezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 12
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PMDB
PLPUPSL

PFL

PIAuí

PARÁ

ACRE

PMDB

Jader Barbalho
Raimundo Santos
Total de Pará: 2

João Correia
Total de Acre: 1

Ciro Nogueira
Total de Piauí: 1

MARANHÃO

Eliseu Moura PP
Total de Maranhão: 1

AMAZONAS

Átila Uns PPS
Total de Amazonas: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB
Múcio Sá PTB
Ney Lopes PFL
Total de Rio Grande do Norte: 3

DEIXAM DE COMPARECER OS
SRS.:

RIO GRANDE DO SUL

Beto Albuquerque PSB
Érico Ribeiro PP
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PSDB
LucianaGenro PT
Nelson Proença PPS
Onyx Lorenzoni PFL
Orlando Desconsi PT
Total de Rio·Grande do Sul: 8

PERNAMBUCO

Joaquim Francisco PTB
Osvaldo Coelho PFL
Ricardo Fiuza PP
Roberto Freire PPS
Total de Pernambuco: 4

MATO GROSSO

PP
PLPUPSL

PSDB

SANTA CATARINA

PT
PFL
PMDB
PT

PT
PFL

PSDB

DISTRITO FEDERAL

PSDB
PT
PT

José Rajão
Sigmaringa Seixas
Wasny de Roure
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS
PTB
PMDB
PMDB
PP
PLPUPSL
PFL

Pedro Henry
Welinton Fagundes
Wilson Santos
Total de Mato Grosso: 3

Jovair Arantes
Luiz Bittencourt
Pedro Chaves
Roberto Balestra
Sandro Mabel
Vilmar Rocha
Total de Goiás: 6

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Geraldo Resende PPS
João Grandão PT
Murilo Zauith PFL
Nelson Trad PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

PFL
PDT

PPS
PP

PLPUPSL
PTB

PSDB
PMDB
PT

Abelardo Lupion
André Zacharow
Cezar Silvestri
Dilceu Sperafico
Giacobo
José Carlos Martinez
Luiz Carlos Hauly
Osmar Serraglio
Paulo Bernardo
Total de Paraná: 9

Carlito Merss
Gervásio Silva
João Matos
Jorge Boeira
Mauro Passos
Paulo Bauer
Serafim Venzon
Vignatti PT
Total de Santa Catarina: 8
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ORDENS DO DIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSiÇÕES ESPECIAIS
(Art. 202 c/c Art. 191, I, do Regimento Interno)

Continuação da Discussão

AVISOS

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS

1- EMENDAS

11 - RECURSOS

1.CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO - ART. 24, 11

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, §3° com
binado com ART. 132, § 2°

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1°

1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N° 40-C, DE 2003
(Do Poder Executivo)

Continuação da discussão, em segundo turno,
da Proposta de Emenda à Constituição n° 40-B, de
2003, que modifica os arts. 37, 40, 42, 48,96,149 e
201 da Constituição Federal, revoga o inciso IX do §
3° do art. 142 e § 10 do art. 201 da Constituição Fede
ral e dispositivos da Emenda Constitucional n° 20, de
15 de dezt:lmbro de 1998, e dá outras providências.

SESSÃO ORDINÁRIA

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSiÇÕES ESPECIAIS
(Art. 202 c/c Art. 191, I, do Regimento Interno)

Continuação da Discussão

1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N° 40-C, DE 2003
(Do Poder Executivo)

Continuação da discussão, em segundo turno,
da Proposta de Emenda à Constituição n° 40-B, de
2003, que modifica os arts. 37, 40, 42, 48, 96, 149 e
201 da Constituição Federal, revoga o inciso IX do §
3° do art. 142 e § 10 do art. 201 da Constituição Fede
ral e dispositivos da Emenda Constitucional n° 20, de
15 de dezl:lmbro de 1998, e dá outras providências.

PMDB
PFL

PPS
PT
PV

PP
PTB

BAHIA

GOIÁS

PTB
PSDB

PSDB

SÃO PAULO

PDT

RIO DE JANEIRO

PSDB
PFL
PSB

Geddel Vieira Lima
José Carlos Aleluia
T,otal de Bahia: 2

Itamar Serpa
Hodrigo Maia
Sandro Matos
T,otal de Rio de Janeiro: 3

EspíRITO SANTO

Hose de Freitas PSDB
T,otal de Espírito Santo: 1

RIO GRANDE DO SUL

Paulo Gouvêa PLPUPSL
T,otal de Rio Grande do Sul: 1

MINAS GERAIS

Júlio Delgado PPS
T,:>tal de Minas Gerais: 1

MATO GROSSO DO SUL

V~nderLoubet PT
"·:>tal de Mato Grosso do Sul: 1

Enio Tatico
João Campos
Professora Raquel Teixeira
T,otal de Goiás: 3

Dr. Hélio
João Herrmann Neto
José Mentor
lV"arcelo Ortiz
VadãoGomes
Vicente Cascione
T·otal de São Paulo: 6

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Encerro a sessão, convocando outra, Extraordinária,
para amanhã, quarta-feira, dia 27, as 9h30min; con
voco também, Sessão Ordinária, para amanhã, às
14h, ambas com as seguintes
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1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

N° 2.814-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Shalom a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Rio Grande, Estado do Rio Grande do
Sul.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-8-03

N° 3.156-Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Bento Freire de
Sousa, para.executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência. modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Sousa, Estado da Paraíba.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-8-03

N° 3.239-Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Amigos de
Unaí - ACAU a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Unaí, Estado de Minas
Gerais.
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-8-03

N° 3.249-Al03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação do Núcleo Comunitário
da Vila Simone a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Nova Aurora, Estado do
Paraná.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-8-03

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133, DO RI)

PROJETO DE LEI:

N° 5.382/01 (ALMEIDA DE JESUS) - Prioriza a
destinação de unidades habitacionais construídas
com recursos orçamentários. (E seu apensado: PL.
6.550/02, do Dep. Pompeo de Mattos).
DECURSO: ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-03

N° 454/99 (ENIO BACCI) - Estabelece normas para
fiscalização de poços artesianos e dá outras provi-

dências. (E seus apensados: PLs 459/99, do Dep.
Enio Bacci; 1.672/99, do Dep. Jorge Tadeu Muda
len).
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-9-03

W 576/99 (SIMÃOSESSIM) - Proíbe a instalação
de aquecedores a gás no interior de banheiros.
DECURSO:1 à SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-9-03

N° 4.897/01 (ROMMEL FEIJÓ) - Dispõe sobre as
sentamentos rurais em programas de reforma agrá
ria no semi-árido.
DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-9-03

N° 315/03 (VIC PIRES FRANCO) - Altera dispositi
vos das Leis nOs 7.990, de 28 de dezembro de 1989
e 8.001, de 13 de março de 1990 e dá outras provi
dências.
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-9-03

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO - ART 54, DO RI

(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS DO
ART. 144, DO RI)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 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 DECRETO LEGISLATIVO:

N° 2.328/02 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNO-LOGIA, COMUNICAÇÃO \ E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que declara a pe
rempção da permissão outorgada à Rádio Brasilei
ra de Bela Vista do Paraíso Ltda., para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
DECURSO: ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-03

PROJETO DE LEI:

N° 3.345/97 (SENADO FEDERAL) - Proíbe a venda
de bebidas alcóolicas nos estabelecimentos comer
ciais situados nas margens das rodovias, e dá ou
tras providências. {E seu apensado: PL. 2.723/97,
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do Dep. Wigberto Tartuce).
DECURSO: ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-03

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU
ORÇAMENTÁRIA

PROJETOS DE LEI:

N° 975/95 (PAULO FEIJÓ) - Cria o Seguro Nacional
de Saúde e a Contribuição Nacional de Saúde e dá
outras providências.
DECURSO: ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-03

N° 2.002/96 (WALDOMIRO FIORAVANTE) - Con
cede anistia de dívidas das entidades beneficentes
de assistência social para com o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS e dá outras providências.
(E seus apensados: PLs 3.019/97, do Dep. Silas
Brasileiro; 1.822/99, do Dep. Nelson Marchezan;
2.018/99, do Dep. Nelson Marchezan; 2.038/99, do
Dep. Nelson Marchezan).
DECURSO: ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-03

N° 2.263/96 (SENADO FEDERAL). - Cria área de
livre comércio nos Municípios de Corumbá e Ladá
rio, Estado do Mato Grosso do Sul.
DECURSO: ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-03

W> 120/99 (RUBENS BUENO e OSMAR
SERRAGLlO) - Cria área de livre comércio no Mu
nicípio de Guaíra, no Estado do Paraná, e dá outras
providências.
DECURSO: ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-03

N° 376/99 (DR. HÉLIO) - Altera o art. 77 da Lei n°
8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os
Planos de Benefícios da Previdência Social, para
permitir a percepção de pensão por portador de de
ficiência maior de vinte e um anos, ainda que exerça
atividade laborativa com rendimento de até dois sa
1ários mínimos.
DECURSO: ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-03

N° 854/99 (CUNHA BUENO) - Dispõe sobre isen
ção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
na.s aquisições de veículos automóveis no transpor
te de escolares. (E seu apensado: PL. 5.467/01, do
Dep. Augusto Nardes).
DECURSO: ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-03

N° 4.192/01 (ALBERTO FRAGA) - Dispõe sobre o
Ensino na Polícia Militar do Distrito Federal e dá ou
tras providências.
DECURSO: ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-03

W 4.868/01 (DR. HÉLIO) - Inclui os aprovados no
ENEM no Fundo de Financiamento ao Estudante de

Ensino Superior - FIES.
DECURSO: ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-03

N° 5.720/01 (L1NCOLN PORTELA) - Acrescenta §
6° do art. 55 da Lei n° 8.212, para prever que as ins
tituições religiosas fiquem isentas do pagamento de
contribuições para a Seguridade Social.
DECURSO: ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-03

N° 5.736/01 (WILSON SANTOS) - Institui o Fundo
de Apoio aos Serviços de iluminação Pública 
FASIP.
DECURSO: ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-03

N° 7.087/02 (LUIZ CARLOS HAULY) - Acrescenta
inciso ao art. 12 da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, permitindo a dedução de doações a igreja,
do imposto de renda devido pela pessoa física, e dá
outras providências.
DECURSO: ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-03

N° 122/03 (WILSON SANTOS) - Altera a Lei n°
9.317, de 5 de dezembro de 1996, que "dispõe so
bre o regime tributário das microempresas e das
empresas de pequeno porte, institui o Sistema Inte
grado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES, e dá outras providências:' (E seu
apensado: PL. 280/03, do Oep. Dr. Pinotti).
DECURSO: ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-03

N° 415/03 (JOÃO LEÃO) - Concede beneficio fiscal
às pessoas jurídicas que doarem mercadorias às
ações voltadas à segurança alimentar nutricional e
ao combate à fome.
DECURSO: ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-03

N° 537/03 (FEU ROSA) - Estabelece isenção de IPI
e do 11 para as doações destinadas a instituições de
assistência social, sem fins lucrativos.
DECURSO: ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-03

N° 7.513/03 (SENADO FEDERAL) - Autoriza a cria
ção do Fundo de Apoio à Cultura da Carnaúba, Fun
carnaúba, e dá outras providências.
DECURSO: ÚLliMA SESSÃO: 27-8-03

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:

W 203/01 (POMPEO DE MATIOS) - Dispõe sobre
as novas regras do Sistema Financeiro da Habitação e
dá outras providências. (E seu apensado: PLP
294/02, da Comissão de Legislação Participativa).
DECURSO: ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-03

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE
PREJUDICIALlDA-DE - ART. 164, § 1°, DO RI

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



Agosto de 2003 DIÁRIO DA cÂMA~A OOS DEPUTAOOS Quarta-feira.27 40373

(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO,
APÓS OUVIDA A CCJR, NOS TERMOS DO ART.
164, § 20 E § 30

, DO RI)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 164, § 20

, DO RI

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:

N° 1.089/01 (IARA BERNARDI e JOÃO
GRANDÃO) - Susta. a aplicação .do Decreto na
3.871, de 18 de julho de 2001 , "que disciplina a rotu
lagem de alimentos embalados que contenham ou
sejam produzidos com organismos geneticamente
ITIodificados,e dá outras providências".
DECURSO: ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-03

4. SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos ter
mos do artigo 137, § 10

, do RI.

Prazo para apresentação de recurso artigo 137, § 20

(05 sessões), a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI:

N° 1.529/03 (PASTOR FRANCISCO OLíMPIO) 
Acrescenta dispositivos à Lei na 10.593, de 6 de de
zembro de 2002, que trata sobre Auditoria do Tesou
ro Nacional e a organização da carreira. Auditor 
Fiscal da Previdência Social e da Carreira Auditoria
Fiscal do Trabalho, e dá outras providências.
DECURSO: ÚLTIMA SESSÃO: 27-8-03

N° 1.610/03 (ROGERIO SILVA) - Dispõe sobre a
aplicação de. penalidades à prática de "assédio mo
raI" porparte de servidores públicos da União, das
autar~ujas e das fundações públicas federais a seus
subordinados, alterando a Lei na 8.112, de 11 de de
zembro de 1990.
DECURSO: 111 sessÃo
ÚLTIMA SESSÃO: 2-9-03

ORADORES SORTEADOS PARA o GRANDE

EXPEDIENTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2003

Dia 26, 3a-feira

15:00ZÉ LIMA (PP - PA)
15:25 AFFONSO CAMARGO (PSDB - PR)

Dia 27, 4a-feira

15:00 ZONTA (PP -SC)
15:25 DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS)

Dia 28, 5a-feira

15:00 ANDRÉ ZACHAROW (PDT - PR)
15:25 OSVALDO COELHO (PFL- PE)

Dia 29, 6a-feira

10:00 OSVALDO REIS (PMDB - TO)
10:25 JOÃO LYRA (PTB -AL)
10:50 MILTON BARBOSA (PFL - BA)
11 :15 GIVALDO CARIMBÃO (PSB - AL)
11:40 ANN PONTES (PMDB - PA)
12:05 JÚNIOR BETÃ9 (PPS - AC)
12:30 CARLOS ABICALIL (PT - MT)
12:55 WLADIMIR COSTA (PMDB - PA)
13:20 MILTON CAROlAS (PTS - RS)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

1- COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO OI: AGRICULTURA
E pOLíTICA RURAL

LOCAL: Plenário 06 do AnexoU
HORÁRIO: 10h

SEMINÁRIO

A - Seminário:

SEMINÁRIO

Tema: Políticas para o Setor Sucroalcooleiro e a
Reestruturação do Proálcool
Data: 27 e 28/08/03
Local: Plenário 6 do Anexo 11 da Câmara dos Depu
tados

PROGRAMA:
Dia 27/08/03 (10h às 13h)
Abertura:
1Oh - Deputado Waldemir Moka
Presidente da Comissão de Agricultura e Política
Rural

Moderador: Deputado Benedito de Lira
Conferencistas: 10h10 -Ângelo Bressan Filho - Di
retor do Departamento do Açúcar e do Álcool da Se
cretaria de Produção e Comercialização do MAPA;

Tema: Visão estratégica do Governo para a agroin
dústria canavieira; 10h30 - Luiz Augusto Horta No
gueira - Diretor da Agência Nacional do Petróleo;

Tema: Necessidades de regulação para os merca
dos de combustíveis alternativos e combustíveis fós
seis - o papel daANP; 10h50 - Renato Augusto
Pontes - Presidente do Sindicato da Indústria de
Açúcar e Álcool do Estado de Pernambuco;

Tema: Marco regulatório para a comercialização de
energia elétrica co-gerada a partir do bagaço de
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cana; 11 h10 - Luís Custódio Cotta Martins - Presi
dl:lnte do Sindicato da Indústria de Açúcar e Álcool
dl3 Minas Gerais;

T,ema: Organização slj:orial como elemento facilita
dor para a adoção de políticas públicas; e 11 h30 
Antônio Celso Cavalcanti de Andrade - Presidente
da Federação dos Plantadores de Cana do Brasil 
FEPLANA;

T,ema: Visão Estratégica do produtor Autônomo de
Cana na Formulação da Política Setorial; 11 h50 
Debate.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.589/03 - do Sr. Leandro Vi
lela - que "institui o Fundo de Aval para Garantia de
Empréstimos a Agricultores Familiares - FUAF e dá
outras providências."

COMISSÃO DA AMAZÕNIA E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

LOCAL: Plenário 15 do Anexo 11
HORÁRIO: 11 h

FlEUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 92/03 Do Sr. Humberto Michi
l13s - que "requer seja convidada a Sra. Flávia Skro
bot Barbosa Grosso, Superintendente da SUFRAMA
para expor sobre o CBA."

REQUERIMENTO N° 93/03 Do Sr. Átila Lins - que
"solicita que seja convidado o Sr. Humberto Costa,
Ministro da Saúde, para participar de reunião de Au
d(ência Pública nesta Comissão, em data a ser
aqendada, com o objetivo de apresentar o Projeto
Amazônia, desenvolvido por seu Ministério, para
melhor atender as necessidades de nossa região."

REQUERIMENTO N° 96/03 Do Sr. Josué Bengtson
-'. que "solicita sejam convidados o Sr. ministro de
Relações Exteriores Sr. Celso Amorim.. ."

REQUERIMENTO N° 98/03 Do Sr. Henrique Afonso
_. que "solicita a participação dos membros do Gru
pí) de Trabalho para Tratar das Ameaças de Interna
cionalização da Amazônia, e da funcionária respon-

sável pela organização das ações desse grupo, Sra.
Rosimeire C. Correia, nos eventos promovidos pelo
Ministério do Meio Ambiente, que realizará a campa
nha contra a biopirataria nas cidades de Belém 
PA, Manaus - AM, Macapá - AP, Boa Vista - RR,
Porto Velho - RO e Rio Branco - AC."

REQUERIMENTO N° 99/03 Do Sr. Ricarte de Frei
tas - que "solicita a realização de audiência pública
com a presença dos senhores Marcus Luiz Barroso
Barros, Presidente do IBAMA, e Marcelo Resende
de Souza, Presidente do INCRA, com o objetivo de
debater as questões conflitantes entre esses dois
órgãos e estudar soluções para o Estado do Mato
Grosso e restante da Amazônia Legal."

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Ple
nário:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 962/03 - do Senado Federal
que "autoriza a criação de Distrito Agropecuário no
Município de Rorainópolis, no Estado de Roraima, e
dá outras providências."
RELATOR: Deputado ALCESTE ALMEIDA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 965/03 - do Senado Federal
que "autoriza a criação de Distrito Agropecuário no
Município de Mucajaí, no Estado de Roraima, e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado CARLOS SOUZA
PARECER pela aprovação.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 22/03 - do
Sr. Vander Loubet - que "dá nova redação ao art. 45
da Lei Complementar n ° 31, de 11 de outubro de
1977."
RELATOR: Deputado ROGÉRIO SILVA
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Anivaldo Vale, em 11/06/2003

C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 2.776/00 - do Sr. Confúcio
Moura - que "altera os limites da Floresta Nacional
do Bom Futuro, no Estado de Rondônia."
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE
PARECER: pela aprovação.

Vista conjunta aos Deputados Anselmo, Hamilton
Casara e Nicias Ribeiro, em 11/06/2003



REQUERIMENTO N° 83/03 Dos Srs. Gustavo Fruet
- PMDB/PR e Nelson Proença- PPS/RS - que "so
IiQita seja convidada a Sra. Maria Pilar Rodríguez,
Pesquisadora do Centro de Il1geniería Genética y Bi
otecnología - Havana - Cuba, para reunião de Au
diência Públicada Subcomissão Especial Destinada
a Analisar a Situação dos Alimentos Transgênicos,
com o objetivo de debater aspectos relativos à pes
quisa de Organismos Geneticamente Modificados."

REQUERIMENTO N° M/03 Do Sr. Corauci Sobrinho
- PFUSP - que "solicita sejam convidados o Sr.
José Viegas Filho (Ministro de Estado da Defesa); o
Sr. Roberto Amaral (Ministr~de.Estado de Ciência. e
Tecnologia); e o Sr. LuizSElvila:cqua (Presidente. da
Agência Espacial Br~silejra);para prestarem escla
recimentos acerca dél<e~pk)são que destruiu o Veí
culo Lançador de Satélite \(LS-1 na Base de Alcân
tara - MA, e sua repercussão no Programa Espacial
Brasileiro."

REQUERIMENTO N° 85/03 Do Sr. Nelson Proença
- PPS/RS - que "solicita sejam convidados os Srs.
Ministros da Ciência e Tecnologia e da Defesa par? '
em reunião de Audiência Pública, prestar esclaréei
mentossobre o acidente ocorrido na Base de lanÇa
mento de foguetes de Alcântara."

REQUERIMENTO ND 86103 Da Sra. Ora. Clair
PT/PR e outros - que "requer seja convidado o Sr.
Ministro de Estado do Ministério da Defesa, Dr. José
Viegas Filho, o Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia,
o Dr. Roberto Amaral Vieira., e o Dr. Luiz Bevilac
qua, Presidente da Agência Espacial Brasileira para
prestar informações .em audiência. pública conjunta
das Comissões de Ciência, TElCnologia, Comunica
ção e Informática e Comissão de Relações Exterio-

REQUERIMENTO N° 77/03 Do Sr. Carlos Alberto
Leréia - PSDB/GO - que "requer seja convidado o
Sr. Ministro-Chefe da Secretaria de Comunicação de
Governo e Gestão Estratégica para prestar esclare
cimentos sobre contratos de publicidade e outras
atividades em desenvolvimento no âmbito da Secre
taria relativas à comunicação e divulgação social do
Governo e de implantação de programas informati
vos:'

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 78/03 Dos Srs. Gustavo Fruet
-PMDB/PR e Nelson Proença - PPS/RS - que "so
licita a realização de visitas a empresas de pesquisa
em biotecnologia sediadas em Uberlândia-MG e a
FioCruz, na cidade do Rio de Janeiro:'

REQUERIMENTO N° 79/03 Do Sr. Walter Pinheiro
PTIBA - que "requer a realização de Audiência PÚ
blica para o debate acerca dos projetos e iniciativas
do governo federal sobre a adoção de programas
abertos (software livre)"

REQUERIMENTO N° 80/03 Dos Srs. Mariângela
Duarte - PTISP - e Bispo Wanderval - PUSP - (PL
5308/2001) - que "requer a realização de Audiência
Pública para o debate acerca do mérito do Projeto
de Lei n° 5.308, de 2001 - do Senado Federal 
(PLS 24212000) - que "altera a Lei nO 9.504, de 30
de setembro de 1997, que estabelece normas para
as eleições".

REQUERIMENTO ND 81/03 Da Sra. Luiza Erundina
- PSB/SP - que "solicita que seja convidado o Dr.
Ennio Candotti, Presidente da Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência - SBPC, a comparecer
a esta Comissão para discorrer a respeito de seus
planos à frente da já mencionada sociedade e pres
tar esclarecimentos a respeito do posicionamento da
SBPC com relação à Reforma Tributária."

REQUERIMENTO N° 76/03 Do Sr. Luiz Couto 
PT/PB - que "requer audiência pública para discutir
o papel e criação da Secretaria de Inclusão Social,
criação de novos Fundos Setoriais e a política do
Ministério da Ciência e Tecnologia em relação ao
Terceiro Setor, especificamente ONGs."
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, REQUERIMENTO N° 82/03 Do Sr. Jorge Bittar -
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA PTIRJ - que "solicita que sejam convidados os Srs.

Eduardo Moacyr Krieger, Presidente da Academia
Brasileira de Ciência, a S~ Ângela Maria Cohen
Uller, Diretora da COPPE/UFRJ - Coordenação dos
Programas de Pós-graduação e Engenharia da Uni
versidade Federal do Rio de Janeiro, o Sr.. Américo
Craveiro, Presidente Geral da ANPEI (Associação
Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das
Empresas Industriais), o Sr. Sérgio Machado Rezen
de, Presidente da FINEP (Financiadora de Estudos
e Projetos) e o Sr. Ennio Candotti, Presidente da
SBPC - Sociedade Brasileira Para o Progresso "da
Ciência, a fim de avaliar o planejamento, prioridades
e ações na destinação dos recursos dos Fundos Se
toriais de Ciência e Tecnologia"

LOCAL: Plenário 13 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA
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res e de Defesa sobre o trágico acidente na Base de
Alcântara, dia 22 do corrente, envolvendo o VLS-1 :'

REQUERIMENTO N° 87/03 Do Sr. José Rocha 
PFUBA - que "requer a presença dos Senhores Mi
nistros da Ciência e Tecnologia; da Defesa; e o Pre
sidente da Agência Espacial Brasileira para explicar
sobre o acidente na Base de Alcântara."

B - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões:

PRAZO CONSTITUCIONAL

MENSAGEM ND 231/97 - do Poder Executivo - que
"submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do Decreto de 17 de fevereiro de 1997,
que "Renova a concessão da Rádio Santo Ângelo
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Santo Ângelo, Estado
do Rio Grande do Sul"."
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 310/00 - do Poder Executivo - que "subme
te à apreciação do Congresso Nacional o ato cons
tante do Decreto de 29 de setembro de 2000, que
renova a concessão da Rádio Riviera Ltda. para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, a partir de 1° de no
vembro de 1993, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onda média, na cida
de de Goiânia, Estado de Goiás:'
RELATORA: Deputada MARIÂNGELA DUARTE
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 525/00 - do Poder Executivo - (MSC
1679/2000) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 11
de outubro de 2000, que renova a concessão da Rá
dio Cultura do Oeste Ltda. para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, a partir de
10 de maio de 1993, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Pau dos Ferros, Esta
do do Rio Grande do Norte:'
RELATORA: Deputada MARIÂNGELA DUARTE
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 566/00 - do Poder Executivo - que "subme
te à apreciação do Congresso Nacional o ato cons
tante da Portaria na 554, de 14 de setembro de
2000, que autoriza a Associação da Rádio Comuni
tária de Irupi - FM a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Irupi, Estado do
Espírito Santo."

RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 712/01 - do Poder Executivo - (MSC
305/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 26
de março de 2001, que renova a concessão da Rá
dio Atalaia de Sergipe Ltda. para explorar, sem direi
to de exclusividade, pelo prazo de dez anos, a partir
de 11 de fevereiro de 1995, serviços de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Simão Dias,
Estado de Sergipe."
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 847/01 - do Poder Executivo - (MSC
626/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 13
de junho de 2001, que "Renova concessão à Rádio
Cultura de Andirá Ltda. para explorar, sem direito de
exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Andirá, Estado do Paraná."
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.058/01 - do Poder Executivo - (MSC
862/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 14
de agosto de 2001, que renova concessão da Rádio
Nereu Ramos Uda, origirinariamente Rádio Estadu
al Ltda, a partir de 1° de maio de 1994, para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Cata
rina."
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.261/01 - do Poder Executivo - (MSC
1066/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 19
de setembro de 2001, que renova concessão à Fun
dação Santíssimo Redentor, originalmente Rádio
Educação Rural de Coari Ltda., a partir de 6 de fe
vereiro de 1996, para explorar serviço de radiodifu
são em onda tropical, na cidade de Coari, Ltda; para
explorar, a partir de 6 de fevereiro de 1996, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cida
de de Coari, Estado do Amazonas."
RELATOR: Deputado BISPO WANDERVAL
PARECER: pela aprovação.
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TVR N° 1.277/01 - do Poder Executivo - (MSC
1067/2001) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 1°
de outubro de 2001, qUê renova concessão à Rádio
Princesinha do Norte Ltda, para explorar, pelo pra
zo de dez anos, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Miracema, Estado do Rio
de Janeiro."
RELATOR: Deputado PASTOR AMARILDO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.686/02 - do Poder Executivo - (MSC
118/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 771 ,
de 06 de dezembro de 2001, que autoriza a Associ
ação Cultural e Educativa Rio Quente a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de •radiodifusão comunitária na cidade
de Rio Quente, Estado de Goiás."
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.750/02 - do Poder Executivo - (MSC
172/2(02) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 14,
de11 de janeiro de 2002, que autoriza a Associação
Comunitária JguaJenseNovo Milênio a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de
Igllaí, Estado da Ba-hia."
RELATOR: Deputado GILBERTO KASSAB
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.829/02-d6 Poder Executivo - (MSC
24412002) -que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria nO 109,
de 31 dê ja.neiro de 2002, que autoriza a Associação
Comunitária. Bolivar Freire - ASCOS a executar,
pelo prazo de. três anos, sem direito de exclusivida
de,. serviço de •• radiodifusão comunitária, na cidade
de Datas, Estadod13 Minas Gerais."
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 1.997/02 - do Poder Executivo - (MSC
285/2002) -que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 183,
de 19 de fever~iro de 2002, que renova a permissão
outorgada à Rádio Ourense Ltda., para explorar,
pelo prazo dedezanos, sem direito de exclusivida
de, .. serviço de ••. n3.diodifusão sonora em frequência
modulada, na cidade de São José do Ouro, Estado
do Rio Grande do Sul."

RELATOR: Deputado PAULO DELGADO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.117/02 - do Poder Executivo - (MSC
325/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n° 354,
de 19 de março de 2002, que outorga permissão à
Fundação Santa Cruz dê Jequitinhonha, para explo
rar,peloprazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Jequitinhonha, Estado de
Minas Gerais."
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.273/02 - do Poder Executivo - (MSC
416/2002) - que. "submete à apreciação do Con
gresso·Nacional. o ato constante da Portaria 466, de
22 de março de 2002, que autoriza a Associação
Beneficente e Cultural Comunitária do Guaé
(ABCCG), a executar, pelo prazo de tr~s anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária, na cidade de Caucaia, Estado do Ceará:'
RELATOR: Deputado GILBERTO KASSAB
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.36.9/02 - do Poder Executivo - (MSC
469/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 512, de
02 de abril de. 2002, que autoriza a Associação Co
munitária Pedra Pintada-ACP, a executar, pelo pra
zo de três anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de. radiodifusão. comunitária, na cidade de Itacoa
tiara, Estadod? Amazonas."
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.492/02 - d9 .Poder Executivo - (MSC
608/2002) -que "submete à apreciação do Con
gresso NacionE{1 o ato constante do Decreto de 27
de junho de 2002, que renova a concessão à Rede
MS Integraçãode Rádio e Televisão Ltda., para ex
plorar,pelo prazo de quinze anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão de sons e ima
gens, na cidade de Campo Grande, Estado do Mato
Grosso do Sul."
RELATOR: DeputadoRAIMUNDO SANTOS
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 2.496/02 - do Poder Executivo - (MSC
60712002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 633, de
26 de abril de 2002, que renova a permissão outor
gada ao Sistema 103 de Rádios Ltda., para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de excfusivida-
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d13, serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, na cidade de Descanso, Estado de Santa
Catarina."
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD
Rl\RECER: pela aprovação.

TVR Na 2.595/02 - do Poder Executivo - (MSC
648/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 10
di3 julho de 2002, que renova a concessão da Rádio
Cultura de Arvorezinha Uda para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onda média, na cida
de de Arvorezinha, Estado do Rio Grande do Sul."
RELATOR: Deputado BISMARCK MAIA
PARECER: pela aprovação.

TVR Na 2,611/02 - do Poder Executivo - (MSC
6159/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria na
1085, de 26 de junho de 2002, que outorga permis
siio à KMR - Telecomunicações Uda., para explorar,
pl310 prazo de dez anos, sem direito de exclusivida
d3, serviço de radiodifusão sonora em frequência
rfOdulada, na cidade de Altinópolis, Estado de São
Paulo."
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO
RI\RECER: pela aprovação.

TI/R Na 2.767/02 - do Poder Executivo - (MSC
756/2002) - que "submete à apreciação do Con
Ç1t"esso Nacional o ato constante da Portaria 930, de
OiS de junho de 2002, que renova a permissão outor
gada à Arjona e Chaves Uda., para explorar, pelo
pI'azo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu
ll3da, na cidade de Jataí, Estado de Goiás."
RELATORA: Deputada MARIÂNGELA DUARTE
RI\.RECER: pela aprovação.

TI/R W 2.812/02 - do Poder Executivo - (MSC
71,54/2002) - que "submete à apreciação do Con
gl'esso Nacional o ato constante do Decreto de 20
dr3 agosto de 2002, que renova concessão à Prefei
tI. ra Municipal de Bom Jesus, para explorar, pelo
!=wazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
St3rviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Bom Jesus, Estado do Rio Grande do

RELATOR: Deputado JAMIL MURAD
R!\RECER: pela aprovação.

TVR Na 2.885/02 - do Poder Executivo - (MSC
7'13/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria na

1214, de 5 de julho de 2002, que renova a permis
são outorgada a Empresa de Comunicação do
Triângulo Ltda. originariamente Rádio Sociedade
Triângulo Mineiro Uda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, na ci
dade de Uberaba, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE
PARECER: pela aprovação.

TVR Na 2.898/02 - do Poder Executivo - (MSC
784/2002) -que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria na
1437, de ~31 de julho de 2002, que autoriza a Asso
ciação Comunitária Caldense - AÇÃOCCALDAS a
executar, pelo prazo e três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Caldas, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado ALEXANDRE SANTOS
PARECER: pela aprovação.

TVR Na 2.907/02 - do Poder Executivo - (MSC
785/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto 29 de
agosto de 2002, que renova a concessão da Rádio
Placar Uda., para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Ortigueira,
Estado do Paraná:'
RELATOR: Deputado RUBINELLI
PARECER: pela aprovação.

TVR Na 2.948/02 - do Poder Executivo - (MSC
802/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria na
1113, que renova a permissão outorgada a Rádio
Aliança Igarapava Uda. - ME para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Igarapava, Estado de São Paulo."
RELATORA: Deputada ZELlNDA NOVAES
PARECER: pela aprovação.

TVR Na 2.984/02 - do Poder Executivo - (MSC
845/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria na
1.425, de 29 de julho de 2002, que renova a permis
são outorgada à Rádio Difusora FM de Paragominas
Uda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono
ra em frequência modulada na cidade de Paragomi
nas, Estado do Pará."
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES
PARECER: pela aprovação.
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TVR N° 3.014/02 - do Poder Executivo.,.. (MSC
862/2002) - que "submete à apreicação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
1.794, de 10 de setembro de 2002, que autoriza a
Associação Salinas da Margarida de Radiodifusão
Comunitária a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Salinas da Margarida,
Estado da Bahia."
RELATOR: Deputado GILBERTO KASSAB
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 3.034/02 - do Poder Executivo - (MSC
87212002) - que "submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 3 de outubro
de 2002, que renova a concessão da Rádio Indepen
dência de Salto do Lontra Ltda. para explorar, pelo
prazo de .dez anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Salto do Lontra, Estado do Paraná."
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 3.055/02 - do Poder Executivo - (MSC
877/2002) .,.. que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria nO
1883, de 18 de setembro de 2002, que autoriza a
Associação dos Moradores e Amigos do Nova Flori
da a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá
riCi na cidade de Alexânia, EstCido de Goiás."
RELATOR: Deputado GILBERTO KASSAB
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 3.076/02 - do Poder Executivo - (MSC
919/2002) .,.. que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 1932,
de primeiro de outubro de 2002, que outorga per
missão ao Sistema Regional de Comunicação Ltda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, na cidade de Guararapes,
Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado PASTOR AMARILDO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 3.166/02 - do Poder Executivo - (MSC·
1068/2002) .,.. que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria n°
2160, de 16 de outubro de 2002, que autoriza a
Associação dos Moradores do Parque de Exposição
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Morada Nova, Estado do Ceará:'

RELATOR: Deputado GERALDO THADEU
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 3.212102 - do Poder Executivo - (MSC
1087/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 09
de dezembro de 2002,que renova a concessão da
Rádio Novas de Paz Ltda., para explorar, pelo prCizo
de dez anos, sem direito de exclusividade, seryiço
de radiodifusão sonora em ondas curtas, na cidi;tde
de Curitiba, Estado do Paraná."
RELATOR: Deputado GERALDO THADEU
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 3.236/02 - do Poder Executivo - (MSC
1157/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria •.. nO
2.456, de 22 de novembro de 2002, que outorga
permissão à Fundação Educativa e Cultural Lucykei
ser, para executar, pelo prazo de dez anos, sem:di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, com fins exclusivamen
te educativos, na cidade de Carpina, Estado de Per
nambuco."
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO
PARECER: pela aprovação.

TVR N° 3.289/02 - do Poder Executivo - (MSC
1165/2002) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da Portaria 2416,
de 21 de novembro de 2002, que autoriza a Associ
ação Comunitária de Moradores e Amigos de Cor
dislândia MG (AMACOR) a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço ,de
radiodifusão comunitária, na cidade de Cordislândia,
Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado CARLOS NADER
PARECER: pela aprovação.

TVR ND 2/03 - do Poder Executivo - (MSC
326/2003) - que "submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante de 06 de dezemoro
de 2001, que outorga .concessão à FUNDAÇÃO
CULTURAL EDUCACIONAL SERTÃOZINHO para
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de
SERTÃOZINHO, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado MÁRIO ASSAD JÚNIOR
PARECER: pela aprovação.

C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA



RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.604/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2121/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão às Emis
soras Integradas M.F. Umitada, para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Deodápolis, Estado do Mato Grosso
do Sul."
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.820/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2755/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão ao Siste
ma de Comunicação Central de Ipuiuna Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na cidade de Taiobeiras, Estado de
Minas Gerais."
RELATOR: Deputado RUBINELLI

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.824/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2844/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Rádio
FM Fronteira Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Três Barras, Estado de Santa Catarina."
RELATOR: Deputado RUBINELLI

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.832/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 3001/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Fundação Rimídia
Gayoso de Sousa para o Desenvolvimento Comuni
tário de Santa Terezinha - PB - FRGS a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
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PROJETO DE LEI N° 1.402/99 - do Sr. Dr. Evilásio - Comunicação e Informática - (TVR 968/2001) - que
que "modifica a Lei na 9.294, de 15 de julho de "aprova o ato que autoriza a Associação Comunitá-
1996, estabelecendo restrições à propaganda de ria Pro Vida de Sobradinho, a executar, pelo prazo
medicamentos e terapias." (Apensados: PL de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
2117/1999, PL 2191/1999, PL 2880/2000, PL de radiodifusão comunitária, na cidade de Sobradi-
3513/2000, PL 3752/2000, PL 5532/2001 e PL nho, Distrito Federal."
4572/2001) RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO
RELATOR: Deputado DA. HÉLIO
PARECER: pela aprovação deste, do PL 2117/1999, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
do PL 2191/1999, do PL 3513/2000, do PL 2.545/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
3752/2000, e do PL 4572/2001, apensados, com Comunicação e Informática - (MSC 1974/1999) -
substitutivo, e pela rejeição do PL 2880/2000, e do que "aprova o ato que renova a concessão outorga-
PL 5532/2001, apensados. da à Super Radiodifusão Ltda., para explorar serviço

de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
Vista conjunta aos Deputados Mariângela Duarte e de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul."
Mário Assad Júnior, em 13/08/2003

PROJETO DE LEI N° 4.710/01 - do Sr. Pedro Henry
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade das prestado
ras de serviço telefônico fixo comutado manterem
posto de atendimento nas localidades por elas aten
didas." (Apensados: PL 5282/2001 e PL 7217/2002)
RELATOR: Deputado ALMIR MOURA

PARECER: pela aprovação deste, do PL 5282/2001,
e do PL 7217/2002, apensados, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 6.170/02 - do Sr. José Carlos
Elias - que "dispõe sobre a unificação dos números
de acesso telefônico para a Polícia Rodoviária Fede
ral em todo o País."
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 367/03 - do Sr. Rogério Silva
- que "altera a redação dos arts. 30 e 40 da Lei n.o

8.661, de 2 de junho de 1993, que "dispõe sobre os
incentivos fiscais para a capacitação tecnológica da
indústria e da agropecuária e dá outras providênci-
as"."
RELATOR: Deputado MAURíCIO RABELO
PARECER: pela aprovação.

Vista conjunta aos Deputados José Carlos Araújo e
Mariângela Duarte, em 13/08/2003

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
EDEREDAÇÃO

LOCAL: Plenário 01 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Redação Final:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
1.509/01 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
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de Santa Terezinha, Estado da Paraíba."
RELATOR: Deputado RUBINELLI

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.835/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 3116/2002) 
que "aprova o ato que renova a concessão outorga
da à Rádio Televisão de Sergipe S/A, para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cida
de de Nacaju, Estado de Sergipe."
RELATOR: Deputado RUBINELLI

PROJETO DE DECRETO .LEGISLATIVO N°
2.837/02 - da Cornissãp de Ciência e. Tecnologia,
Comunicação. e Informática - (TVR2561/2002) 
que "a8rova o ato que outorga permissão à Rádio
Felicidade FM Ltda.. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Petrolina, Estado de Pernambuco."
RELATOR: Deputado RUBINELLI

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 103103
- da Comissão de Ciênciae. Tecnologia, Comunica
çãoe Informática -(TVR 3237/2002) - que "aprova
o ato que outorga permissão à Fundação Fundesul,
pata executar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusivamente educa
tivos, na cidade de Mucuri, Estado da Bahia."
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.838/03 - da Comis1São de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática- (MSC 338/1992) - que
"aprova0 ato que renova a permissão outorgada à
Rádio Café Londri~a Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora ..em.freqüência modulada, na ci
dade deLond~ina, E;stado do Paraná."
RELATOR: Deputado HUBINELLI

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.841/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (MSC 54/1997) - que
"aprova 0. ato que ren()va a concessão outorgada à
Rádio Sociedade de Ponte Nova Ltda. para explorar
seryiçode. radiôdift.lsão sonora em onda média, na
cidp.de de Ponte Nova,. Esté:ldo de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado HUBINELLI

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.842/03 ..... dá Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (MSC 58/1997) - que
"aprova o.atoque renova a. concessão outorgada à
Fundação João XXIH - Rádio Por um Mundo Melhor
paraexplprar, serviço de .radiodifusão sonora em
onda tropical, na cidade· de Governador Valadares,

Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado RUBINELLI

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.843/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática- (MSC 355/1997) - que
"aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio Tropical de Três Corações Ltda.• para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de. Três Corações, Estado de Minas
Gerais."
RELATOR: Deputado RUBINELLI

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.844/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (MSCS88/1997) - que
"aprova o ato que reno"a a. concessão outorgada à
Rádio Clube de Lages Ltd",. paraexplorar serviço de
radiodifusão sonora emond~ média, na cidade de
Lages, Estado de Santaçatarina."
RELATOR: Deputado RUBINELLI

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.845/03 ....; da Comissãc;>de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática....; (MSC 633/1997) - que
"aprova o ato que renova. a concessão outorgada à
~ádioDifusora União Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
LJniãoda Vitória, Estado <:lo Paraná."
RELATOR: Deputado RUBINELLI

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.847/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Infonnática - (MSC 809/1997) - que
"aprova o ato que renoVa a permissão outorgada à
RádiQ •Pitangueira Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonQraemfr19qüência modulada, na cida
dedeltaqui, Estado d<tRio G(an<:le do Sul."
RELATOR: Deputado RU81NELLI

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.848/03 - daComissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (MSC 929/1997) - que
"aprova o ato que re~ova a permissão outorgada à
FM Nanuque Ltda. para explorar serviço de radiodi
f.usão sonora em freq~ênciamodulada, na cidade de
Nanuque, Estado de Miné:ls. Gerais."
RELATOR: Deputado RUBINELLI

rROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.84~/03 - da ComiSSão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e. Informática - (MSC 1359/1997) 
que. "aprova o a:to <tue reQova a concessão outorga
da. à Hádio Colombo do Paraná Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
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cidade de Colombo, Estado do Paraná"
RELATOR: Deputado RUBINELLI

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.853/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (MSC 1297/1999) 
que "aprova o ato que renova a permissão outorga
da. à TV Serra Dourada Ltda., para explorar serviço
d3 radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Goiânia, Estado de Goiás."
RELATOR: Deputado RUBINELLI

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.854/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (MSC 249/2000) - que
"aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio Colonial Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, na cidade
d3 Congonhas, Estado de MinasGerais."
RELATOR: Deputado RUBINELLI

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.857/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 31/2000) - que
"aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda. para explorar
sl3rviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do
Sul:'
F1ELATOR: Deputado RUBINELLI

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.859/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 156/2000) - que
"aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Chirú Comunicações Ltda., para explorar serviço de
réldiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Palmitinho, Estado do Rio Grande do Sul."
RELATOR: Deputado RUBINELLI

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2860/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 208/2000) - que
"aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Itapiranga Ltda.•oara explorar serviço de radi
QI:lifusão sonora em on'da média, na cidade de Itapi
rélnga, Estado de Santa Catarina."
RELATOR: Deputado RUBINELLI

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
~--i.063/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2499/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Funda
çflo Cultura e Vida, para executar serviço de radiodi
fLrsão sonora em freqüência modulada, com fins ex
clusivamente educativos, na cidade de Florianópolis,

Estado de Santa Catarina."
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.117/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2621/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Rede
Elo de Comunicações Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Milagres, Estado do Ceará."
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA

PROJETO DE LEI N° 4.490/94 - Fábio Feldmann 
que "altera a Lei na 5.197, de 3 de janeiro de 1967,
que dispõe sobre a proteção à fauna" e Uma
Emenda de Redação.
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH

PROJETO DE LEI N° 3.171/97 - do Senado Federal
~ (PLS 187/1995) - que "dispõe sobre a identifica
ção criminal do civilmente identificado, regulamen
tando o art. 50, inciso LVIII, da Constituição Federal."
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH

B-
Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

URGÊNCIA

PROJETO DE LEI N° 6.776/02 - da Comissão Mista
Temporária de Segurança Pública - que "dispõe so
breos crimes de seqüestro e cárcere privado, extor
são mediante seqüestro e extorsão mediante priva
ção da liberdade, e dá outras providências." (Apen
sados: PL 287/1999 (Apensado: PL 6142/2002), PL
1157/1995, PL 1769/1996, PL 3106/1992 (Apensa
dos: PL 305/1999, PL 1806/1991, PL 302/1999
(Apensado: PL 313/1999 (Apensado: PL
6269/2002», PL 5568/2001 (Apensados: PL
6140/2002, PL 6262/2002 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 5253/2001 (Apen
sado: PL 5774/2001), PL 5332/2001, PL 6139/2002,
PL 6143/2002, PL 6573/2002, PL 6695/2002, PL
7247/2002 e PL 166/2003)
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO ARRUDA
PARECER: Parecer com Complementação de Voto,
Dep. José Roberto Arruda, pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação deste, do PL 302/1999, do PL 313/1999,
do PL 1237/1999, do PL 5568/2001, do PL
6140/2002, do PL 6262/2002 e do PL 6269/2002,
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apensados, com substitutivo, e pela constitucionali
dade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela rejeição do PL 287/1999, do PL 305/1999, do
PL 666/1999, do PL 1769/1996, do PL 3176/2000,
do PL 4389/2001, do PL 5026/2001, do PL
5113/2001, do PL 5253/2001, do PL 5332/2001, do
PL 5774/2001, do PL 6113/2002, do PL 6139/2002,
do PL 614212002, do PL 6143/2002, do PL
6453/2002, do PL 6573/2002, do PL 6695/2002, do
PL 7247/2002 e do PL 166/2003, apensados. Os PL
3106/1992, PL 1157/1995, com substitutivo, e PL
1806/1991, apensados, não foram analisados uma
vez que já foram apreciados por esta Comissão.

URGÊNCIA ART. 64 CF

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 76/03 - do
Poder Executivo - que "institui, na forma do art. 43
da Constituição, a Superintendência do Desenvolvi
mento do Nordeste - SUDENE, estabelece a sua
composição, natureza jurídica, objetivos, área de
competência e instrumentos de ação."
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, da EMP 1, da EMP 2, da
EMP 3, com subemenda, da EMP 4, da EMP 6, da
EMP 7, da EMP 8, da EMP 10, da EMP 11, da EMP
16, da EMP18, da EMP 19, da EMP 20, da EMP 21
e da EMP 23, com subemenda; pela injuridicidade
da EMP 5, da EMP12,da EMP 13, da EMP 14, da
EMP 15,da EMP 17 .eda EMP 22; e pela inconstitu
cionalidade e injuridicidade da EMP 9.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 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: Deputado JAIME MARTINS
PARECr;:H: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação des
te, com substitutivo, e do PL 1.655/1999, apensado;
pela inconstitucionalidade e, no mérito, pela rejeição
do PL 2.346/2000, apensado; pela constitucionalida
de, juridieidade, má técnica legislativa e, no mérito,
pela rejeição do PL 3.547/2000, apensado; e pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa
e, no mérito, pela rejeição da emenda apresentada
nesta Comissão ao PL3.174/97.

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
telia Lessa e Zenaldo Coutinho, em 07/05/2003

PROJETO DE LEI N° 7.19.8/02 - do Senado Federal
- que "concede anistia post mortem a João Cândido
Felisberto, líder da chamada Revolta da Chibata, e
aos demais participantes do movimento." (Apensa
do: PL 4455/2001)
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação des
te, e pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa, e, no. mérito, pela rejeição do PL
4455/2001, apensado.

Vista ao Deputado Osmar Serraglio, em 14/08/2003

ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO W
122/95 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "dá nova re
dação ao artigo 195 da Constituição FederaL"
(Apensado: PEC 259/1995)
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA

PARECER: Parecer com Complementação de Voto
(ORAL) , Dep. Ricardo Fiuza, pela admissibilidade
desta e da PEC 259/1995, apensada.

Vista conjunta aos Deputados Inaldo Leitão e José
Ivo Sartori, em 24/04/2003

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
221/00 - da Sra. Luiza Erundina - que "acrescenta
alínea "e" ao inciso VI do art. 150 da Constituição
FederaL" (Apensado: PEC 229/2000)
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: pela admissibilidade desta, com substi
tutivo e; pela admissibilidade da PEC 229/2000,
apensada, com substitutivo.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
257/00 - do Sr. José Carlos Martinez - que "acres
centa parágrafos aos artigos 77, 28 e 29 da Consti
tuição Federal."
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela admissibilidade, com emenda.

Vista conjunta aos Deputados João Paulo Gomes
da Silva e José Divino, em 23/04/2003



RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação.

Vista conjunta aos Deputados Bispo Wanderval,
Bosco Costa, Inaldo Leitão, José Eduardo Cardozo,
Luiz Antonio Fleury, Marcelo Ortiz e Vicente Arruda,
em 21/08/2003

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 - doPoder Executivo
- (MSC 208/2001) - que "declara revogado o Decre
to Legisltivo n° 3.724, de 15 de janeiro de 1919, e os
demais atos que menciona, relativos à matéria pre
videnciária."
RELATOR: Deputado MAURíCIO RANDS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 4.953/01 - do Sr. Neuton Lima
- que "altera a redação do artigo 295, do Decre
to-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.

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 LUIZ EDUARDO
GREENHALGH
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade
e má técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 5.684/01 - do Sr. Valdemar
Costa Neto - que "acrescenta parágrafos aos arti-
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
384/01 - do Sr. Edir Oliveira - que "altera o § 1° do técnica legislativa da Emenda do Senado Federal.

art. 29-A da Constituição Federal." PROJETO DE LEI N° 2.358/00 - do Sr. Nelson Pro-
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES
PARECER: pela admissibilidade. ença - que "altera a Lei n° 9.504, de 30 de setembro

de 1997, dispondo sobre a propaganda eleitoral por
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° meio de Serviço de Valor Adicionado, inclusive Inter-
465/01 - do Sr. Orlando Desconsi - que "modifica o net, e dá outras providências."
inciso V e acrescenta parágrafo ao art. 30 da Consti
tuição 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

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.095/02 - do Sr. Romeu Queiroz - que "convoca
plebiscito sobre a criação do Estado" Minas do Nor
te"."
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

Vista ao Deputado Vicente Arruda, em 20/08/2003

PROJETO DE LEI N° 812/95 - do Sr. João Fassarel
la - que "altera a redação do artigo 74, da Lei n°
4.375, de 17 de agosto de 1964 - Lei do Serviço Mi
litar." (Apensados: PL 889/1995 e PL 1666/1996)
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicida
de deste, do PL 889/1995, e do PL 1666/1996,
apensados.

PROJETO DE LEI N° 856/99 - do Sr. Eduardo Jorge
- que "institui o Serviço Civil Profissional e dá outras
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 Co
missão de Educação, Cultura e Desporto, do PL
987/1999 e do PL 1452/1999, apensados, e pela in
constitucionalidade da emenda n° 3/2000 apresenta
da Comissão de Educação Cultura e Desporto.

EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI N°
1.467/99 - que "altera a redação do art. 26, § 3°, e
do art. 92 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que "Estabelece as diretrizes e bases da edu
cação nacional", e dá outras providências. 11

RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO

••• __• ~. ..._ ... __ -o ..~__~ ....._~_~_.• _. _~~. --- -. ---~~--_...---~.
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gos 49 e 57 da Lei na 9.096/95, definindo regras
para as inserções em rádio e televisão mencionadas
nos artigos 49, inciso "11" e 57, inciso 111, alínea "b"."
RELATOR: Deputado MENDE$ RIBEIRO FILHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela
aprovação.

Vista ao Deputado Aloysio Nunes Ferreira, em
19/08/2003

PROJETO DE LEI N° 138/03 - do Sr. Dimas Rama
lho - que "altera a Lei na 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 na 9.975, de 23
de junho de 2000, seja considerado hediondo."
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA
PARECER: pela constitucionalidade,. juridicidade e
má técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 287/03 - da Sra. Laura Carne
iro - que "dispõe sobre o crime de rejeição de doa
dores de sangue resultante de preconceito por ori
entação sexual."
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
emenda.

C - Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva
(Parecer 09/90 - CCJR):

PRAZO CONSTITUCIONAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.778/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2271/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Comu
nitária e Cultural de Mirim Doce a executar, pelo pra
zo de três anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Mirim
Doce, Estado de Santa Catarina."
RELATOR: Deputado WELLlNGTON ROBERTO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.826/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2896/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação de Ra
diodifusã() para Comunicações Comunitária do Sítio
Areias do Município das Correntes - PE
(ARCCSArv-lC) a executar, pelo prazo de três anos,
sem direit() de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Correntes, Estado de Per-

nambuco."
RELATOR: Deputado PATRUS ANANIAS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 2.831/02
- da Comissão de Ciência e Tecnologia; Comunicação
e Informática - (TVR 2969/2002) - que "aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária dos Morado
res das QNM 18 a 26 de Ceilândia Norte - DF a exe
cutar, pelo prazo detrês a~os, sem direito de exclusivi
dade, serviço de. radiódifusão comunitária na cidade
de Ceilândia, Distrito Ft:lderat:'
RELATOR: Deputado MANATO
flARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGlSLATlVO N° 100/03
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática - (TVR 2854/2002) - que "aprova
O ato que o!Jtor~a permissão à Real Radiódifusão
Ltda.para explorar seryiço de radiodifusão sonora
em. freqüência. modulada, na .cidade de Rio das
Ostras, Estado do Rio de Janeiro."
RELATOR: Deputado JÚUODELGADO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATlVO N° 474/03
- da Comissão de Ciência e· Tecnologia, Comunica
ção e Informática - (TVR530/2000) - que "aprova o
ato que renova a concessão outorgada à Rádio Di
fusora de Franca Ltda. para explorar serviço de radi
odifusão sonora em onda média, na cidade de Fran
ca, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 482/03
-da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática - (TVR 2977/2002) - que "aprova
o ato que autoriza a Associação Cultural Comunitá
ria de Frei IhOcêncio a executar, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Frei Inocêncio, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado ASDRUBAL BENTES
PARgCER: p~la constituCionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 484/03
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática - (TVR 3190/2002) - que "aprova
o ato que autoriza a Associação de Desenvolvimen
to Artístico, CUltural e Social de Juara - MT a execu-



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.912/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 1542/2001) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Cultu
ral Comunitária Estação de Franco da Rocha a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Franco da Rocha, Estado São Paulo."
RELATOR: Deputado PATRUS ANANIAS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.945/03 -- da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2036/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Comu
nitária Educativa e Cultural Rádio Sucesso FM de
Mário Campos a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Mário Campos, Estado de
Minas Gerais."
RELATOR: Deputado NICIAS RIBEIRO
PARECER pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.950/03 -- da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunica,~ão e Informática - (TVR 2086/2002) 
que "aprova o ato que renova a permissão outorga
da à Rádio Atlântida FM de Blumenau Ltda. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Blumenau, Estado de San
ta Catarina."
RELATOR: Deputado NICIAS RIBEIRO
PARECER pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica le~Jislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.951/03 -- da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR2095/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Comu
nitária de Moradores, Mini e Pequenos Produtores
Rurais dos Povoados Baião, Malhadinha, Poço Sal-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 486/03
_. da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
çiio e Informática - (TVR 3293/2002) - que "aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária de
Santo Amaro - ACSA a executar, sem direito de ex
c�usividade' serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Santo Amaro do Maranhão, Estado do
Maranhão:'
RELATOR: Deputado ANDRÉ ZACHAROW
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
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tar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
fusão comunitária na cidade de Juara, Estado de 2.866/03 -- da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Mato Grosso." Comunicação e Informática - (TVR 406/2000) - que
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS "aprova o ato que renova a concessão outorgada à
MAGALHÃES NETO Rádio Clube de Marília Ltda. para explorar serviço
Rt\RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
técnica legislativa. de Marília, Estado de São Paulo."

RELATOR: Deputado SARNEY FILHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 487/03
_. da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
çiio e Informática - (TVR 3305/2002) - que "aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária Cam
ponovense de Radiodifusão a executar, sem direito
dl~ exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Campo Novo do Parecis, Estado do
~/ato Grosso:'
RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA
Rt\.RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 492/03
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
çil0 e Informática - (TVR 3331/2003) - que "aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária Artísti
ca e Cultural de Tonantins a executar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Tonantins, Estado do Amazonas:'
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO
Rt\RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2,863/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 283/2000) - que
"~:prova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Jornal da Cidade Ltda. para explorar serviço
df~ radiodifusão sonora em onda média, na cidade
dl3 Salvador, Estado da Bahia."
RELATOR: Deputado NICIAS RIBEIRO
Rt\RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legisla.tiva.
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gado e Campo Comprido - ACB a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Boca da Mata, Estado de Alagoas."
RELATOR: Deputado RUBINELLI
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.990/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2294/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Comu
nitária Cidade de Radiodifusão a executar, pelo pra
zo de três anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Cam
pos Gerais, Estadode Minas Gerais:'
RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA
PARECER: pela constitucional.idade, juridicidade e
técnica· legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.011/03 ..,.. da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 237212002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Comu
nitária de Comunicação do Jardim Amarante - RN a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
cll.Jsividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de São Gonçalo do Amarante, Estado do Rio
Grande do Norte."
RELATOR: Deputado PATRUS ANANIAS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.016/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2339/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Fundação da Inte
gração Cultural Vianense a executar, pelo prazo de
tr~s anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Viana, Estado
do Maranhão."
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.031/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2368/2002) 
que "aprova o ato que outorga concessão ao Siste
ma de Radiodifusão Ribas do Rio Pardo Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Bataguassu, Estado de Mato
Grosso do Sul."
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.033/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2380/200~) 
que "aprova o ato que autoriza a Rádio Comunitária
de Santo Antônio do Descoberto FM a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Santo Antônio do Descoberto, Estado de Goiás."
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.070/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2516/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Matada
Corda Comunicações Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Patos de Minas,. Estado de Minas Gerais';'
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARL.oS
MAGALHÃES NETO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.071/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2518/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Cultu
ral "Raul Bopp" a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Tupanciretã, Estado do
Rio Grande do Sul."
RELATOR: Deputado MENDONÇA PRADO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidad~ e
técnica legislativa, com substitutivo. .

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.072103 - da Comissão de Ciência. e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2519/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Comu
nitária de Ibipeba a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Ibipeba, Estado da
Bahia."
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.083/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática- (TVR 2532/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação de De-
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senvolvimento Urbano de Tarrafas - Ceará 
ASDUT a executar, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Tarrafas, Estado do Ceará."
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.085/03 ~ da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2534/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Comu
nitária de Comunicação Social a executar, pelo pra
zo de três anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade de São
João da Lagoa, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado DARCI COELHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.086/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2536/2002) 
que "aprova o ato que outorga concessão à Rede
Sol de Comunicações Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Trairi, Estado do Ceará"
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.094/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2549/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Três Climas Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na cidade de
Paraipaba, Estado do Ceará."
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES
PARECER: pela constitucionalidade,juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.139/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2662/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Picui
ense Artística e Cultural de Radiodifusão Comunitá
ria a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Picuí, Estado da Paraíba."
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidadee
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.142/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2674/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Rádio Comunitária
Líder do Sertão FM a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Chorrochó, Estado
da Bahia."
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.144/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2682/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Cultu
ral de Água Fria a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Fortaleza, Estado do Cea
rá"
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.149/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2711/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação da Rá
dio Comunitária Educativa Cristal FM a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Corumbiara, Estado de Rondônia:'
RELATOR: Deputado ODíuo BALBINOTTI
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.153/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2716/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Cultu
ral e Comunitária de Celso Ramos a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Celso Ramos, Estado de Santa Catarina."
RELATOR: Deputado ELlSEU PADILHA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.165/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2738/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Comu
nitária de Comunicação de Paranaiguara a executar,
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pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Paranaiguara, Estado de Goiás:'
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO

P,f'RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.182103 - da Comissão· de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2815/2002) 
que "aprova o ato que outorga concessão ao Siste
rnaGois de Radiodifusão Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Água Boa, Estado do Mato Grosso."
RELATOR: Deputado INALDOLEITÃO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO ND
3.195/03 -da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2835/2002) 
qu~ "aprova o ato que autoriza a Associação de
Apoio Comunitário Bethel a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito. de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Aparecida de
Goiânia, Estado de Goiás."
REl.,ATOR: Deputado ROGÉRIO TEÓFILO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.196/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informáti?a - (TVR 2837/2002) 
q\Je"aprovao ato que ~utorizaa Associação Comu
nit~ria de Ananás a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de.exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Ananás, Estado do
Tocantins."
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ
PA~EC~R: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PRO~EtO DE. DECRETO LEGISLATIVO N°
3.198/03 ~ da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comuni~ação e Informática - (TVR 2839/2002) 
qu~"ap~ova o ato que autoriza a Associação Comu
nitária Renascer de Inhaúmaa executar, pelo prazo
de tr~sanos, sem direito de exclusividade, serviço
de fa.diodifusão comunitária na cidade de Inhaúma,
Estadç de Minas Gerais."
RELATq~: DeputadoAt-tDRÉ ZACHAROW
PAReCER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica .legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.209/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2889/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Comu
nitária River a executar, pelo prazo de trêS anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade. de Rio Vermelho, Estado de
Minas Gerais."
RELATOR: Deputado ROGÉRIO TEÓFILO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.210/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática ..,.. (TVR 2894/2002) 
qu~ "aprova o ato que·autoriza a Associação Comu
nitária Culturalde Radiodifusão - ACCULTURAD a
executar, pelo prazo de três. anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cida.de de Maria da Fé, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado ROGÉRIO SILVA
PARECER: .pela constitu?ionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.215/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2917/2002) 
que "aprova o ato qu~autorizaa Associação de
Apoiq e AssistênciaàJuventudeSericitense - AJUS
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, s.erviço dé.radiodifusão comunitária
na cidade de Sericita,E~tadode Mina~.Gerais."
8ELATOR: Deputad?PROMOTOHAFONSO GIL
PARECER: pela. constit~cionalidade, juridicidade e
técnica legislativa,.cqm substitutivo.

PROJETO DE D~CRETO LEGISLATIVO N°
3.224/03 ~ da .. Comissã9 de Ciência €} Tecnologia,
Comunicação e Infprmática. ~ (TVR 2943/2002) 
que "aprova o ato qlJe a,utoriza a Associação Cultu
ral, Comunitária Auxiliadpra, de Progresso a execu
tar, pelo prazo de tr&~.an()s,.semdireito de exclusivi
dade, serviço de radiodifu~~ocornunitária na cidade
de Progresso,Estaçlo(:loRiq Grande doSul:'
tlELATOR: Deputad?9pfLIOBALBINOTII
pARECER: pela co?stitq()i()nalid~de, juridicidade e
técnica legislativa, coro substitutivo.

PROJETO DE DEC.RETO LEGISLATIVO N°
3.226/03 - da Comis$ãpde Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informá~ica - (TVR 2952/2002) 
que "aprova o ato quequtoriza aAssociação Comu
?itária de Arte, Cultura. élnform~ç~o de São Pedro
(ACARCISP) a executar, pelo prazo de três anos,
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sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Pedro, Estado de São
Paulo."
RELATOR: Deputado NICIAS RIBEIRO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.236/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 296312002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Movi
mento Comunitário Com Rádio Local Imprensa FM
8l executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Monteiro, Estado da Paraíba."
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3237/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2965/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a ACOMOR - Asso
ciação Comunitária Morada de Radiodifusão a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Virgem da Lapa, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado IVAN RANZOLlN
Bt\RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
::;240103 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 297212002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Comu
nitária de Desenvolvimento Cultural de Desterro a
e;(ecutar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
c�usividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Desterro, Estado da Paraíba."
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA
P/\RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
:;;.241/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2974/2002) 
que "aprova o ato que autoriza o Conselho Comuni
Mrio de Radiodifusão de Poço Fundo a executar,
pélo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
d13, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
dl3 Poço Fundo, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO
Btl.RECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.243/03 -- da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 297812002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Benefi
cente dos Moradores de Pau-Pombo a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Aquiraz, Estado do Ceará."
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.245/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 299612002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Comu
nitária de Radiodifusão de Campo Grande - RN a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Campo Grande, Estado do Rio Grande do
Norte:'
RELATOR: Deputado ELlSEU PADILHA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.248/03 -- da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2999/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Comu
nitária Sideral de Radiodifusão para o Desenvolvi
mento Cultural, Artístico e Esportivo a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Buerarema, Estado da Bahia."

RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MAnOS

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica le~lislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.250/03 -- da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunica,~ão e Informática - (TVR 3002/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Benefi
ciente de Altaneira a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Altaneira, Estado
do Ceará:'
RELATOR: Deputado CLEONÂNCIO FONSECA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.259/03 -- da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 3061/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Benefi-
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cente, Cultural e Comunitária Tupinambá a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Itaparica, Estado da Bahia."
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.264/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 3150/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Comu
nitária Claraval a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Claraval, Estado de Minas
Gerais."
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

D - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI ND2.959/97 - do Poder Executivo
- (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 Pena!."
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 partici
pantes desses eventos, amadores ou profissionais,
e dos seus dependentes, e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MATTOS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emendas.

PROJETO DE LEI N° 2.286/99 - do Senado Federal
- (PLS241/1999) - que "dispõe sobre a criação de
selo cornemorativo da Semana Nacional da Criança
Excepcional e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com·emenda.

PROJETO DE LEI ND 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 nacional", incluindo os

símbolos nacionais como tema transversal nos currí
culos do ensino fundamentaL"
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 2.354/00 - do Poder Executivo
- (MSC 114/2000) - que "exclui uma fração da área
da Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto, localiza
da nos rnunicípios .de Guajará-Mirim e Vila Nova
Mamoré, no Estado de Rondônia."
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

Vista ao Deputado.Patrus Ananias, em 09/04/2003

PROJETO DE LEI 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 específi
cas:'
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 3.391/00 - do Poder Executivo
- (MSC 985/2000) -que "autoriza o Instituto Nacio
nal de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, a
alienar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Natura.is Renováveis -lHAMA, o imó
vel que menciona, e dá outras providências."
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA
PARECER: pela constituCionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DELEI N° 4.018/01 - do Poder Executivo
- (MSC 35/2001) - que "concede pensão especial a
Maria José Pereira Barbosa Lima."
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 5.329/01 - do Senado Federal
- (PLS 236/2000) - que "altera os arts. 11 e 16, da
Lei nO 6.530, de 12 de maio de 1978, para dispor so
bre a eleição dos conselheiros nos Conselhos Regi
onais de Corretores de Imóveis e fixar valores máxi
mos para as. anuidades devidas pelos corretores a
essas entidades e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO .
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e pela anti-regimentalidade
das emendas de nOs 1 a 5 apresentadas perante
esta ComiSsão.
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Vista conjunta aos Deputados Alceu Collares, João
Paulo Gomes da Silva, José Divino e Wilson Santos,
em 14/08/2003

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 N° 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° 6.385/02 - do Senado Federal
- (PLS 416/1999) - que "proíbe a fabricação, a im
portação, a exportação, a manutenção em estoque,
a comercialização e o uso de diclorodifeniltricloreta
no (DDT) e dá outras providências."
RELATOR: Deputado RUBINELLI
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comis
são de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mi
norias.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.823/96 - da Sra. Zulaiê Co
bra - que "altera a redação do artigo 544 do Código
de Processo Civil que dispõe sobre a sustentação
oral de recurso:'
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação, com
emenda.

PROJETO DE LEI N° 1.824/96 - da Sra. Zulaiê Co
bra - que "acrescenta parágrafo único ao artigo 177
do Código de Processo Civil, que se refere aos pra
zos para a realização dos atos processuais." (Apen
sado: PL 360/1999 (Apensado: PL 484/1999))
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição deste.

PROJETO DE LEI 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 W 3.142/97 - do Sr. Fernando
Gabeira - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
aquisição de títulos publicados no País pelas biblio
tecas das instituições de ensino superior."
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emenda, e das emen
das da Comissão de Educação, Cultura e Desporto.

PROJETO DE LEI 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 Brasi
leiro ll

•
1l

RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 1.730/99 - do Sr. Josué Beng
tson - que "modifica o art. 1° da Lei nO 9.608, de 18
de fevereiro de 1998, que dispõe sobre o serviço vo
luntário."
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 2.275/99 - do Sr. Paes Landim
- que "denomina o trecho da BR-324, compreendido
entre as cidades de Remanso-BA e São Raimundo
Nonato-PI:'
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.



Agosto de 2003

, ,

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 27 40393

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 dá Comissão de Viação e
Transportes.

PROJETO DE LEI N° 3.522/00 - da Sra. Zulaiê Co
bra - que "acrescenta dispositivos ao art. 649, da
Lei na 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 FarrlÍlia.

Vista conjunta aos Deputados Aloysio Nunes Ferrei
ra,José Eduardo Cardozo e Juíza Denise Frossard,
ern29/04/2003

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.

PROJETODE 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° 4.295/01 - do Sr. Salatiel Car
valho -,que "dispõe sobre a oferta e as formas de
afixação de preços de produtos e serviços para o
Consumidor." (Apensado: PL 4396/2001)

RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
FlARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, do PL 4396/2001, apensa
do, e do Substitutivo da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, com subemenda.

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Bisca
ia e José Eduardo Cardozo, em 21/08/2003

PROJETO DE LEI N° 4.478/01 - do Sr. Osmar Ser
raglio - que "dispõe sobre o usufruto de bem móvel
na execução por quantia cerla contra devedor sol
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 N° 4.850/01 - do Sr. Orlando
Fantazzini - que "altera o Código de Processo Penal
para vincular o juiz da instrução à sentença e a Lei
de Execução Penal para vincular o juiz que proferiu
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° 153/03 - do Sr. Maurício Ra
belo - que "institui o Dia do Peão de Rodeio:'
RELATOR DO VENCEDOR: Deputado INALDO
LEITÃO

PARECER VENCEDOR: Parecer Vencedor, Dep.
Inaldo Leitão, pela inconstitucionalidade e injuridici
dade.

PROJETO DE LEI W 209/03 - do Sr. Marcelo Ortiz
- que "dispõe sobre a presença de advogado nos
procedimentos judiciais e dá outras providências."
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RELATORA: Deputada JUíZA DENISE FROSSARD

Bl\RECER: pela constitucionalidade, juridicidade,

técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

Vista conjunta aos Deputados Aloysio Nunes Ferrei

rel, Bispo Wanderval, Inaldo Leitão, José Eduardo

Cardozo, Luiz Antonio Fleury e Vicente Arruda, em

2'1/08/2003

•O' Deputado Antonio Carlos Biscaia apresentou voto

em separado em 20/08/2003

E -Súmulas:

SÚMULA W 1/94 - da Comissão de Constituição e

Justiça e de Redação - que "matéria: PROJETOS

AUTORIZATIVOS - Entendimento: a) Projeto de lei,

dl3 autoria de Deputado ou Senador, que autoriza o

Poder Executivo a tomar determinada providência,

que é de sua competência exclusiva, é inconstitucio

nal. b) Projeto de lei, de autoria de Deputado ou Se

nador, que dispõe sobre a criação de estabeleci

mento de ensino é inconstitucional. - Fundamento: §
1" do art. 61 da Constituição Federal e § 1° e inciso

" 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 declara

dl3 utilidade pública associação, sociedade, entida

de, fundação ou instituição é inconstitucional e inju

rldico. - Fundamento: § 1° do art. 61 da Constituição

FI9deral e § 1° e inciso 11 do art. 164 do Regimento

Interno. - Fundamento: art. 84, fi da Constituição Fe

dl3ral; Lei na 91, de 28/08/1935, regulamentada pelo

Decreto na 50.517, de 02/05/1961 ; Decreto na

60.931, de 04/07/1967; Lei na 6.639, de 08/05/1979;

LI~i na 5.726, de 29/10/1971 (art. 30) e § 1° e inciso

11, do art. 164 do Regimento Interno."

SÚMULA N° 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

f~lisional é injurídico. - Fundamento: § 20 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 28/08/2003)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 7.177/02 - da Sra. Jandira
Feghali - que "altera a Lei na 9.656, de 3 de junho
de 1998, para dispor sobre a obrigatoriedade de for
necimento de bolsas de colostomia pelos planos e
seguros privados de saúde."
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA

PROJETO DE LEI N° 177/03 - do Sr. Romel Anizio
- que "denomina "Ponte Presidente Tancredo de
Almeida Neves" a ponte localizada na rodovia
BR-497, sobre o rio Paranaíba entre os Estados de
Minas Gerais e Mato Grosso do Sul."
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER

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° 2.394/96 - do Sr. Augusto
Nardes - que "altera o Decreto-lei na 3.689, de 3 de
outubro de 1941 - Código de Processo Penal, am
pliando a legitimação para intentar ação penal priva
da subsidiária e dá outras disposições."
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 213/95 - do Sr. João Fassarel
la - que "acrescenta parágrafos 50 e 60 ao artigo 57
da Lei na 8.213, de 24 de julho de 1991, que "dispõe
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sobre os Planos de Benefícios daPrevidência Social
e dá outras providências"." (Apensados: PL
3680/1997 e PL 4128/2001)
RELATOR: Deputado CARLOS MOTA

PROJETO DE LEI N° 3.313/97 - do Sr. Confúcio
Moura - que "altera dispositivo do art. 50 da Lei na
7.797, de 10 de julho de 1989, que cria o Fundo Na
cional de Meio Ambiente."
RELATOR:Deputado MENDONÇA PRADO

PROJETO DE LEI N° 1.938/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "altera a Lei na 8.069, de 13 de julho de 1990 
Estatuto da Criança e do Adolescente, definindo a
permanência de internos nas FEBEMs, exclusiva
mente para menores de 18 anos e dá outras provi
dências." (Apensado: PL 2511/2000)
RELATOR: Deputado RUBINELLI

DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-08-03

Substitutivo (Art. 119, 11 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 NO 738/95 - do Sr. Fioravante
(PL 3055/1997) - que "introduz alterações na Lei na
8.742, de 7 de dezembro de 1993, que "dispõe so
bre a organização da Assistência Social e dá outras
providências"." (Apensados: PL 883/1995, PL
940/1995, PL 1063/1995, PL 1123/1995, PL
1143/1995, PL 1451/1996, PL 1477/1996, PL
1519/1996, PL 1527/1996, PL 1743/1996, PL
1828/1996, PL 2057/1996, PL 2058/1996, PL
2151/1996, PL 2706/1997, PL 2712/1997 e PL
3108/1997)

PROJETO DE LEI N° 883/95 - do Sr. EZIDIO
PINHEIRO - (PL 738/1995) - que "dá nova redação
ao parágrafo 3° e acrescenta novo parágrafo ao arti
go 20 da lei nO 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
que "dispõe sobre a organização da Assistência So
cial e dá outras providências"."

PROJETO DE LEI N° 940/95 - Carlos Cardinal 
(PL 738/1995) - que "revoga o parágrafo 30 do arti
go 20 de Lei na 8.742, de 7 de dezembro de 1993,

que "dispõe sobre a organização da Assistência So
cial e dá outras providências"."

PROJETO DE LEI N° 1.063/95 - do Sr. Júlio Redec
ker - (PL 738/1995) - que "altera o parágrafo 3° do
artigo 20 da Lei na 8.742, de 7 de dezembro de
1993, que "dispõe sobre a organização da Assistên
cia Social e dá outras providências"."

PROJETO DE LEI N° 1.123/95 - do Sr. Paulo Paim
- (PL 738/1995) - que "dá nova redação ao parágra
fo 3° do artigo 20 da Lei na 8.742., de 7 de dezembro
de 1993, que "dispõe sobre a organização da Assis
tência Social e dá outras providências."

PROJETO DE LEIW 1.143/95 - do Sr. Silas Brasi
leiro - (pL 738/1995) - que "modifica o parágrafo se
do artigo 20 da Lei na 8.742, de 7 de dezembro de
1993, que "dispõe sobre a organização da Assistên
cia Social e dá outras providências"."

PROJETO DE LEI N° 1.451/96 - do Sr. João Fassarella
- (PL 738/1995) - que "dispõe sobre a alteração do pa~

rágrafo 3° do artigo 20 da Lei na 8.742, de 7 de dezem
bro de 1993, que "dispõe sobre a organização da
Assistência Social e dá outras providências"."

PROJETO DE LEI N° 1.477/96 - do Sr. Augusto Nar
des - (PL 738/1995) - que "dá nova redação ao pará
grafo 30do artigo 20 da Lei n° 8.742, de 7 de dezembro
de 1993, que "dispõe sobre a organização da Assistên
cia Social e dá outras providências"."

PROJETO DE LEI N° 1.519/96 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - (PL 738/1995) - que "altera a redação do pa
rágrafo 30 do artigo 20 da Lei n° 8.742, de 7 de de
zembro de 1993, que "dispões sobre a organização da
Assistência Social e dá outras providências"."

PROJETO DE LEI N° 1.527/96 - do Sr. Darcísio Pe
rondi - (PL 738/1995) - que "altera o artigo 20 da
Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que "dis
põe sobre a.organização da Assistência Social e dá
outras providências"."

PROJETO DE LEI N° 1.743/96 - da Sra. Rita Cama
ta - (PL 738/1995) - que "dá·nova redação do pará
grafo 3° do artigo 20 da Lei n° 8.742, de 7 de de
zembro de 1993, que "dispõe sobre a organização
da Assistência Social e dá outras providências"."

PROJETO DE LEI N° 1.828/96 - do Sr. Marcelo Teixe
ira - (PL 738/1995) - que "dá nova redação ao pará
grafo 30 do artigo 20 da Lei n° 8.742, de 7 de dezem-
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bro de 1993, que "dispõe sobre a organização da
Assistência Social e dá outras providências"."

PROJETO DE LEI N° 2.057/96 - da Sra. Fátima Pela"
es - (PL 738/1995) - que "altera a Lei n° 8.742, de 7
de dezembro de 1993, que "dispõe sobre a organiza
ção da Assistência Social e dá outras providências"."

PROJETO DE LEI N° 2.058/96 - do Sr. João Fassarel
la - (PL 738/1995) - que "altera a Lei n° 8.742, de 7
de dezembro de 1993, que "dispõe sobre a organiza
ção da Assistência Social e dá outras providências"."

PROJETO DE LEI N° 2.151/96 - do Sr. João Fassa
relia - (PL 738/1995) - que "dá nova redação ao pa
rágrafo 2°, do artigo 20, da Lei n° 8.742, de 7 de de
zembro de 1993, que "dispõe sobre a organização
da Assistência Social e dá outras providências"."

PROJETO DE LEI ND 2.706/97 - do Sr. José Aníbal
- (PL 738/1995) - que "introduz alteração na Lei n°
8.742, de 07 de dezembro de 1993, que "dispõe so
bre a organização da Assistência Social e dá outras
providências"."

PROJETO DE LEI N° 2.712197 - do Sr. Agnelo Queiroz
- (PL 738/1995) - que "altera a Lei n° 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, que "Dispõe sobre a organização
da Assistência Social e dá outras providências"."

PROJETO DE LEI N° 3.055/97 - do Senado Federal
- (PLS 55/1996) - que "altera o § 3° do art. 20 da
Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a organização da Assistência Social e dá ou
tras providências." (Apensados: PL 463/1999, PL
738/1995 (Apensados: PL 883/1995, PL 940/1995,
PL 1063/1995, PL 1123/1995, PL 1143/1995, PL
1451/1996, PL 1477/1996, PL 1519/1996, PL
1527/1996, PL 1743/1996, PL 1828/1996, PL
2057/1996, PL 2058/1996, PL 2151/1996, PL
2706/1997, PL 2712/1997 e PL 3108/1997), PL
788/1999, PL 1463/1999, PL 2064/1999, PL
2424/2000, PL 2674/2000, PL 3030/2000, PL
3197/1997 e PL 3459/1997)

RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

PROJETO DE LEI N° 3.108/97 - do Sr. Chico da
Princesa - (PL 738/1995) - que "altera a redação do
§ 3° do art. 20 da Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de
1993, que dispõe sobre a organização da Assistên
cia Social e dá outras providências."

PROJETO DE LEI ND 3.197/97 - do Sr. Luiz Moreira
- (PL 3055/1997) - que "altera dispositivos da Lei n°

8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre
a Organização da Assistência Social e dá outras
providências."

PROJETO DE LEI ND 3.459/97 - do Sr. SANDRO
MABEL - (PL 3055/1997) - que "dá nova redação
ao § 3° do art. 20 da Lei n° 8.742, de 7 de dezembro
de 1993, que dispõe sobre a organização da Seguri
dade Social e dá outras providências:'

PROJETO DE LEI N° 463/99 - do Sr. Ricardo Bar
ros - (PL 3055/1997) - que "altera o § 3° do art. 20
da Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993, elevan
do para um salário mínimo "per capita" o limite de
renda familiar para a concessão do benefício assis
tencial aos portadores de deficiência e aos idosos."

PROJETO DE LEI N° 788/99 - do Sr. Marcos de Je
sus - (PL 3055/1997) - que "altera o § 3° do art. 20
da Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que
"dispõe sobre a organização da Assistência Social e
dá outras providências", elevando o limite de renda
familiar para a concessão do benefício aos portado
resde deficiência e idosos."

PROJETO DE LEI N° 1.463199 - do Sr. Dr. Evilásio 
(PL 3055/1997) - que "altera o art. 20, § 3°, da Lei
n° 8.742, de 7 de dezembro de1993, no tocante ao
benefício assistencial aos portadores de deficiência
e aos idosos carentes:'

PROJETO DE LEI N° 2.064/99 - do Sr. Silas Brasi
leiro - (PL 3055/1997) - que "altera o art. 20 da Lei
n° 8.742, de 7 de dezembro de 1999, para estender
o benefício assistencial de um salário mínimo aos
portadores de doenças crônicas."

PROJETO DE LEI N° 2.424/00 - do Sr. Lamartine
Poselia - (PL 3055/1997) - que "altera o art. 20 da
Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a Organização da Assistência Social e dá ou
tras providências:'

PROJETO DE LEI ND 2.674/00 - do Senado Federal
e Senado Federal - (PL 3055/1997) - que "altera o
art. 20 da Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993
(Lei Orgânica da Assistência Social), e dá outras
providências."

PROJETO DE LEI N° 3.030/00 - do Sr. Dilceu Spe
rafico - (PL 3055/1997) - que "altera o art. 20 da Lei
n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que trata do
benefício de prestação continuada aos idosos e por
tadores de deficiência:'
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

LOCAL: Plenário 8, anexo 11
HORÁRIO: 09h30min
REUNIÃO ORDINÁRIA
A - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 190/03 - Do Sr. Sarney Filho
que "requer a .realização de Audiência Pública para
discussão da retomada do programa nuclear brasile
iro, tendo como expositor o Sr. Luiz Pinguelli Rosa,
Presidente da Eletrobrás."

REQUERIMENTO W 192/03 - Do Sr. Fernando Ga
beira - que" Requer realização de audiência pública
conjunta com a Comissão. de Direitos Humanos,
convidando o Senhor Paul Singer, Secretário de
Economia. Solidária do Ministério do Trabalho para
informar sobre os programas desenvolvidos pela Se
cretaria:'

REQUERIMENTO N° 193/03 - Do Sr. Fernando Ga
beira - qLle "requer realização de audiência pública
com a presença do Senhor Ministro da Saúde para
prestaresclarecimentossobre a polftica brasileira de
saúde para os portadores de hepatite C"

REQUERIMENTO N° 194103 - Dos Srs. Alexandre
CardQso e Givaldo Carimbão - que "requer que a
Cornissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambien
te e Minorias. realize audiência pública com a pre
sença das .. autoridades responsáveis pela elabora
ção e fiscalização das tarifas de transportes coleti
vos no Grande Rio, assim como, da Secretaria dá
Receita Federal, para apurar a sonegação do núme
ro de passageiros, usuários destas linhas, pois o im
pa?to é?ireto no Imposto de Renda de Pessoa Jurí
diCa, administrado por esta Secretaria:'

REQUERIMENTO N°1 95/03 - Do Sr. Fernando Ga
beira":' que "s()licita a realização de Audiência Públi
c~ para di§cutir sobre a ineficácia dos cintos de se
gurança infarttis a venda no mercado com a partici
pação do Diretor do Departamento Nacional de
Trânsito Sr. Ailton Brasiliense Pires e o Presidente
dolhmetrOSr. Arma.ndo Mariante Carvalho ."

REQ~.ERiMENTO N° 196/03 - Do Sr. Ronaldo Vas
concellos - que "requera criação de um Grupo de
Trabalh(). da Comissão para acompanhar e sugerir
propostas sobre mudanças Climáticas."

REQl,JERIMENTO •N° 197/03 - Do Sr. Givaldo Ca
rirnbão - que "requer a realização de reunião de au
diência pública para debater a má qualidade de

atendimento ao consumidor por parte da prestadora
de serviço de telefonia celular VIVO, tendo como ex
positores o Presidente da Vivo, Dr. Francisco Padi
nha, o Presidente da Agência Nacional de Teleco
municações-ANATEL, Dr. Luiz Guilherme Schymura,
o Diretor do Departamento de Proteção e Defesa do
Consumidor/MJ, Dr. Ricardo Morishita, o Promotor
de Justiça de Defesa do ConsumidorlMPDFT, Dr.
Guilherme Fernandes Neto, eo Delegado de Defesa
do Consumidor/DF, Dr. Antônio José Homero"

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 5.979/01 - da Comissão de
Viação e Transportes - que "acrescenta o art. 66-A
e altera a redação do "daput" do art. 104 na Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997, é estabelece
normas referentes à Inspeção Técnica Veicular 
ITV." (Apensado: PL 1174/2(03)
RELATOR: Deputado JOSÉ BORBA
PARECER: pela aprovação deste, com emendas, e
pela rejeição do PL 1174/2003, apensado.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 6.544/02 - do Sr. Mendes
Thame - que "dispQe sobre a invalidade de contrato
ou título de crédito assinado em branco, altera o art.
71 da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, que
"Dispõe sobre a proteção do consumidor", e dá ou
tras providências."
RELATOR: Deputado NELSON BORNIER
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 660/03 - do Sr. João Herr
mann Neto - que "altera a Lei n° 9.605, de 12 de fe
vereiro de 1998, que "dispõe sobre as sanções pe
nais e administrativas derivadas de condutas e ativi
dades lesivas ao meio ambiente, edá outras provi
dências. 1I11

RELATOR: Deputado RICARTE DE FREITAS
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 5.047/01 - do Sr. João Herr
mann Neto - que "modifica a Lei n° 8078, de 11 de
setembro de 1990, que "dispõe sobre a proteção do
consumidor e dá outras providênciasll

, proibindo a
veiculação de propaganda contendo mensagem su
bliminar. 1I

RELATOR: Deputado LUIZ BITIENCOURT
PARECER: pela aprovação.
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PROJETO DE LEI N° 64/03 - do Sr. Dr. Heleno 
que "cria o Subsistema de Informações sobre Áreas
Degradadas - SIAD - e dá outras providências."
RELATOR: Deputado EDSON DUARTE
R\RECER: pela aprovação, com emenda.

Vista ao Deputado César Medeiros, em 21/05/2003

PROJETO DE LEI N° 123/03 - do Sr. Neuton Lima
que "veda a transmissão a terceiros de dados relati
vos a pessoas naturais e jurídicas."
RELATOR: Deputado LUIZ ALBERTO
PARECER: pela aprovação, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 143/03 - do Sr. Luciano Castro
- que "disciplina a captação de recursos financeiros
para projetos ambientais e dá outras providências."
RELATOR: Deputado DAVI ALCOLUMBRE
PARECER: pela aprovação.

Vista conjunta aos Deputados César Medeiros e Ha
milton Casara, em 04/06/2003

PROJETO DE LEI N° 937/03 - do Sr. Deley - que
"altera a Lei nO 6.938, de 31 de agosto de 1981, pre
vendo o seguro de responsabilidade civil por dano
ambiental, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO
Rt\RECER: pela aprovação.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N°
8/03 - do Sr. Sarney Filho - que "propõe que a Co
missão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias fiscalize os órgãos federais de meio ambi
ente em sua atuação de fiscalização de atividades
potencialmente poluidoras e de prevenção e contro
le de acidentes ambientais."
RELATOR: Deputado DAVI ALCOLUMBRE
PARECER: Relatório Prévio, do Dep. Davi Alcolum
bre, pela aprovação, nos termos do Plano de Traba
lho e Metodologia de Avaliação apresentados.

LOCAL: Plenário 08 do Anexo 11
HORÁRIO: 11 h
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública:
REFORMA TRIBUTÁRIA ECOLÓGICA
Convidados:
FABIO FELDMANN, Secretário-Executivo do Fórum
El 'asileiro de Mudanças Climáticas
F10BERTO SMERALDI, Diretor da ONG - Amigos
da Terra

------- -------

GILNEY AMORIM VIANA, Secretário de Desenvolvi
mento Sustentável do Ministério do Meio Ambiente

RONALDO SEROA DA MOnA, Coordenador de
Estudos de Meio Ambiente da Fundação Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA

FERNANDO LANA, Presidente da ONG PONTO
TERRA

MARCEL BURSZTYN, Diretor do Centro de Desen
volvimento Sustentável - UNB

MÁRIO MANTOVANI, Diretor da SOS Mata Atlântica

MARIA DALCE RICAS, Superintendente-Executiva
da Associação Mineira de Defesa do Ambiente 
AMDA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA

28-8-2003)

Projetos de Lei (Art. 119,1 e §1°)

PROJETO DE LEI N° 7.074/02 - do Poder Executivo
- que "autoriza o Instituto Nacional do Seguro Soci
al-INSS a receber em dação em pagamento o imó
vel que especifica."

PROJETO DE LEI N° 228/03 ~ do Sr. Moisés Lipnik
- que "estabelece o percentual de 25% para a re
serva florestal legal das propriedades rurais localiza
das na Amazônia LegaL"

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBEHÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 237/99 - do Sr. Ricardo Berzoini
- que "estabelece sanções administrativas às institui
ções financeiras que pratiquem abusos ou infrações no
atendimento ao usuário de serviços bancários." (Apen
sados: PL 359212000, PL 4558/2001 e PL 88212003)
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS

PROPOS!ÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.585/03 - do.Sr. Welinton Fa
gundes - que "dispõe sobre o atendimento aos usuári-
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os do transporte público rodoviário de passageiros, na
hipótese de atraso ou interrupção da viagem."
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.647/03 -do Sr. Pastor Rei
naldo - que "institui o Código Nacional de Proteção
aos Animais"

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
E INTERIOR

LOCAL: Nereu Ramos
HORÁRIO: 09h
SEMINÁRIO

A - Seminário:

SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DOS VALES DO JEQUITINHONHA
E MUCURI
DIAS: 26 e 27 de Agosto de 2003
LOCAL: Câmara dos Deputados
PROMOÇÃO: Comissão de Desenvolvimento Urba
no e Interior e Comissão de Legislação Participativa
DIA 27 DE AGOSTO - QUARTA-FEIRA
9:00 h
PAPEL DOS ORGANISMOS GOVERNAMENTAIS
NO DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
JEQUITINHONHA E MUCURI
Expositores:
Deputado Estadual Elbe Brandão - Secretária de
Estado Extraordinária para o Desenvolviemnto dos
Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas
-Dr. Eduardo Ribeiro - Professor do Departamento
de Economia da Universidade de Lavras
Dr. José Eli Veiga - Professor do Departamento de
Economia da USP
Samy Kopit Mocovitch - Assessor da Diretoria do
BNDES
Deputado Federal Zezéu Ribeiro - Membro Titular
da Comissão de Desenvolvimento e Interior
Coordenador da Mesa:
Deputado Federal Carlos Mota - Autor do Requeri
mento na Comissão de Legislação Participativa
14:00h - APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS
DOS GRUPOS E APROVAÇÃO DA CARTA DE
BRASíLIA
Coordenador da Mesa:
Deputada Federal Maria do Carmo Lara - Presidente
da Comissão de Desenvolvimento Urbano e interior

17:00h - MESA DE ENCERRAMENTO
Luiz Soares Dulci - Ministro da Secretaria Geral· da
Presidência da Repúblcia
Walfrido dos Mares Guia - Ministro do Turismo
Anderson Adauto - Ministro dos Transportes
Danilo Castro - Secretário de Estado do Governo
de Minas Gerais
Deputado Federal Carlos Mota - Membro Efetivo da
Comissão de Legislativa Participativa - CLP e autor
do Requerimento
Deputada Federal Maria do Carmo Lara - Presidente da
Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior - CDUI
Coordenador dá Mesa:
Deputado Fedéral Henrique Alves - Presidente da
Comissão Legislativa Participativa - CLP

LOCAL: Auditório Nereu Ramos
HORÁRIO: 19h
SEMINÁRIO
A - Seminário:

Tema:

"Os Rumos do Saneamento Ambiental no Governo
LULA"
Data: 27 e 28 de agosto de 2003
Local: Auditório Nereu Ramos
Câmara dos Deputados
CERIMÔNIA DE ABERTURA
Presidente da Câmara dos Deputados: Deputado
João Paulo Cunha
Ouvidor-Geral: Deputado Luciano Zica
Presidente da CDUI: Deputada Maria do Carmo
Lara
Presidente da CDCMAM: Deputado Givaldo Carimbão
Ministros convidados
Presidente da Agência Nacional de Águas - ANA
Representante da Organização Pan-Americanada
Saúde-OPAS
20h
CONFERÊNCIA
Aspectos jurídicos que envolvem o direito ao sanea
mento ambiental.
Dr. Herman Benjamim, Procurador de Justiça do
Estado de São Paulo e membro do Conselho Supe
rior do Ministério Público
28/08/2003
das 9h às 12h
PAINEL 1: PROPOSTAS DO GOVERNO FEDERAL
PARA O SANEAMENTO AMBIENTAL
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Coordenação da Mesa: Deputada Maria do Carmo
Lara - PT/MG - Presidente CDUI
Relator: Titan de Lima, Assessor Técnico da Lide
rança do PT na Câmara dos Deputados
PAINELlSTAS:
Ministério das Cidades
Ministério do Meio Ambiente
Ministério da Integração Nacional
Ministério da Saúde
Agência Nacional de Águas
Caixa Econômica Federal
das 13:30h às 16h30
PAINEL 2: PROPOSTAS DO LEGISLATIVO PARA O
SANEAMENTO AMBIENTAL
Coordenação da Mesa: Deputado Givaldo Carimbão
- PSB/AL - Presidente CDCMAM
Relator: Silvano Silvério da Costa, Presidente da
ASSEMAE
PAINELlSTAS:
Deputada Maria do Carmo Lara - PT/MG
Deputado Luciano Zica - PT/SP
Deputado Mendes Thame - PSDB/SP
Deputado Fernando Gabeira - PT/RJ
Deputado Aroldo Cedraz - PFUBA
Deputado Ronaldo Vasconcellos - PTB/MG
Deputado Virgílio Guimarães - PT/MG
das 17h às 20h
PAINEL 3: PROPOSTAS DA SOCIEDADE PARA O
SANEAMENTO AMBIENTAL
Coordenação da Mesa: Deputado Luciano Zica
PT/SP - Ouvidor-Geral
Relator: Rosalino Mello, Assessor de Políticas Ambi
entais da Prefeitura de Porto Alegre
PAINELlSTAS:
ASSEMAE
ABES
AESB
FNU
ABCON
CEIVAP
FNSA
Fórum Lixo e Cidadania

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 207/99 - do Sr. Alberto Fraga
- que "estabelece as condições de quitação do fi
nanciamento da casa própria ao término do contra
to." (Apensados: PL 2172/1999 (Apensado: PL
2475/2000) e PL 2764/2000)
RELATOR: Deputado ARY VANAZZI

DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.621/03 - do Sr. Vander Lou
bet - que "altera a Lei n.o 10.177, de 12 de janeiro
de 2001, que dispõe sobre as operações com recur
sos dos Fundos Constitucionais de Financiamento
do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste."

PROJETO DE LEI N° 1.646/03 - do Sr. Valdenor
Guedes - que "determina que 2004 será o Ano Na
ciona� do Saneamento Básico:'

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

LOCAL: Plenário 09 do Anexo 11
HORÁRIO: 14h30min
REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 60/03 - Da Sra. Luciana Gen
ro - que "requer a Promoção de um Seminário com
o Terna" Mulher e Mídia'lll

REQUERIMENTO N° 79/03 - Do Sr. Pastor Reinal
do - que "requer realização de Audiência Pública
com o primeiro brasileiro a receber o Premio Nobel
da Paz, Sr. Percival Furquim Vaz."

REQUERIMENTO N° 80/03 - Do Sr. Eduardo Campos
- que "requer a realização de audiência pública para
debater com o Sr. José Oliveira Silvestre Junior - Chefe
do Grupo de Operações Especiais e outros, o crime
que chocou a sociedade brasileira, no qual foram mor
tas Maria Eduarda Dourado e Tarcila Gusmão:'

REQUERIMENTO N° 81/03 - Do Sr. Pompeo de Mat
tos - que '·'Requer a criação de um Grupo de Traba
lho, no âmbito desta Comissão de Direitos Humanos,
para acompanhar as investigações sobre o assassina
to da Jovem ThuaniTabita Pompeo, ocorrida em 13 de
julho do corrente, no município de Panambi-RS.""

REQUERIMENTO N° 82/03 - Da Sra. Neyde Apare
cida - que "requer a designação de membros da Co
missão de Direitos Humanos para investigar denúnci
as de maus tratos perpetrados contra internos do Sa-



REQUERIMENTO N° 96/03 - Do Sr. Orlando Fan
taz~ini - que "requer a realização, pela Comissão de
Direitos Humanos, de Seminário Internacional sobre
SeQuridade Cidadã, emparceria coma Secretaria
Especial de Direitos Humanos, Ministério das Rela
ções Exteriores, Parlamento Latino Americano e o
Institutolnteramericano de Direitos Humanos."

REQUERIMENTO N° 95/03 - Do Sr. Henrique Afon
so - que "requer a designação do Presidente da
Subcomissão Especial, criada para tratar sobre o
tema "Moradores de Rua.", para participar de visitas
e. palestras junto a entidades governamentais e
não-governamentais que realizam projetos e progra
ma$ de atendimento a pessoas em situação de rua
de Belo Horizonte/MG, nos dias 1O e .11 .de setem
bro, •.. atendendo assim convite da entidade Visão
Mundial."

REQUERIMENTO N° 87/03 - Do Sr. João Alfredo 
que "requer que a Comissão de Direitos Humanos
delibere sobre. uma inspeção "in loco" no Hospital
Psiquiátrico Milton Marinho, no Município de Caicó,
Estado do Rio Grande do Norte."

REQUERIMENTO N° 86/03 - Do Sr. João Alfredo 
que "requer realização de Audiência Pública conjun
ta com a Comissão de Seguridade Social e Família
a fim de debater denúncias apresentadas contra o
Hospital Psiquiátrico Milton Marinho, no Município
de Caicó, Estado do Rio Grande do Norte."

REQUERIMENTO N° 85/03 - Do Sr. Fernando Ga
beira - que "requer a realização de audiência públi
ca para discutir sobre as condições de funcionamen
to do Centro de Atendimento Juvenil Especializado
-CAJE. "

REQUERIMENTO N° 88/03 - Do Sr. João Alfredo
que "requer que a Comissão de Direitos Humanos
delibere sobre uma inspeção "in loco" nas Delegaci
as de Polícia Civil do Estado do Ceará, a fim de veri
ficar a situação de superlotação de presidiários."

REQUERIMENTO N° 89/03 - Da Comissão de Di
reitos Humanos - que "requer, nos termos regimen
tais, a partiçipação da Comissão de Direitos Huma
nos em audiência pública da Comissão de Direitos
Humanos da Assembléia Legislativa de Pernambu
co, com o objetivo de discutira recente onda de vio
lência contra as mulheres na cidade de Recife e,
ainda, tratar da violência perpetrada contra os índios
Xucuro, de pesqueiralPE:'

REQUERIMENTO N° 83/03 - Dos Srs. Teima de
Souza e Jorge Boeira -que "requer que seja convi
dado o Senhor Secretário Nacional·de Direitos Hu
manos, .Nilmário Miranda, para reunião conjunta das
Comissões de Direitos Humanos, Seguridade Social
e·.Família e Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado para debater com representações da so
ciedadedvil a violência moral e física praticada con
tra crianças em ambientes domésticos e públicos"

REQUERIMENTO N° 84/03 - Do Sr. Orlando Fan
tazzini - que "requer a realização de Audiência Pú
blica, com. a finalidade de. exibir e debater o docu
mentário "Senorita Extraviada", sobre. o assassinato
de mais de trezentas mulheres em Ciudad Juarez,
México."
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natório Casa de Saúde Eurípedes Barsanulfo e do REQUERIMENTO Na 90/03 - Da Comissão de Di-
Dispensário São Vicente de Paula, em Palmelo, Go- reitos Humanos - que "requer, nos termos regimen-
iãs:' tais, a realização de audiência pública pela Comis

são de Direitos Humanos, com o objetivo de discutir
o Projeto de Lei na 1.600/2003, que inclui o Código
de Etica da Programação Televisiva."

REQUERIMENTO N° 91/03 - Do Sr. Daniel Almeida
- que "requer a realizaçªode Audiência Pública na
Comissão de Direitos Humanos para discutir a vio
lência contra os profissionais ele. ír"nprensa, com a
presença de representantes da FENAJ."

REQUERIMENTO N° 92/03 - Do Sr. Fernando Ga
beira - que "requer realização de audiência pública
conjLinta com a Comissão de DefeSa do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias, convidando o Se
nhor Paul Singer, Secret~rio de Economia Solidária
do .Ministério .do Trabalho para informar sobre os
programas desenvolvidos pela Secretaria."

REQUERIMENTO N° 93/03 - Do pro Orlando Fan
tazzini - que "requeiro a participação da Comissão
de Direitos Humanos em reunião de Audiência PÚ
blica a realizar-se no município de Nova Ubiratã,
Estado de M~to Gro$SO, para debater a situação
dos agricultores da Gleba Rio Ferro e da Gleba
Sackrnann, .que estão há. vintea~ós sem. titulação
d~ suas terras, apesar d.e as terem comprado de
boa~fé e com seus próprios recursos:'

REQl)ERIME~TON° 94/03 - Do Sr. Enio Bacci 
que "requer que ef)te. órgão técnico aprove .a instiui
ç~o e o lançamento, nas principais capitais do País,
da "Cruzada. f>Jacional dos Direitos Humanos pela
Saúde Pública"."



B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

LOCAL: Plenário Professor Roberto Campos n° 5
~IORÁRIO: 10h
FtEUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 63/03 - Dos Srs. Enio Bacci e
André lacharow - que "propõe a realização de Au
diência Pública Conjunta para debater a política de
Microcrédito do Governo Federal."

TBAMITAÇÃO ORDINI\RIA..
PROJETO DE LEI N° 5.672/01 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "altera dispositivos da Lei n° 6.404, de
1!S de dezembro de 1976, que dispõe sobre as soci
el.:Jades por ações, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOÃO LYRA
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COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E PARECER: parecer com Complementação de Voto,
COMÉRCIO pela aprovação deste, com emendas, e pela rejeição

da Emenda apresentada na Comissão.

Vista conjunta aos Deputados Osório Adriano, Ro
naldo Dimas e lico Bronzeado, em 25/06/2003

O Deputado Ronaldo Dimas apresentou voto em se
parado em 06/08/2003

PROJETO DE LEI N° 230/03 - do Sr. Dr. Pinotti 
que "acrescenta inciso ao art. 43 da Lei n° 9.279, de
14 de maio de 1996, limitando os direitos de prote
ção patentária das substâncias farmacêuticas com
ponentes de medicamentos produzidos pelos labo
ratórios estatais."
RELATOR: Deputado DR. BENEDITO DIAS
PARECER: pela aprovação, com emenda.

Vista conjunta aos Deputados Alex Canziani, Ronal
do Dimas e Rubens Otoni, em 20/08/2003

PROJETO DE LEI N° 835/03 - do Sr. Paulo Marinho
- que "cria Área ele Livre Comércio no Município de
Caxias, no Estado do Maranhão, e dá outras provi
dências."
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 1.050/03 - do Sr. André Luiz 
que "dispôe sobre a obrigatoriedade da oferta de
utensílios descartáveis pelo comércio de alimenta
ção e bebidas e dá outras providências."
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO
PARECER: pela aprovação, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 5.503/01 - do Sr. Neuton Lima
- que "dispõe sobre a padronização de embalagens
de produtos de consumo por volume ou peso."
RELATOR: Deputado RONALDO DIMAS
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 6.467/02 - do Sr. Roberto
Pessoa - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de os
hotéis, pousadas, pensões e similares não utiliza
rem carpete e utilizarem cortinas com material antia
lérgico em 20% dos seus aposentos."
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON
PARECER: pela rejeição.

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."
RELATOR: Deputado MÚCIO SÁ
PARECER pela aprovação.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 40103 - do
Sr. Wilson Santos - que "autoriza o Poder Executivo
a criar a Região Administrativa Integrada de Mato
Grosso 1 Rondônia e o Programa Especial de De
senvolvimento do Noroeste de Mato Grosso e Cone
Sul de Rondônia e dá outras providências."
RELATOR: Deputado RICARTE DE FREITAS
PARECER: pela aprovação.

REQUERIMENTO N° 67/03 - Do Sr. Giacobo - que
"propõe audiência pública com os Senhores Ailton
Brasiliense Pires, Diretor do Departamento Nacional
de Trânsito - DENATRAN e João Elisio Ferraz de
Campos, Presidente da Federação Nacional das
Empresas de Seguros Privados e de Capitalização 
FENASEG, para prestar esclarecimentos sobre a
perda total de automóvies quando assegurados por
Seguradoras/Corretoras, matéria veiculada no pro
grama Fantástico do dia 10/08 e no Jornal Nacional
do dia 11/08/03."

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 7.244/02 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "altera o Capítulo VII-B da Lei n°
6.385, de 7 de dezembro de 1976, com a redação
dada pela Lei n° 10.303, de 31 de outubro de 2001:'
RELATOR: Deputado ALEX CANllANI
PARECER: pela aprovação.

C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
VIl pelas Comissões:



PROJETO DE LEI N° 1.427/03 - do Sr. Lobbe Neto
- que "acrescenta os incisos VI e VII, ao art. 1°, da
Lei n° 5.614, de 5 de outubro de 1970 e os incisos
IV e V, ao art. 32 da Lei n° 8.934, de 18 de novem
bro de 1994."
RELATOR: Deputado BISMARCK MAIA
PARECER: pela aprovação.

RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 1.040/03 - do Sr. Ricardo
Izar - que "acrescenta parágrafo ao art. 34 da Lei
n° 8.212, de 24 dejulho de 1991, para isentar de
multas e juros o pagamento de débito previdenciá
rio de pequenas elTlpresas em processo de falên
cia:'
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 1.081/03 - do Sr. Mendes Ri
beiro Filho - que "cria a Área Comum de Livre Co
mércio no Município de Jaguarão, Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA
PARECER: pela aprovação.
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PROJETO DE LEI N° 7.038/02 - do Sr. Feu Rosa - urbanos e os procedimentos a elas pertinentes"."
que "altera o art. 12, inciso 111, da Lei n° 8.934, de 18 (Apensado: PL 681/2003)
de novembro de 1994, que "Dispõe sobre o Registro RELATOR: Deputado RONALDO DIMAS
Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e PARECER: pela aprovação deste, e do PL
dá outras providências"." 681/2003, apensado, com substitutivo.

RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA PROJETO DE LEI N° 701/03 - do Sr. Pompeo de
PARECER: pela rejeição. Mattos _ que· "dispõe sobre procedimentos legais
PROJETO DE LEI N° 7.140/02 - do Sr. Lincoln Por- para cancelamento de registro de micro e pequenas
tela - que "altera o Código de Defesa do ConsulTli- empresas:'
dor de forma a garantir o acesso gratuito dos consu- RELATOR: Deputado RONALDO DIMAS
midores aos serviços de atendimento." (Apensados: PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
PL 518/~003 e PL 743/2003)
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI PROJETO DE LEI N° 994/03,..... do Sr. Júlio Redecker

d PL I - que "dispõe sobre o Programa de Modernização
PARECER: pela aprovação deste, o 5182003, de Máquinas (Modermáquina) para a Indústria Cai-
e do PL 743/2003, apensados, com substitutivo.

çadista, Indústria de Curturries e Indústria de Com-
PROJETO DE LEI N° 25/03 - do Sr. Roberto Gouve- ponentes para Calçados e afins."
ia - que "estabelecea obrigatoriedade de instalação RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA
de "air-bag" em automóveis." (Apensado: PL PARECER: pela aprovação, com emendas.
225/2003)
RELATOR: Deputado RONALDO DIMAS PROJETO DE LEI N° 1.034/03 - do Sr. Ricardo
PAREC.ER: pela aprovação deste, e do PL Izar - que "dispõe sobre a implantação de norma
225/2003, apensado, com substitutivo. técnica que regule a fabricação e a comercializa-

ção de doces e chocolates com brinquedos acon-
PROJETO DE LEI N° 365/03 - do Sr. Rogério Silva dicionados em seu interior e dá outras providênci-
- que "altera o caput do art. 4° da Lei n° 7.827, de as."
27 de setembro de 1989, que "regulamenta o art.
159, inciso I, alínea "c", da Constituição Federal, ins
titui o Fundo Constitucional de Financiamento do
Norte - FNO, o Fundo Constitucional de Financia
mento do Nordeste - FNE e o Fundo Constitucional
de Financiamento do Centro-Oeste,..... FCO, e dá ou
tras providências"."
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 425/03 - do Sr. Paes Landim 
que ''fixa. período e limites para reajustamento de
preços, tributos, taxas, contribuições, salários, venci
mentos, proventos e pensões de qualquer natureza
ede multa, juros.e correção monetária."
RELATOR: DepUtado JAIRO CARNEIRO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO.DE LEI N° 441/03 -do Sr. Moisés Lipnik
-que "proíbe a comercialização de vaies-alimenta
ção e de vales-refeição pelas empresas de capital
estrangeiro:'
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 580/03 - do Sr. Feu Rosa 
que "altera a Lei n° 8.245, de 18 de outubro de
1991, que "Dispõe sobre as locações dos imóveis
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AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA

28/08/2003)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 4.777/01 - do Sr. Jovair Aran
tes - que "dispõe sobre a proibição, em todo o terri
tório nacional, da produção, do uso e comercializa
ção de fibras à base de acetato de polivinila - PVA,
destinadas ao fabrico de fibrocimento, ou o seu uso
como isolantes acústicos e térmicos." (Apensado: PL
4884/2001)

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.509/03 - do Sr. Carlos Sam
paio - que "altera o artigo 140, inciso I do Decre
to-Lei n° 7.661 / 45, adaptando-o ao atual Código
Civil." (Apensados: PL 1510/2003, PL 1511/2003, PL
1513/2003, PL 1514/2003, PL 1515/2003, PL
1516/2003, PL 1517/2003, PL 1519/2003, PL
1520/2003, PL 1521/2003 e PL 1518/2003)

PROJETO DE LEI N° 1.607/03 - do Sr. Rogério Silva
- que "proíbe a fabricação e comercialização de pro
dutos de qualquer natureza, destinados ao público in
fantil, reproduzindo a forma de cigarro e similares:'
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 104/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "altera os art. 32, 33 e 36 da Lei Fede
ral n° 7.357, de 02 de setembro de 1985, estabele
cendo normas para a circulação de cheque com
vencimento pré-determinado e para o pagamento de
cheque sem suficiente provisão de fundos."
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-08-03

Projetos de Lei (Art. 119,1 e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.616/03 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "dispõe sobre condições a se
rem observadas na implantação de infra-estrutura
turística por micro e pequenas empresas financia
das por recursos públicos federais"

RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.605/03 - do Sr. Rogério Sil
va - que "estende aos consumidores proprietários
de recipientes transportáveis de gás liqüefeito de
petróleo (GLP) o direito de livre acesso ao enchi
mento em distribuidoras registradas na Agência Na
ciona� do Petróleo (ANP)."
RELATOR: Deputado REINALDO BETÃO

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

LOCAL: Plenário 10 do Anexo 11
HORÁRIO: 09h30min
REUNIÃO ORDINÁRIA
A - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 58/03 - Da Sra. Professora
Raquel Teixeira - que "solicita informações ao Se
nhor Ministro de Estado da Educação, relativas ao
recolhimento pelas empresas da contribuição social
do salário-educação (§ 5° do art. 212 da Constitui
ção Federal)."

REQUERIMENTO N° 63/03 - Do Sr. Gastão Vieira
- que "requer a realização de Seminário Nacional
para debater o financiamento da educação infantil:'

REQUERIMENTO N° 65/03 - Da Sra. Alice Portu
gal - que "requer a realização de Audiência Pública
para discutir o Plano de Cargos e Salários dos Ser
vidores Técnico-administrativos das Instituições Fe
derais de Ensino Superior."

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE
PROJETO DE LEI N° 2.629/96 - do Senado Federal
- (PLS 102/1996) - que "dispõe sobre a exibição de
filmes brasileiros de curta-metragem e dá outras
providências." (Apensados: PL 1314/1999, PL
3585/2000, PL 4703/2001 e PL 6730/2002)
RELATORA: Deputada CELCITA PINHEIRO
PARECER: pela rejeição deste, do PL 1314/1999,
do PL 3585/2000, do PL 4703/2001, e do PL
6730/2002, apensados.

C - Redação Final:
PROJETO DE LEI N° 1.676/99 - do Sr. Aldo Rebelo
- que "dispõe sobre a promoção, a proteção, a defe
sa e o uso da língua portuguesa e dá outras provi
dências." (Apensados: PL 1776/1999, PL 2418/2000,
PL 2452/2000 e PL 3023/2000)
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA



PROJETO DE LEI N° 6.867/02 - do Senado Federal
- (PLS 270/2001) - que "denomina "Plácido de Cas
tro" o Aeroporto Internacional de Rio Branco, no
Estado do Acre."
RELATOR: Deputado HENRIQUE AFONSO
PARECER: pela aprovação deste, e do SBT 1 CVT.

PRIORIDADE

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 5.546/01 - dos Srs. Nilmário
Miranda e Nelson Pellegrino - que "estabelece me
didas de prevenção e regras para a persecução pe
na� das práticas delituosas.previstas na Lei n° 9455,
de 07 de abril de 1997, e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado DA. FRANCISCO
GONÇALVES
PARECER: pela aprovação, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 723/03 - do Sr. Onyx Lorenzo
ni - que "institui a Bolsa-Universidade, que permite
dedução no imposto de renda às pessoas físicas e
jurídicas, e dá outras providências:' (Apensado: PL
845/2003)
RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR
PARECER: pela aprovação deste, com emenda, e
pela rejeição do PL 845/2003, apensado.

E - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 157/00 
do Sr. Eduardo Campos - que "cria Reserva Especi
al do FPM - REPHAN para os Municípios que pos
suem acervotombéldo. pelo .• Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional."
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 6.630/02 - do Senado Federal
(PLS 21212001) - que "dá nova redação ao § 1° do
art. 19 da Lei n° 10.260, de 12 de julho de 2001 (dis
põe sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do
Ensino Superior), para atribuir prioridade absoluta aos
alunos afrodescendentes e ameríndios:'
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS
PARECER: pela aprovação.

Vista à Deputada Fátima Bezerra, em 20108/2003

PROJETO DE LEI N° 6.866/02 - do Senado Federal
- (PLS 251/2001) - que "inclui parágrafo único no
art. 44 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional),
acerca do acesso aos cursos de graduação da edu
cação superior."
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS
PARECER: pela aprovação.
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D - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: PROJETO DE LEI N° 739/03 - do Senado Federal
que "altera os arts. 5° e 18 da Lei n° 8.313, de 23 de
dezembro de 1991, para atualizar a denominação
das fontes de recursos para o Fundo. Nacional da
Cultura (FNC) e estender à realização de mostras e
festivais audiovisuais a fruição de incentivo fiscal."
RELATOR: Deputado MILTON MONTI
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 7.026/02 - do Senado Federal
-(PLS 82/2002) - que "denomina ViadutoOvídio
José dos Santos o viaduto. localizado no km620 da
rodovia BR-153, no Município de Morrinhos, no
Estadode Goiás:'
RELATOR: Deputado LUIZ BITTENCOURT
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 7.194/02 - do Senado Federal
___ (PLS 73/20(2) - que '.'declara o Município de Ca
pinzal, no Estado de Santa Catarina, Capital Brasile
ira do Chester."
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 7.510/02 - do Senado Federal
-que "denomina "Aeroporto de Joinville - Lauro
Carneiro de Loyola" 0. Aeroporto de Joinville, no
Estado de Santa Catarina."
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS
PARECER: pela aprovação deste, e do SBT 1 CVT.

PROJETO DE LEI N° 5.911/01 - doSenado Federal
- (PLS 170/2001). - que "denomina "Ponte Nossa
Senhora doPantanal" aponte sobre o Rio Paraguai,
situada na BR-262, no Município de Corumbá, Esta
do do Mato Grosso do Sul." (Apensado: PL
5334/2001)
R~LATOR: Deputado CARLOS ABICALlL
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do
PL 5334/2001 , apensado.

PROJETO DE LEI N° 6.023/01 - do Senado Federal
- (PL$ 168/2001) - que "denomina "Rodovia Depu
tado Fláyio Derzi" trecho da rodovia BR-158."
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI
PARECER: pelaaprovação.
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PROJETO DE LEI ND 7.081/02 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "concede benefício fiscal do im
posto de renda na alienação de imóvel tombado
r:H~lo patrimônio histórico e artístico nacional, com
perda de valor venal decorrente do tombamento:'
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
R~RECER: Relator, Dep. Átila Lira, acata parecer do
PE,lator anterior, Dep. Átila Lira, pela rejeição.

PROJETO DE LEI ND 77/03 - do Sr. Bernardo Aris
ton - que "autoriza o Poder Executivo a criar o Pro
grama de Cultura Familiar (PCF) e dá outras provi
dI3ncias."
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 85/03 - do Sr. Roberto Maga
lhães - que "altera a Lei no 8.313, de 23 de dezem
bro de 1991."
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA
R!\RECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 2.312/00 - do Sr. Ricardo Noro
nha - que "acrescenta inciso ao art. 20 da Lei n° 8.036,
de 11 de maio de 1990, dispondo sobre a permissão
dE3 saque pelo trabalhador na conta do FGTS para pa
gamento de anuidade escolar." (Apensados: PL
2:388/2000, PL 2490/2000, PL 3165/2000, PL
3437/2000, PL 3570/2000, PL 3671/2000, PL
3"760/2000, PL 3761/2000, PL 4044/2001, PL
4:~25/2001, PL 4630/2001, PL 4657/2001, PL
4727/2001, PL 4948/2001, PL 5652/2001, PL
5,j)92/2001, PL 6215/2002, PL 6611/2002, PL
61389/2002, PL 6902/2002, PL 7114/2002, PL
7:373/2002, PL 7465/2002, PL 485/2003, PL 697/2003,
PL 825/2003, PL 1023/2003 e PL 1465/2003)
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO
PARECER: pela rejeição deste, do PL 2388/2000,
do PL 2490/2000, do PL 3165/2000, do PL
3437/2000, do PL 3570/2000, do PL 3671/2000, do
PL 3760/2000, do PL 3761/2000, do PL 4044/2001,
do PL 4225/2001, do PL 4630/2001, do PL
41357/2001, do PL 4727/2001, do PL 4948/2001, do
PL 5652/2001, do PL 5992/2001, do PL 6215/2002,
do PL 6611/2002, do PL 6889/2002, do PL
6902/2002, do PL 7114/2002, do PL 7373/2002, do
PL 7465/2002, do PL 485/2003, do PL 697/2003, do
PL 825/2003, do PL 1023/2003, e do PL 1465/2003,
apensados.

Vista conjunta aos Deputados Alice Portugal, Carlos
Abicalil e Severiano Alves, em 09/04/2003

PROJETO DE LEI N° 4.628/01 - do Sr. Inácio Arru
da - que "dispõe sobre o Programa Especial de Trei
namento - PET e dá outras providências."
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI
PARECER: pela aprovação deste, e do SBT 1
CCTCI.

PROJETO DE LEI N° 4.776/01 - do Sr. NelsonMeu
rer - que "altera o art. 2° e acrescenta dispositivos à
Lei n° 9.766, de 18 de dezembro de 1998, que modi
fica a legislação que rege o salário-educação e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA
PARECER: pela aprovação, com emenda.
Vista conjunta aos Deputados Lobbe Neto, Suely
Campos e Valdenor Guedes, em 25/06/2003
Os Deputados Suely Campos e Valdenor Guedes
apresentaram votos em separado

PROJETO DE LEI ND 30/03 - do Sr. Bismarck Maia
- que "institui o Fundo de Aquisição de Livros para
as Universidades Públicas."
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 817/03 - do Sr. Sandes Júnior
- que "obriga as mantenedoras de instituições priva
das de ensino superior, a aplicar, no mínimo, 5% de
seu faturamento líquido anual na execução de bol
sas de estudos a estudantes carentes:'
RELATORA: Deputada MARINHA RAUPP
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.403/01 - do Sr. Ivan Valente
- que "dispõe sobre a autorização e o funcionamen
to de cursos superiores de Farmácia e/ou de Farmá
cia-Bioquímica e dá outras providências."
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 336/03 - do Sr. Paes Landim
que "altera a redação do art. 45 da Lei n° 9.394, de
20 de dezembro de 1996."
RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 340/03 - do Sr. Paes Landim 
que "altera a redação do § 1° do art. 9° da Lei n°
9.394, de 20 de dezembro de 1996."
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
PARECER: pela rejeição.

Vista à Deputada Celcita Pinheiro, em 25/06/2003
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A Deputada Celcita Pinheiro apresentou voto em se- PARECER: pela rejeição.

parado em 06/08/2003 PROJETO DE LEI N° 7.250/02 - do Sr. Léo Alcântara
PROJETO DE LEI N° 786/03 - do Sr. Odair - que - que "modifica o § 3° do art. 48 da Lei n° 9.394, de 20
"dá nova redação ao art. 1° da Lei n° 8.958, de 20 de dezembro de 1996 e dá outras providências"
de janeiro de 1994 que dispõe sobre as relações en- RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
tre as instituições federais de ensino superior e de PARECER: pela aprovação, com emenda.
pesquisa científica e tecnológica e as fundações de Vista conjunta aos Deputados Alice Portugal, Carlos
apoio, e dá outras providências:' Abicalil e Professora Raquel Teixeira,em
RELATOR: Deputado SEVERIANO ALVES 21/05/2003
PARECER: pela aprovação. A Deputada Professora Raquel Teixeira apresentou

PROJETO DE LEI N° 1.007/03 - do Sr. Dimas Ra- voto em separado em 13/06/2003

malho - que "permite ao contribuinte do imposto de PROJETO DE LEI N° 335/03 - do Sr. Paes Landim-
renda deduzir do imposto devido parte das doações que "estabelece normas para registro, validação, ar-
feitas a entidades de ensino público superior:' quivamento e expedição de documentos escolares e
RELATOR: Depútado OSVALDO BIOLCHI cria instância administrativa para solução de confli-
PARECER: pela aprovação. tos decorrentes:'

PROJETO DE LEI N° 433/03 - da Sra. Mariângela RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL
Duarte - que "altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezem- TEIXEIRA
bro de 1996, modificada pela Lei n° 10.639, de 09 de PARECER: pela rejeição.
janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases Vista à Deputada Celcita Pinheiro, em 25/06/2003
da educação nacional, para incluir, no currículo oficial A Deputada Celcita Pinheiro apresentou voto em se-
da Rede de Ensino, a· obrigatoriedade da temática parado em 06/08/2003
"Hístória e Cultura Afro-Brasileira e .Indígena"."
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA PROJETO DE LEI N° 1.101/03 - do Sr. Paes Landim

- que "dispõe sobre diplomas, certificados e registro
PARECER: pela aprovação. para exercício de profissões regulamentadas por lei:'
PROJETO DE LEI N° 659/03 - do Sr. Milton Monti - (Apensado: PL 1346/2003)
que "dá nova redação ao § 5° do art. 26 da Lei n° RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
9.394, de 20 de dezembro de 1996." PARECER: pela aprovação deste, com emenda, e
RELATOR: Deputado PAULO KOBAYASHI pela rejeição do PL 1346/2003, apensado.

PARECER: pela rejeição. PROJETO DE LEI N° 653/03 - do Sr. Luciano Zica -
PROJETO DE LEI N° 99/03 - do Sr. Romel Anizio - que "dispõe sobre a distribuição de materiais esco-
que "dispõe sobre a garantia de alimentação escolar lares e equipamentos de informática compatíveis
nos períodos de férias escolares." com a atividade escolar declarados abandonados ou
RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR objeto de pena de perdimento."
PARECER: pela aprovação. RELATOR: Deputado CARLOS ABICALlL

PROJETO DE LEI N° 706/03 - do Sr. Elimar Máximo PARECER: pela aprovação.
Damasceno - que "acrescenta parágrafo único ao PROJETO DE LEI N° 3.638/00 - do Sr. Paulo Paim
art. 4° da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, - que "institui o Estatuto do Portador de Necessida-
que "estabeleceas Diretrizes e Bases da Educação des Especiais e dá outras providências." (Apensado:
Nacional"." PL 5439/2001)
RELATORA: Deputada CELCITA PINHEIRO RELATORA: Deputada CELCITA PINHEIRO
PARECER: pela aprovação. PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do
Vista ao Deputado Lobbe Neto, em 25/06/2003 PL-5439/2001, apensado.

PROJETO DE LEI N° 4.283/01 - do Sr. Paulo Lima - PROJETO DE LEI N° 604/03 - do Sr. Carlos Nader-
que "dispõe sobre o atendimento a crianças de zero a que "acrescenta dispositivos à Lei n° 7.853, de 24 de
três anos em regime de colaboração entre a União, outubro de 1989, de mOdo a incluir o desporto nas
Estados e Municípios e dá outras providências." ações de apoio às pessoas portadoras de deficiência!'
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA
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PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 3.142/00 - da Sra. Marinha
Raupp - que "dispõe sobre o percentual mínimo de
recursos destinados para a educação indígena."
RELATORA: Deputada JANETE CAPIBERIBE

PARECER: pela aprovação deste, e do SBT 1
CDCMAM.

PROJETO DE LEI N° 3.080/00 - do Sr. Serafim Ven
zon - que "altera a Lei n° 6.932, de 07 de julho de
1981, que dispõe sobre as atividades do médico re
sidente e dá outras providências."
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 5.221/01 - dos Srs. Paulo Ro
cha e Professor Luizinho - que "altera o § 1° do art.
48 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996."
RELATOR: Deputado LOBBE NETO
PARECER: pela aprovação deste, da EMC 1/2003
CECD, da EMC 2/2003 CECD, e da EMC 3/2003
CECD, apensados, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 7.414/02 - do Sr. Jovair Aran
tes - que "dispõe sobre o trabalho escolar de estu
dantes de hível superior que participem periodica
mente de competições desportivas ou exerçam ativi
dades artísticas tlinerantes."
RELATOR: Deputado ROGÉRIO TEÓFILO
PARECER: pela aprovação deste, da EMC 1/2003
CEC e da EMC 2/2003 CEC.

PROJETO DE LEI N° 154/03 - do Sr. Maurício Ra
belo - que "dispõe sobre o desconto de cinqüenta
por cento para estudantes do ensino médio e supe
rior no transporte público coletivo rodoviário interes
tadual de passageiros."
RELATOR: Deputado HUMBERTO MICHILES
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 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:'
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 775/03 - do Sr. Eduardo Cu
nha - que "tornar obrigatório a veiculação de men
sagens educativas nas capas e contracapas dos ca
demos escolares adquiridos pela rede pública em
todo b País, proibindo a veiculação de mensagens
promocionais de realizações governamentais."

RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 850/03 - do Sr. Elimar Máximo
Damasceno - que "proíbe o uso de publicidade em
livros didáticos e material escolar."

RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL
TEIXEIRA
PARECER: pela aprovação deste, da EMC 1/2003
CEC, e da EMC 2/2003 CEG, apensados, com subs
titutivo.

PROJETO DE LEI N° 997/03 - do Sr. Vittorio Medioli
- que "cria a obrigatoriedade de impressão do Hino
Nacional nos cadernos escolares."
RELATOR: Deputado VALDENOR GUEDES
PARECER: pela aprovação deste, da EMC 1/2003
CEC, e da EMC 2/2003 CEC, com substitutivo, e
pela rejeição da EMC 3/2003 CEC.

PROJETO DE LEI N° 7.397/02 - do Sr. Moacir Mi
cheletto - que "acrescenta parágrafo ao art. 2° da
Lei n° 5194, de 24 de dezembro de 1966"
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 4.110/01 - do Sr. Marcus Vicen
te - que "denomina "Aeroporto de Vitória - Eurico de
Aguiar Sal/es" o aeroporto da cidade de Vitória-ES."
RELATOR: Deputado JONIVAL LUCAS JUNIOR
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 6.511/02 - do Sr. Osmar Ser
raglio - que "denomina "Ponte Ilha Grande" a ponte
rodoviária sobre o Rio Paraná, entre os Estados de
Mato Grosso do Sul e Paraná"
RELATOR: Deputado COLOMBO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 6.949/02 - do Sr. Romeu Que
iroz - que "denomina" Rodovia Celso Murta " o tre
cho da rodovia BR-367, entre as cidades de Araçuaí
e Salinas, no Estado de Minas Gerais:'
RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO MOREIRA
PARECER: Parecer Reformulado, Dep. Márcio Reinaldo
Moreira, pela aprovação deste, e da EMR 1/2003 CVT.

PROJETO DE LEI N° 892/03 - do Sr. Zico Bronzea
do - que "a BR-317 fica denominada "RODOVIA
WILSON PINHEIRO"."
RELATOR: Deputado HENRIQUE AFONSO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 954/03 -do Sr. Elimar Máximo
Damasceno - que "inscreve o nome do Brigadeiro-



AVISOS

PROPOSiÇÕES EM tASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A f)ARTIR DE AMANHÃ (DIA

28.;8-2003)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.544/03 - do Sr. Dr, Rosinha
- que "altera a Lei n° 8.313, de 23 de dezembro de
1991, dispondo sobre a criação do Fundo Estatal de
Cultura (FEC) e dá outras providências."
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO

PROJETO DE LEI N° 1.579/03 - da Sra. Veda Crusi
us - que "institui o Dia Nacional do Acemista."
RELATOR: Deputado LOBBE NETO
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Honorário. do Exército José Vieira Couto de Maga- PROJETO DE LEI N° 172./03 - do Sr. Salvador Zim-
Ihães no Livro dos Heróis da Pátria." baldi - que "institui o dia 12 de Outubro de cada
RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA ano, dia de Nossa Senhora Aparecida, como "Dia da
PARECER: pela aprovação. Padroeira do Brasil" ,feriado nacionaL"

PROJETO DE LEI N° 1.138/03 _ da Sra. Marinha RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI
PARECER: pela rejeição.

Raupp - que "acrescenta o nome do Professor Mil-
ton Santos à atual denominação do Instituto Brasilei· Vistá-à Deputada Marinha Raupp, em 28/05/2003

ro de Geografia Estatística - IBGE." PROJETO DE LEI N° 759/03 - da Sra. Maria do Rosá-
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI rb - que "institui oDia NatiOnal da Cultura de Paz nas
PARECER: pela aprovação. escolas públicas e privadqs, e dá outras providências:'

PROJETODE LEI N° 4.099/01 - do Sr. Salvador Zim- RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA
baldi __ que "institui a proclamação de São Tomás Moro PARECER: pela aprovação.
cx.>mo Patrono dnsgovernantes epolítioos brasileiros." PROJETO DE LEI N° 807/03 - do Sr. Feu Rosa -
RELATOR: Deputado PAULO LIMA que "institui o Dia Nacional do Escrivão de Polícia."
PARECER: pela aprovação, cóm emenda. RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO MOREIRA

O Deputado Gosta Ferreira apresentou voto em se- PARECER: pela aprovação.

parado em 16/10/2001 PROJETO DELEI N° 856/03 - do Sr. Roberto Gou-
PROJETO DE LEI N° 6.864/02 - do Sr. José Priante ~eia - que "institui o Dia Nacional em Memória das
- que "denomina "Aeroporto de Santarém - Maestro Vítimas de Acidentes e [)oenças do Trabalho."
Wilson Fonseca." o aeroporto da cidade de Santa- RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR
rém- PA." (Apensado: PL 6900/2002) PARECER: pela aprovação.

RELATOR: DeputadoZÉ UMA PROJETO DE LEI N°1.1ü8/03 - do Sr. Inaldo Leitão
PARECER: pela aprovação deste, e do PL -que "denomina " Desembargador Simão Fernan-
6900/2002, apensado, com substitutivo. desCardoso Canané~ " o Núcleo de Apoio Técnico

PROJETO DE LEI. N° 163/03 - do Sr. Inocêncio Oli- às Urna~ Eletrônicas de João Pessoa - NATU 1."
veira - que "dá den()minação a. viadutos da BR-232, RELATOR: Deputado ROGÉRIO TEÓFILO
I()calizados noperímetr() urbano da cidade de Be- PARECER: pela aprovaçãb.

zerros, no Estado dePernambuco." PROJETO DE LEI N° 1.112/03 - do Sr. Eduardo
RELATORA: Deputada CELCITA PINHEIRO Campos - que "institui o dia 9 de dezembro como o
PARECER: pela aprovação.' "Dia Nacional do Frevó","

PROJETO DE LEI N° 392./03- do Sr. Murilo Zauith - RELATORA: Deputada JANETE CAPIBERIBE
q~e "denomina "Rodovia Alfeo Almeida Velozo" o PARECER: pela aprovação.
trecho da rodovia BR - 376 entre o entroncamento
com a ro.dovia BR. - 193 e.a cidade de Fátima do
S~I, Estado do ~ato Grosso do Sul."
RELAT()RA:Deputada CELCITA PINHEIRO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 3.168/00 - da Sra. Laura Car
neiró - qlle"dispõe sobre o dia do Profissional de
Educação Física."
REl-ATQR: Deputado CARLOS NADER
PARECER: pela aprovação:

PR()JETO DE LEI N° 6.676/02 - do Sr. Nelson Pel
I~grino - que "institui o dia 16 de maio como o Dia
Napionl:{1 dos Trabalhadores de Limpeza."
R~~AT()R: Deput~do LUIS BARBOSA
PARECER: pela aprovação.
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PROJETO DE LEI N° 2.235/99 - do Sr. Gastão Viei
ra - que "dispõe sobre a concessão de incentivos
fiscais para o desenvolvimento regional, altera a le
gislação do Imposto sobre Produtos Industrializados
- IPI, e dá outras providências." (Apensado: PL
2384/2000)

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 1.637/03 - do Sr. José Borba
- que "institui o Dia Nacional do Serígrafo."
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PROJETO DE LEI N° 1.601/03 - do Sr. Zico Bronze- 2.465/89, 5.977/90, 170195, 915/99, 968/99 e
Hdo - que "dispõe sobre o aproveitamento de vagas 1.019/99, apensados.
em Instituições Públicas de Ensino Superior."

PROJETO DE LEI N° 6.953/02 - do Senado Federal
PROJETO DE LEI N° 1.604/03 - do Sr. Elimar Máxi- - (PLS 439/1999) - que "dispõe sobre a proteção e
rro Damasceno - que "inscreve o nome de Vital defesa do usuário dos serviços públicos, prestados
Brazil no Livro dos Heróis da Pátria." pela administração direta, indireta e os delegados
RELATORA: Deputada SUELY CAMPOS pela União:' (Apensado: PL 674/1999 (Apensados:

PROJETO DE LEI N° 1.623/03 - do Sr. Moacir Miche- PL 1678/1999, PL 1896/1999, PL 2086/1999 e PL
IHlto - que "institui o Dia Nacional da Câmara Júnior:' 1397/2003))

RELATOR: Deputado RAUL JUNGMANN
PARECER: pela adequação financeira e orçamentá
ria do Projeto, dos PL's nas 674/99, 1.678/99,
1.896/99 e 1.397/03, apensados, e do Substitutivo
da CTASp, com emendas, e pela inadequação finan
ceira e orçamentária do PL n° 2.086/99, apensado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 352102 - do
Senado Federal - que "altera a Lei Complementar n°
87, de 13 de setembro de 1996, que dispõe sobre o im
posto dos Estados e do Distrito Federal sobre Opera
ções Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação, e dá outras providên
cias." (Apensado: PLP 315/2002)
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS
PARECER: pela não implicação da matéria com au
mento ou diminuição da receita ou da despesa pú
blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade
quação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação do Projeto e do PLP 315/02, apensado.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 11103 - do
Sr. Aloysio Nunes Ferreira - que "altera a Lei Com
plementar na 101, de 04 de maio de 2000, para per
mitir a concessão de empréstimo a segurado ou be
neficiário de regime próprio de previdência social,
nas condições que especifica."
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN
PARECER: pela não implicação da matéria com au
mento ou diminuição da receita ou da despesa pú
blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade
quação financeira e orçamentária.
Vista ao Deputado Vignatti, em 13/08/2003

URGÊNCIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 299/03
- da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional - (MSC 1239/2002) ~ que "aprova o texto
de modificação ao Convênio Constitutivo da Corpo
ração Interamericana de Investimentos"
RELATOR: Deputado PROFESSOR IRAPUAN
TEIXEIRA
PARECER: pela não implicação da matéria com au
mento ou diminuição da receita ou da despesa pú
blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade
quação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação. .

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

LOCAL: Plenário 04 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h
FlEUNIÃO ORDINÁRIA
A - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PROJETO DE LEI N° 2.728/89 - do Senado Federal
_. (PLS 23/1989) - que "estabelece normas para pri
vatização das empresas públicas e de economia
mista e dá outras providências" (Apensados: PL
16/1991, PL 170/1995, PL 915/1999, PL 968/1999,
PL 1019/1999, PL 2463/1989, PL 2464/1989, PL
597711990 e PL 6078/1990)
FlELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA
PARECER: pela adequação financeira e orçamentá
ria do Projeto, dos PL.:s nOs 2.464/89, 2.465/89,
5977/90,6.078/90,15/91,170/95,1.019/99,968/99
e 915/99, apensados, e do Substitutivo da Comissão
de Economia, Indústria e Comércio, e pela inade
quação financeira e orçamentária do PL na 2.463/89,
8lpensado, e, no mérito, pela aprovação do Projeto e
dos PL's nOs 2.464/89,6.078/90 e 15/91, apensados,
com Substitutivo, e pela rejeição dos PL.:s nas
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RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MENDES
THAME
PARECER: pela inadequação financeira e orçamen
tária do Projeto, do PL 2.384/00, apensado, e do
Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Urba
no e Interior.

B - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 197/99 - do Senado Federal 
(PLS 126/1998) - que "dá nova redação ao art. 52
da Lei n° 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dis
põe sobre a política agrícola."
RELATOR: Deputado RAUL JUNGMANN
PARECER: pela adequação financeira e orçamentá
ria e, no mérito, pela aprovação do Projeto e da
emenda da Comissão de Agricultura e Política Ru
ral, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 4.215/01 - do Senado Federal
(PLS 454/1999) - que "revoga a alínea d do inciso XII
do art. 9° da Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996:'
(Apensados: PL 4288/2001, PL 6683/2002, PL
7106/2002, PL 2559/2000 (Apensados: PL 2560/2000,
PL 2756/2000, PL 3691/2000, PL 3798/2000, PL
3800/2000, PL 3801/2000, PL 3802/2000, PL
3803/2000 (Apensado: PL 5495/2001), PL 3820/2000,
PL 4040/2001 , PL 4488/2001 (Apensados: PL
5500/2001 e PL 6682/2002), PL 4849/2001, PL
5508/2001 e PL 4847/2001 (Apensados: PL
5369/2001 e PL 5914/2001», PL 4848/2001, PL
7233/2002 e PL 7246/2002)
RELATOR: Deputado JOSE MILlTÃO
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi
nanceira e orçamentária do Projeto, dos PL:s nOs
2.559/00, 2.560/00, 2.756/00, 3.691/00, 3.798/00,
3.800/00, 3.801/00, 3.802/00, 3.803/00, 3.820/00,
4.040/01, 4.288/01, 4.488/01, 4.847/01, 4.848/01,
4.849/01, 5.369/01, 5.500/01, 5.508/01, 5.495/01,
5.914/01,6.682/02, 6.683/02, 7.106/02, 7.233/02 e
7.246/02, apensados, e do Substitutivo da Comissão
de Economia, Indústria e Comércio.

PROJETO DE LEI N° 6.303/02 - do Senado Federal
- (PLS 689/1999) - que "altera o art. 25 da Lei n°
8.171, de 17 de janeiro de 1991 , que dispõe sobre a
política agrícola."
RELATOR: Deputado RAUL JUNGMANN
PARECER: pela não implicação da matéria com au
mento ou diminuição da receita ou da despesa pú-

blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade
quação financeira e orçamentária.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 2.530/96 - do Sr. Serafim Ven
zon - que "determina que sejam destinados ao Insti
tuto Nacional de Seguridade Social - INSS os recur
sos de prêmios não procurados das loterias e .de
quaisquer concursos de prognósticos administrados
pelo governo federal."
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS
PARECER: pela inadequação financeira e orçamen
tária do Projeto e das emendas apresentadas na
Comissão de Seguridade Social e Família.

PROJETO DE LEI N° 1.784/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "dispõe sobre o direito de indenização moral e
material contra decisão de peritos médicos da Previ
dência Social edá outras providências."
RELATOR: Deputado PROFESSOR IRAPUAN
TEIXEIRA
PARECER: pela inadequação financeira. e orçamentária.

PROJETO DE LEI N° 5.576/01 .... do Sr. Romel Anizio
- que "dá nova redação ao inciso 111, do art. 5°, da Lei
7827, de 1989, que "regulamenta o arf. 159, inciso I,
alínea "c", da Constituição Federal, institui o Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, o
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste
FNE, e o Fundo Constitucional de Financiamento do
Centro-Oeste - FCO, e dáoutras providências"."
RELATOR: Deputado JOSE MILlTÃO
PARECER: pela não implicação da matéria com au
mento ou diminuição da receita ou da despesa públi
cas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentáriae, nomérito, pela aprovação.
Vista conjunta aos. Deputados Roberto Balestra e
Wasny de Roure, em 06/08/2003
Os Deputados Roberto Balestra e Wasny de Rollre
apresentaram votos em separado

PROJETO DE LEI N° 399/0S - do Sr. Carlos Alberto
Leréia - que "altera o art. 3°, § 1°, da Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993."
RELATOR: Deputado FELlX MENDONÇA
PARECER: pela não implicação da matéria com au
mento oU diminuição da receita ou da despesa públi
cas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação.
Vista ao Deputado Vignatti, em 13/08/2003

PROJETO DE LEI N° 619/03 - do Sr. Bispo Wander
vai - que "determina às instituições financeiras co-
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municar ao avalista ou fiador o atraso de pagamento
do devedor principal:'
RELATOR: Deputado HENRIQUE AFONSO
PARECER: pela não implicação da matéria com au
mento ou diminuição da receita ou da despesa pú
blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade
quação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação, com emenda.
Vista ao Deputado Luiz Carlos Hauly, em
06/08/2003

PROJETO DE LEI N° 881/03 - do Sr. Eduardo Cu
nha - que "determina aos estabelecimentos bancári
os situados em todo Território Nacional a instalação
de assentos para os usuários que estiverem no
aguardo da vez de serem atendidos pelo caixa."
RELATOR: Deputado PROMOTOR AFONSO GIL
PARECER: pela não implicação da matéria com au
mento ou diminuição da receita ou da despesa pú
blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade
quação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação.
Vista ao Deputado Luiz Carlos Hauly, em
06/08/2003

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 6.512/02 - do Sr. Dr. Hélio
que "dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção de
cláusula em contrato de mútuo ou financiamento fir
mado junto à instituição financeira."
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA

PROJETO DE LEI N° 7.049/02 - do Senado Federal
- que "dispõe sobre o Fundo Nacional de Desenvol
vimento Científico e Tecnológico - FNDCT, e dá ou
tras providências."
RELATOR: Deputado CARLOS WILLlAN

PROJETO DE LEI N° 636/03 - do Sr. Nelson Proen
ça - que "institui o Fundo de Desenvolvimento do
Setor Pesqueiro e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

B - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária (art. 54):

PROJETO DE LEI N° 4.297/98 - do Sr. Serafim Ven
zon - que "dispõe sobre a emissão de nota fiscal de
serviços prestados por hospitais conveniados ou
contratados pelo Sistema Único de Saúde."
RELATOA: Deputado JOÃO CORREIA

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E CONTROLE

LOCAL: Plenário 9 do Anexo 11
HORÁRIO: 09h30min
REUNIÃO ORDINÁRIA

A...,. Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 111/03 - Do Sr. Pompeo de
Mattos - que "requer seja oficiado o Banco Opportu
nity a fim de que preste explicações por escrito com
a juntada de documentos que entenderem necessá
rias, acerca das denúncias veiculadas na revista
Carta Capital."

REQUERIMENTO N° 112/03 - Do Sr. Pompeo de
Mattos - que "requer seja oficiado a ANATEL a fim de
que preste explicações por escrito com a juntada de
documentos que entenderem necessárias, acerca das
denúncias veiculadas na revista Carta Capital:'

REQUERIMENTO N° 113/03 Do Sr. Pompeo de
Mattos - que "requer seja oficiado a PREVI a fim de
que preste explicações por escrito com a juntada de
documentos que entenderem necessárias, acerca
das denúncias veiculadas na revista Carta Capital."

REQUERIMENTO N° 114/03 Do Sr. Pompeo de
Mattos - que "requer seja oficiado a CVM a fim de
que preste explicações por escrito com a juntada de
documentos que entenderem necessárias, acerca
das denúncias veiculadas na revista Carta Capital."

REQUERIMENTO N° 115/03 Do Sr. Pompeo de
Mattos - que "requer convite ao presidente da Agên
cia Nacional de Telecomunicações - Anatel, para
prestar esclarecimentos sobre as negociações com
as companhias telefônicas sobre o aumento de tari
fas da telefonia fixa."

REQUERIMENTO N° 118/03 Dos Srs. Alexandre
Cardoso e Almerinda de Carvalho - que "solicita às
operadoras de telefonia móvel do país que prestem
esclarecimentos sobre os procedimentos de reabili
tação de aparelhos de celular usados."

REQUERIMENTO N° 119/03 Dos Srs. Alexandre
Cardoso e Almerinda de Carvalho - que "solicita
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aos Secretários de Segurança dos Estados de São
Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais que prestem
esclarecimentos sobre reabilitação de aparelhos de
celular usados:'

REQUERIMENTO N° 126/03 Do Sr. Eduardo Valver
de - que "solicita que esta Gomissão promova e re
a�ize um Serninário Nacional Contra a Corrupção."

B - Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva

pelas Comissões:

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N°
22/99 - do Sr. Ayrton Xerêz - que "propõe que a
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle fis
calize a operação de venda de 20 por cento das
ações da EMBRAER, rea.lizada entre o grupo con
trolador e o consórcio francês adquirente."

RELATOR:.Deputado ANíBAL GOMES
RELATÓRIO FINAL: pelo arquivamento por ter al
cançado seus objetivos.

LOCAL: Plenário 15 do Anexo 11
HORÁRIO: 14h30min
REUNIÃO
"Subcomissão Especial para apurar denúncias
spbre aforlllação de cartel entre as distribuido
ras de gás de cozinha no país"

PAUTA ... DA REUNIÃO DA SUBCOMISSÃO
ESPECIAL
AUDIÊNCIA PÚBLICA
TEMA:
"DENÚNCIAS SOBRE A FORMAÇÃO DE CARTEl
ENTRE AS DISTRIBUIDORAS DE GÁS
LIQUEFEITO DE PETRÓlEO NO PAís".
EX~OSITORES:

DEMÉTRIO AUGUSTO ZACHARIAS - Presidente
da Associação Nacional dos Distribuidores de Gás
Liqüeteitode PetrÓleo - ANGÁS; e
JARBAS ANDRADE MACHIONI - Consultor Jurídi
cp da Associação Nacional dos Distribuidores de
Gás Liqüefeitode Petróleo - ANGÁS.
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
LOCAL: Auditório Nereu Ramos
HORÁRIO: 09h
SEMINÁRIO

A -S~mi~ário:

SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
DIAS: 26 ~27 de Agosto de 2003
LOCAL: Câmara dos Deputados

PROMOÇÃO: Comissão de Legislação Participativa
e Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior
DIA 27 DE AGOSTO - QUARTA-FEIRA
9h-PAINEl
PAPEL DOS ORGANISMOS GOVERNAMENTAIS
NO DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
JEQUITINHONHA E MUCURI
Expositores:
Deputado Estadual Elbe Brandão - Secretária de
EstadO Extraordinária para o Desenvolviemnto dos
Vales do Jequitinhonha, Mucuri é Norte de Minas
-Dr. Eduardo Ribeiro - Professor do Departamento
de Economia da Universidade de Lavras
Dr. José EIi Veiga - Professor do Departamento de
Economia da USP
Samy Kopit Mocovitch - Assessor da Diretoria dO
BNDES
Deputado Federal Zezéu Ribeiro - Membro Titular

da Comissão de Desenvolvimento e Interior
Coordenador da Mesa:
Deputado Federal Carlos Mota - Autor do Requeri
mento na Comissão de legislação Participativa
LOCAL: Auditório Nereu Ramos
HORÁRIO: 14h
SEMINÁRIO
A - Seminário:
Seminário "DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI"
DIAS: 26 e 27 de Agosto de 2003
LOCAL: Câmara dos Deputados
PROMOÇÃO: Comissão de Legislação Participativa
e Cornissão de Desenvolvimento Urbano e Interior
DIA27 DE AGOSTO - QUARTA-FEIRA
14h - APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS DOS
GRUPOS E APROVAÇÃO DA CARTA DE BRASíLIA
Coordenador da Mesa:
Deputada Federal Maria do Carmo Lara - Presidente
da Comissão de Desenvolvimento Urbano e interior
17h - MESA DE ENCERRAMENTO
Luiz Soares Dutci - Ministro da Secretaria Geral da
Presidência da Repúblcia.
Walfrido dos Mares Guia - Ministro do Turismo
Anderson Adauto - Ministro dos Transportes
Danilo Castro - Secretário de Estado do Governo
de Minas Gerais
Deputado Federal Carlos Mota - Membro Efetivo da
Comissão de Legislativa Participativa - ClP e autor
do Requerimento
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Deputada Federal Maria do Carmo Lara - Presiden
tI: da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Inte
rior-CDUI
Coordenador da Mesa:
Deputado Federal Henrique Alves - Presidente da
Comissão Legislativa Participativa - CLP
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
L.OCAL: Plenário 16, do Anexo 11.
HORÁRIO: 10h
FlEUNIÃO ORDINÁRIA
A - Requerimentos:

FlEQUERIMENTO N° 96/03 Do Sr. Marcello Siqueira
- que "solicita seja cowvidado o Senhor Luiz Carlos
Mendonça de Barros - Ex-Presidente do BNDES,
para prestar esclarecimentos sobre o Programa de
Privatizações do Setor Elétrico no período de sua
gestão naquele órgão:'

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 990/03 - do Sr. Edson Duarte
e outros - que "revoga o artigo 27 da Lei n° 6.453 /
71, extinguindo a pena de reclusão para quem se
manifesta contra atividades nucleares."
RELATORA: Deputada ROSE DE FREITAS
B!\RECER: pela aprovação.

C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETODE LEI N° 787/03 - do Sr. Julio Lopes 
que "institui diretrizes nacionais para a cobrança de
ta.rifas para a prestação dos serviços de abasteci
mento de água e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOÃO PIZZOLATTI
PARECER: pela aprovação.
Vista conjunta aos Deputados Aroldo Cedraz, Casa
n:l, Luiz Sérgio e Moreira Franco, em 20/08/2003

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

L.OCAL: Anexo 11, Plenário 3
HORÁRIO: 10h
REUNIÃO ORDINÁRIA
Jl.lJDIÊNCIA PÚBLICA
A - Audiência Pública:

Audiência Pública com o Professor Monserrat Filho,
da Associação Brasileira de Direito Espacial, além

da representante do Projeto ORION, Ora. Gabriela
Icaza; do Projeto Ucraniano e do Senhor Chefe do
Departamento de Meio Ambiente e Temas Especiais
do Ministério das Relações Exteriores, Ministro
Everton Vieira Vargas para discutirem a situação
atual de propostas relativas à utilização da Base de
Alcântara.

LOCAL: Plenário 03 do Anexo 11
HORÁRIO: 15h30min
REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 53/03 - Do Sr. Ricardo Izar 
que "requer a apreciação de Voto de Louvor à indi
cação do Embaixador José Maurício Bustani para o
prêmio Nobel da Paz."

REQUERIMENTO N° 68/03 - Da Sra. Ora. Clair
que "requer seja convidado o Sr. Ministro de Estado
do Ministério da Defesa, Dr. José Viegas Filho, o Sr.
Ministro da Ciência e Tecnologia, o Dr. Roberto
Amaral Vieira., e o Dr. Luiz Bevilacqua, Presidente
da Agência Espacial Brasileira para prestar informa
ções em audiência pública conjunta das Comissões
de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática
e Comissão de Relações Exteriores e de Defesa so
bre o trágico acidente na Base de Alcântara, dia 22
do corrente, envolvendo o VLS-1 ."

REQUERIMENTO N° 69/03 - Da Sra. Terezinha
Fernandes - que "nos termos regimentais requer a
essa Comissão que convide os Exmos. Srs. Minis
tros da Ciência e Tecnologia, Roberto Átila Amaral
Vieira e da Defesa José Viegas Filho, para discorre
rem acerca do programa espacial brasileiro, sobre o
acidente ocorrido dia 22 de agosto na Base de Lan
çamento de Alcântara, no Estado do Maranhão, e
conseqüente processo investigativo já instaurado."

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE

MENSAGEM N° 804/02 - do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso Nacional o
texto da Convenção Interamericana contra o Terro
rismo, assinada em 3 de junho de 2002."
RELATOR: Deputado CORONEL ALVES
PARECER: Parecer Reformulado, Dep. Coronel
Alves, pela aprovação.
Vista ao Deputado Feu Rosa, em 03/04/2003

MENSAGEM N° 119/03 - do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso Nacional o
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texto do Protocolo contra a Fabricação e o Tráfico ilí
citos de Armas de Fogo, suas Peças e Componen
tes e Munições, complementando a Convenção das
Nações Unidas contra o Crime Organizado Transna
cional, adotado pela Assembléia-Geral das Nações
Unidas, em 31 de maio de 2001, e assinado pelo
Brasil, em 11 de julho de 2001 :'
RELATOR: Deputado CORONEL ALVES
PARECER: pela aprovação.

MENSAGEM N° 297/03 - do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Acordo entre os Governos da República Fe
derativa .do Brasil e da República Libanesa sobre
Cooperação em Certas Matérias.Consulares de Ca
ráter Humanitário, celebrado em Beirute, em 4 de
outubro de 2002."
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO
PARECER: pela aprovação.

MENSAGEM N° 298/03 - do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso Nacional o
texto da Convenção Interamericana sobre Assistên
cia Mútua em Matéria Penal, assinada em Nassau,
ern23 de maio de 1992, e seu Protocolo Facultativo,
assinado em Manágua, em 11 de junho de 1993."
RELATOR: Deputado JOSÉ THOMAZ NONÔ
PARECER: pela aprovação.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 6.685/02 - do Sr. Mendes Ribei
ro Filho - que "acrescenta o § 2° ao art. 1° da Lei n°
8.072, de 25 de julho de 1990, para equiparar aos cri
mes hediondos àqueles previstos na legislação penal
militar, idênticos aos tipificados no Código Penal."
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI W 6.988/02 - do Sr. Cabo Júlio 
que "acrescenta o art. 232-A ao Decreto-Lei 1.001,
de 21 de outubro de 1969, Código Penal Militar, tipi
ficando o assédio sexual."

RELATOR: Deputado JOSÉ THOMAZ NONÔ
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 147/03 - do Sr. Alberto Fraga
- que" Altera o Decreto-Lei nO 1.001, de 21 de outu
bro de 1969 (Código Penal Militar), e dá outras pro
vidências."
RELATOR: Deputado CORONEL ALVES
PARECER: pela aprovação do Projeto de Lei e das
emendas redacional e supressiva apresentadas.
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c - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões:

PRIORIDADE

MENSAGEM W 120/03 - do Poder Executivo - que
"submete. à consideração do Congresso Nacional.o
texto do Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica n° 53, aprovado em Bra
sília, em 3de julho de 2002, entre a República Fede
rativa do Brasil e os Estados Unidos Mexicanos."
RELATOR: Deputado FRANCISCO DORNELLES
PARECER: pela aprovação.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 2.748/00 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "altera a Lei n° 7.289 de 18 de dezembro
de 1984, modificadapela Lei n° 7.475 de 13 de maio
de 1986 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia
Militar do Distrito Federa!), modificando o tempo de
serviço prestado pelos Policiais Militares Femininos."
(Apensados: PL 2749/2000 e PL 3013/2000)
RELATOR: Deputado FEUROSA
PARECER: pela aprovação deste, e do PL
2749/2000, apensadp, com substitutivo, e pela rejei
ção do flL 3013/2000, apensado.

PROJETO DE LEI N°4.343/01 - do Sr. Mário Assad
Júnior - que "altera a Lei nO 9.883, de 7 de dezem
bro de 1999, estabelecendo normas para a nomea
ção do Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteli
gência - ABIN e imponqo restrições ao ocupante do
cargo de Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inte
ligência - ABIN que for exonerado."

RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PARECER: pela aprovação, .com emenda.

PROJETO DE LEI N° 5.015/01 - do Sr. Almeida de
Jesus - que "institui o Sistema de Bolsa de Estudo
para os PoliciaIs Militarése Civis Federais, Estadua
is e aos do Distrito Federal, bem como aos Militares
das Forças Armadas." (j\pensados: PL 5597/2001,
PL 5579/2001 e PL 6416/2002)
RELATOR: Deputado COLOMBO
PARECER: pela rejeIção deste, do PL 5579/2001,
do PL 5597/2001, edo PL 6416/2002, apensados.

PROJETO DE LEI N° 226/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "dispõe sobre o reconhecimento da
condição de ex-combatente dos militares brasileiros
que integraré;l.m o 20° Contingente do Batalhão de
Suez, em 1967."
RELATOR: Deputado LEONARDO MATTOS
PARECER: pela rejeição.
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PARA REDIGIR O
Deputado ANTONIO

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO,

VIOLÊNCIA E NARCOTRÁFICO

LOCAL: Plenário 6, Anexo 11
HORÁRIO: 14h30
REUNIÃO ORDINÁRIA
A - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 116/03 - do Sr. Bosco Costa 
que requer a investigação dos fatos relativos à fuga do
empresário Floro Calheiros, acusado de envolvimento
em vários crimes, dentre eles o de participação no as
sassinato do Deputado Estadual Joaldo Barbosa.

B - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 514/03 - do Sr. Custódio Mat
tos - que "Dispõe sobre normas gerais de direito pe
nitenciário e dá outras providências."

RELATOR DESIGNADO
PARECER VENCEDOR:
CARLOS BISCAIA
PARECER: pela rejeição.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.498/99 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "Estabelece regras gerais para a aquisição
de viaturas policiais operacionais."
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 216/03 - do Sr. José Divino 
que "Proibe o recolhimento em todo o território naci
onal de bens patrimoniais por empresas de trans
portes de valores "carro forte" no horário comercial
dos estabelecimentos públicos e privados de ensino,
comercial, financeiro, econômico e repartições públi
cas e privadas da união, estados e municípios."
RELATOR: Deputado VIC PIRES FRANCO
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Bosco Costa, em 19/08/2003

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

LOCAL: Auditório do Espaço Cultural "Zumbi
dos Palmares" da Câmara dos Deputados
HORÁRIO: 09h
SEMINÁRIO
"A CONVENÇÃO-QUADRO DE CONTROLE DO
TABACO"

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ (DIA

28-8-2003)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 214/03 - do Sr. José Divino
- que "cria o projeto ambulância sobre duas ro
das em todo território nacional e dá outras provi
dências."

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI W 1.564/03 - da Sra. Angela
Guadagnin - que "altera a Lei n° 9.787, de 10 de
fevereiro de 1999, dispondo sobre a prescrição
de medicamentos pela denominação genérica
nos serviços de saúde não financiados pelo Sis
tema Único de Saúde e sobre as penalidades aos
infratores:'

PROJETO DE LEI W 1.599/03 - do Sr. Orlando
Fantazzini - que "dispõe sobre o fornecimento gratu
ito de medicação para o tratamento de pessoas por
tadoras de transtornos mentais e com dependência
e/ou uso prejudicial de álcool e outras drogas e dá
outras providências."

PROJETO DE LEI W 1.606/03 - do Sr. Rogério Sil
va - que "altera as Leis nOs 8.212 e 8.213, ambas de
24 de julho de 1991, para assegurar o direito aos
benefícios previdenciários para os aposentados pelo
Regime Geral de Previdência Social que permane
cem em atividade ou a ela retornam."

PROJETO DE LEI N° 1.635/03 - do Sr. Edison
Andrino - que "acrescenta §14 ao art. 22 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991, para permitir a de
dução dos valores que menciona de parcela da
contribuição previdenciária devida pelas associa
ções desportivas que mantêm equipe de futebol
profissional."

PROJETO DE LEI N° 1.639/03 - do Sr. Eliseu Padi
lha - que "institui o Programa de Estímulo ao Tercei
ro Setor, o Fundo Nacional de Estímulo ao Terceiro
Setor e dá outras providências:'
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-08-03

- ~-~-~~-----~_.~- ._---
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Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 187/03 - do Sr. Maurício Ra
belo - que "estende o direito à licença-gestante a
quem detiver a guarda de criança, no caso de morte
da genitora:'
RELATOR: Deputado NILTON BAIANO
DECURSO:4a SESSÃO
úLriMA SESSÃO: 28-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.615/03 - da Sra. Angela Gu
adagnin -que "altera a Lei n° 8.213, de 24 de julho
de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios
da Previdência Social e dáoutras providências, para
incluir o empregado doméstico em benefícios da
Previdência Social."

PROJETO DE LEI N° 1.645/03 - do Sr. José Rober
to Arruda - que "acrescenta incisos aos arts. 136 e
148, suprimeparte do § 1° do art. 42 e altera a reda
ção do art. 260 da Lei n° 8.069, de 13 de julho de
1990 ( Estatuto da Criança e do Adolescente)."

PROJETO DE LEI N° 1.649/03 - do Sr. Dr. Ribamar
Alves -.que "institui a ultra-sonografia como especi
alidade médica .edá outras providências."
DECURSO: 5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 7.309/02 - do Sr. Cabo Júlio 
que ''torna obrigatória a inclusão, no programa de
disciplinas do ensino fundamental e médio, de estu
dos sobre o uso de drogas e dependência química."
(Apensado: PL 779/2003)
RELATOR: Deputado DA. RIBAMAR ALVES

PROJETO DE LEI N° 1.600/03 - do Sr. Orlando
Fantazzini - que "introduz o Código de Ética da pro
gramação televisiva e dá outras providências."

PROJETO DE LEI N° 1.602/03 - do Sr. Leonardo
Mattos - que "dispõe sobre o financiamento de veí
cuias para o transporte público de passageiros, com
recursos governamentais."

PROJETO DE LEI N° 1.612/03 - do Sr. Rogério Sil
va - que "dispõe sobre os deveres dos adolescentes
privados de .liberdade."

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 7.291/02 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "obriga a rede de hospitais públicos e
particulares, os Postos de Saúde e demais unidades
médicas, a priorizar o atendimento de idosos, acima
de 65 anos:'
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

LOCAL: Plenário 12, Anexo 11
HORÁRIO: 10h
REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 31/03 - Da Sra. Ora. Clair
que "requer sejam convidados, para comparecerem
a Comissão de Trabalho, de Administração e Servi
ço Público, representantes do "Sistema S" (SENAI,
SENAC, SESI, SEBRAE, SENAR) para apresenta
rem dados sobre a arrecadação e aplicação de re
cursos, bem como os programas existentes."

REQUERIMENTO N° 32/03 - Dos Srs. Paulo Rocha
e Eduardo Valverde - que "solicita sejam convida
dos a Secretária de Fiscalização do Ministério do
Trabalho e o Coordenador do Grupo Móvel de Com
bate ao TrabalhoEscravo para comparecer em Au
diência Pública e prestar informações sobre denún
cias e relatos cOncretos sobre a ocorrência recente
de casos de trabalho escravo."

REQUERIMENTO N° 33/03 - Do Sr. Luciano Castro 
que "requer realização de audiência pública para discus
são do cooperativismo no País, em virtude da comemo
ração do Dia Internacional do Cooperativismo:'

REQUERIMENTO N° 35/03 O

REQUERIMENTO N° 36/03 Do Sr. José Múcio Mon
teiro - que "requer realização de reUnião de audiên
cia pública para debater problemas que envolvam
trabalhos terceirizados e outros."

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

URGÊNCIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 41/03 
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional - (MSC 1124/2002) - que "aprova o texto
do Acordo entre o Governo da República Federativa
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do Brasil e o Governo da República de EI Salvador
s()bre o Exercício Regular de Atividades Remunera
das por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomá
tico, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado
em São Salvador, em 21 de agosto de 2002:'
HELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES
E1\RECER: pela aprovação.

URGÊNCIA ART. 155 RI

PROJETO DE LEI N° 7.136/02 - do Supremo Tribu
nal Federal - que "transforma os cargos de Auxiliar
Judiciário, criados pela Lei n° 9607, de 18 de fevere
iro de 1998, do Quadro de Pessoal da Secretaria do
Supremo Tribunal Federal."
HELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
E\RECER: pela aprovação.

URGÊNCIA

PROJETO DE LEI N° 7.441/02 - do Sr. Antonio Car
los Pannunzio - que "dispõe sobre a criação de uma
universidade federal na cidade de Sorocaba, Estado
de São Paulo" (Apensado: PL 116/2003)
HELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA
B\RECER: pela aprovação deste.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 7.364/02 - da Comissão de
Lt3gislação Participativa - (SUG 65/2002) - que
"obriga as unidades de trabalho mantidas, direta ou
indiretamente, com recursos do erário ou cujo pro
prietário seja pessoa jurídica de direito público inter
no, a exibirem quadro relacionando as informações
que discrimina, e dá outras providências."
RELATORA: Deputada ANN PONTES
E1\RECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 7.367/02 - da Comissão de
Lt3gislação Participativa - (SUG 35/2002) - que "al
tera o parágrafo único do art. 14 da CLT, a fim de
permitir que as entidades representativas de traba
lhadores emitam a Carteira de Trabalho e Previdên
cia Social:'
FlELATORA: Deputada MARIA HELENA
F~1\RECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 305/02 
do Sr. Aloizio Mercadante - que "altera a Lei Com
pfementar n° 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras
pmvidências." (Apensado: PLP 327/2002)
HELATOR: Deputado HOMERO BARRETO
B!\RECER: pela rejeição deste e pela aprovação,
com substitutivo, do PLP 327/2002, apensado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 323/02 
do Sr. Bispo Wanderval - que "introduz dispositivo
na Lei Complementar n.o 101/00, tornando obrigató"
ria a ação de regresso por parte do Poder Público
nos casos de dolo ou culpa."
RELATOR: Deputado MILTON CARDIAS
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 29/03 - da
Sra. Janete Capiberibe - que "acrescenta dispositi
vos à Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de
2000, que estabelece normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e
dá outras providências, a fim de determinar a dispo
nibilização, em tempo real, de informações porme
norizadas sobre a execução orçamentária e finance
ira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios."
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
PARECER: pela aprovação, com emenda

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 4.521/01 - do Sr. Paulo Delga
do - que "acrescenta dispositivo à Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993, com a finalidade de proibir a
celebração de contratos que contenham cláusula na
qual esteja previsto que a remuneração do contrata
do vincula-se à receita auferida pela Administração
Pública."
RELATORA: Deputada DRA. CLAIR
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI W 5.082/01 - do Sr. Rodrigo
Maia - que "dispõe sobre crimes contra o patrimônio
do Sistema Único de Saúde (SUS) e dá outras pro
vidências."
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA
PARECER: pela rejeição.

C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 6.777/02 - Tribunal Superior
do Trabalho - que "dispõe sobre a criação de cargos
de provimento efetivo no Quadro de Pessoal do Tri
bunal Regional do Trabalho da 12a. Região e dá ou
tras providências."
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 6.778/02 - TST - que "dispõe
sobre a transformação e criação de funções comis
sionadas no Quadro de Pessoal do Tribunal Regio-

--- ~~ ~~~-~~~----------~- -~ ----~~~~~ ~---~
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nal do Trabalho da 12a. Região e dá outras provi- PROJETO DE LEI N° 7.404/02 - TRIBUNAL
dências." SUPERIOR DO TRABALHO - (OF 577/2002) - que
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURV "dispõe sobre a criação de funções comissionadas
PARECER: Pela aprovação. na Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Tra-

PROJETO DE LEI N° 6.914/02 _ do Senado Federal balho da 21a. Região e dá outras providências."
_ (PLS 68/2000) - que "dispõe sobre a concessão RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURV
de seguro-desemprego ao trabalhador extrativista PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

vegetal e ao beneficiador de produtos das florestas PROJETO DE LEI N° 7.405/02 - TRIBUNAL
durante o período em que estiver impedido de exer- SUPERIOR DO TRABALHO - (OF578/2002) - que
cer sua atividade e dá outras providências:' (Apen- "dispõe sobre a criação de funções comissionadas
sado: PL 677/2003) no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Tra-
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN balho da 24Q Região e dá outras providências:'
PARECER: pela aprovação deste, e do PL RELATOR: Deputado NARC\O RODRIGUES
677/2003, apensado, com substitutivo. PARECER: pela aprovação, com emenda.

Vista ao Deputado RodrigoMaia, em 07/05/2003 PROJETO DE LEI N° 258/03 - do Senado Federal-

PROJETO DE LEI N° 6.999/02 - TST - (OF que "autoriza o Poder Executivo a doar imóveis que
312/2002) - que "dispõe sobre a criação de funções menciona."
comissionadas no Quadro de Pessoal do Tribunal RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO
Regional do Trabalho da 15a. Região e dá outras PARECER: pela aprovação.

providências." TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURV
PARECER: pela aprovação. PROJETO DE LEI N° 2.079/96 - do Sr. Marcelo

Déda - que "dispõe sobre a publicidade dos atos,
PROJETO DE LEI N° 7.068/02 - - (OF 339/2002) - programas, obras, serviços e campanha dos órgãos
que "dispõe sobre a transformação de funções co- e entidades públicas da administração direta e indi-
missionadas em cargos em comissão no Quadro de reta." (Apensados: PL 767/1999, PL 1805/1999, PL
Pessoal da Secret&riado Tribunal Superior do Tra- 2467/2000 (Apensado: PL 5094/2001), PL
balho e dáoutras providências:' 3555/1997 e PL 4263/2001)
RELATORA: Deputada ORA. CLAIR RELATORA: Deputada ORA. CLAIR
PARECER: pela aprovação. PARECER: pela aprovação deste, com emenda, e
PROJETO DE LEI W 7.213/02 - do PODER pela rejeição do PL767/1999, do PL 1805/1999,do
EXECUTIVO - (MSC 833/2002) - que "altera dispo- PL 2467/2000, do PL 3555/1997, do PL 4263/2001,
sitivos da Lei n° 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e do PL 5094/2001, apensados.

que dispõe sqbre a contratação por tempo determi- PROJETO DE LEI N° 388/99 - do Sr. Milton Monti-
nado para atender a necessidade temporária de .ex- que "regulamenta a realização de rodeios, similares
cepcional interesse público, nos termos do inciso IX e dá providências correlatas." (Apensados: PL
do art. 37 da Constituição." 1679/1999 e PL 3560/2000)
RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO
PARECER: pela aprovação deste, e da EMC 1/2003 PARECER: pela rejéição deste, do PL 1679/1999, e
CTASP, apensado. do PL 3560/2000, apensados.

PROJETO DE LEI N° 7.219/02 - SUPERIOR PROJETO DE LEI N° 1.667/99 _ do Sr. Dr. Rosinha
TRIBUNAL DE JUSTiÇA - que "dispõe sobre a cria- _ que "institui a carta de fiança para locação de imó-
ção de cargos efetivos, cargos em comissão e fun-
ções comissionadas no Quadro de Pessoal do Su- vel residencial por servidores civis e militares da

União."
perior Tribunal de Justiça e dá outras providências:' RELATOR: Deputado CLÁUDIO MAGRÃO
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURV
PARECER: Parecer Reformulado, Dep. Luiz Antonio PARECER: pela rejeição.
Fleury, pela aprovação, com emenda. PROJETO DE LEI N° 2.382/00 - do Sr. João Caldas
Vista ao Deputado Jovair Arantes, em 23/04/2003 - que "dispõe sobre a quitação dos bens imóveisre-
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sidenciais alienados por força dos dispositivos da
Lei n° 8.025, de 1990."
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: peta aprovação.

PROJETO DE LEI N° 2.839/00 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - que "dá nova redação ao inciso 1I do art. 1°
da Lei n° 7.670, de 8 de setembro de 1988, autori
zando o saque do saldo das contas do Programa de
Integração Social - PIS e do Programa de Forma
ção do Patrimônio do Servidor Público - PASEp, pe
los respectivos titulares, quando qualquer de seus
dependentes apresentar a Síndrome da Imunodefi
ciência Adquirida."
RELATORA: Deputada DRA. CLAIR
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI W 3.374/00 - do Sr. Jaime Mar
tins - que "autoriza a reversão ao Município de Ma
teus Leme, no Estado de Minas Gerais, do imóvel
que menciona."
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 3.581/00 - da Sra. Almerinda
de Carvalho - que "altera a Lei n° 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, e a Lei nO 9.472, de 16 de julho
de 1997."
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 4.140/01 - da Sra. Jandira
Feghali - que "acrescenta inciso ao § 1° da Lei n°
8.691, de 28 de julho de 1993:'
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
PARECER: pela aprovação deste, e da EMR 1
CCTCI, com emenda, e pela rejeição da EMR 2
CCTCI.

PROJETO DE LEI N° 4.227/01 - do Sr. Antonio
Cambraia - que "dispõe sobre a alienação de bens
da Rede Ferroviária Federal S.A:'
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA
PARECER: pela aprovação, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 4.469/01 - do Sr. Henrique
Fontana - que "altera a Lei nO 9.656, de 3 de junho
de 1998, que "dispõe sobre os planos seguros priva
dos de assistência à saúde", instituindo o credencia
mento universal de profissionais de saúde."
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.542/01 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "fixa condições para a movimenta-

ção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
dá outras providências." (Apensados: PL 4552/2001,
PL 5045/2001 e PL 5148/2001)
RELATOR: Deputado CLÁUDIO MAGRÃO
PARECER: pela rejeição deste, do PL 4552/2001 e
do PL 5045/2001, apensados, e pela aprovação do
PL 5148/2001, apensado.

PROJETO DE LEI N° 4.878/01 - do Sr. Átila Lins 
que "altera a Redação do art. 41 da·Lei n° 8.443, de
16 de julho de 1992."
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 5.426/01 - do Sr. Ney Lopes
que "acrescenta parágrafo ao art. 43 da Lei n° 8666,
de 21 de junho de 1993."
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 5.945/01 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "acrescenta parágrafo único ao
art. ]O da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
que "dispõe sobre o regime de concessão e permis
são de serviços públicos previsto no art. 175 da
Constituição Federal, e dá outras providências", de
terminando a entrega de cópia das leituras de con
sumo de serviços públicos."
RELATOR: Deputado MEDEIROS
PARECER: pela aprovação, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 6.347/02 - do Sr. Walter Pi
nheiro - que "veda a cobrança de tarifa mínima por
empresas públicas ou privadas, a qualquer título, al
terando a lei que dispõe sobre o regime de conces
são e permissão de serviços públicos."
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do
S8T 1 CDCMAM.

PROJETO DE LEI W 7.423/02 - do Sr. Medeiros
que "dispõe sobre a modificação do § 1° do art. 58
da Lei 8.213/91, a fim de incluir o técnico de segu
rança do trabalho no rol dos profissionais autoriza
dos a elaborar o laudo técnico de condições ambi
entais do trabalho."
RELATOR: Deputado CLÁUDIO MAGRÃO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 37/03 - do Sr. 8ismarck Maia 
que "autoriza a criação dos Conselhos Federal e Regi
onais de Guias de Turismo e dá outras providências."
RELATORA: Deputada MARIA HELENA
PARECER: pela aprovação.
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PROJETO DE LEI N° 94/03 - do Sr. Paulo Rocha 
que "acrescenta ao art. 13 da Lei n° 5.889, de 28 de
junho· de 1973, parágrafo único, dispondo sobre o
uso de escadas nas atividades rurais"
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 110/03 - do Sr. Alexandre
Cardoso - que "inclui entidades da sociedade civil
como usuários dos Sistemas de consulta, fiscaliza
ção e acompanhamento orçamentário, administrati
vo, •fiscal e monetário das Administrações Publicas
Federal, Estadual e Municipal, direta e indireta."
RELATORA: Deputada MARIA HELENA
PARECER: favorável, com emendas.

PROJETO DE LEI N° 196/03 - da Sra. Maninha 
que "dispõe sobre a partiCipação dos empregados
nos Conselhos das empresas públicas,sociedades
de economia mista, autarquias.efundações:'
RELATORA: DeputadaDRA. CLAIR
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 199/03 - do Sr. Medeiros 
que "altera oart,195 da Consolidação das Leis do
Trabalho, ~arapermitira elaboração de laudo perici
al de insalubridade e periculosidade pelo Técnico de
Segurança do Trabalho."
RELATOR: Deputado CLÁUDIO MAGRÃO
PARECER: pela aprovação.

PROJETOqE LEI N° 218/03 - do Sr. Reginaldo Lo
pes-que "dispõe sobre.a vedação da realização de
provas de Hn~uas e~trangeiras em concursos públi
cosparaocupaç~odecargos na Administração PÚ
blica Direta e Indireta de qualquer dos Poderes da
União, ressàlvadosaqueles cujo desempenho exija
o seudomíni6."
RELATOIi: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 263/03 - do Sr. Dr. Heleno
que "suspende o pagamento das prestações da
casa própria ge mutuários desempregados do Siste
maFinanceir~. da Habit~ção."

RELATOR:D~putadoA~TÔNIOCARLOS BIFFI
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 278/03 - do Sr. Léo Alcântara
- que "cria a notificação pública de perda ou afasta
mento çiocargo."
RELATOR: Deputado ANTONIO NOGUEIRA
PARECER: pela aprovação, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 377/03 - da Sra. Laura Carne
iro - que "permite a criação de Comissão Interna de
Empregados no âmbito cJas empresas."
RELATORA: Deputada DRA. CLAIR
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 405/03 - do Sr. Carlos Nader
- que "modifica o inciso 11 do art. 20 da Lei n° 8.036,
de 11 de maio de 1990:'
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 459/03 - do Sr. Ronaldo Vas
concellos - que "dispõe sobre a movimentação da
conta vinculad~ do trabalhacJor no Fundo de Garan
tia do Tempo de Serviço (FGTS) para garantir o pa
gamento do valor do aluguel residencial."
RELATOR: OeputacJo EDUARDO BARBOSA
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 483/03 - do Sr. Carlos Nader
- que "altera o art. 588 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT."
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 657/03 - doBro Babá - que
"autoriza o Poder Executivo a instituir a Universida
de· Federal do Oeste do Estado do Pará e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado ANTONIO NOGUEIRA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 722/03 - do Sr. Mário Herin
ger - que "estabelece o direito de sindicalização
para o empregado de entidade sindical."
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
PARECER: pela aprovação.

PROJEtO DE LEI N° 750/03 - do Sr. José Divino 
que "dispõe sobre a Cert.idão Nacional de Adimplên
cia, a ser expedida pelas empresas que prestam
serviços públicos a cidadãos residentes em todo o
Território Nacional."
RELATOR: Deputado MILTON CARDIAS
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 864/03 - do Sr. Chico Alencar
- que "dispõe sobre a prestação de contas mensal
das empresas que exploram serviços de pedágio
nas rodovias da União."
RELATOR: Deputado CLÁUDIO MAGRÃO
PARECER: pela rejeição.
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AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 690/03 - do Sr. Luiz Bitten
court - que "dispõe sobre a constituição de Comis
s<5es Internas de Qualidade Ambiental."
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR

PROJETO DE LEI W 1.020/03 - do Sr. Carlos Na
der - que ""Adiciona-se dispositivo à Lei n.o 8.036,
d/3 11 de maio de 1990, e dá outras providências.""
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

PROJETO DE LEI N° 1.033/03 - da Sra. Vanessa
Grazziotin - que "institui o salário adicional de peri
culosidade para os vigilantes e empregados em
transporte de valores."
RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

PROJETO DE LEI N° 1.049/03 - do Sr. Walter Pi
nheiro - que "acrescenta parágrafo ao art. 20 da Lei
n° 8.036, de 11 de maio de 1990, que "dispõe sobre
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço" e dá ou
tras providências."
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI N° 1.351/03 - da Sra. Ann Pontes
_. que "estabelece normas para a qualificação de or
ganizações de responsabilidade socioambiental e
dá outras providências."
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI N° 1.361/03 - do Sr. Francisco
Turra - que "altera a redação do art. 20 da Lei n°
8.429, de 2 de junho de 1992."
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI N° 1.372/03 - do Sr. Max Rosen
rnann - que "cria os Conselhos Federal e Regionais
dt:! Zootecnia e dá outras providências."
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI

PROJETO DE LEI N° 1.390/03 - do Sr. Ricarte de
Freitas - que "equipara os aposentados nos termos
do § 1°, do art.186 da Lei n° 8.112, de 11 de dezem
bl"O de 1990, aos deficientes físicos, institui a Cartei
ra de Identidade de Deficiente Físico, e dá outras
pl"Ovidências."
RELATOR: Deputado JW=iNALDO FARIA DE SÁ

PROJETO DE LEI N° 1.393/03 - do Sr. Carlos Sou
za - que "acrescenta parágrafo único ao art. 470 da
CLT para obrigar o empregador a arcar com as des
pesas de retorno do trabalhador transferido e demiti
do sem justa causa."
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ

PROJETO DE LEI N° 1.423/03 - do Sr. Rogério Sil
va - que "acrescenta dispositivo à Lei n° 8.662, de 7
de junho de 1993, para dispor sobre o salário míni
mo profissional do Assistente Social."
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL

PROJETO DE LEI N° 1.453/03 - do Sr. Severino Caval
canti - que "altera a Lei n° 9.608, de 1998, que dispõe
sobre o serviço voluntário e dá outras providências."
RELATOR: Deputado WASHINGTON LUIZ

PROJETO DE LEI N° 1.457/03 - do Sr. Severino Ca
valcanti - que "institui o programa de residência nos
cursos de Agronomia, Engenharia Florestal e Medi
cina Veterinária."
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

PROJETO DE LEI N° 1.464/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que ''veda a cobrança de taxas de consu
mo de água em residências desocupadas."
RELATOR: Deputado ROGÉRIO SILVA

PROJETO DE LEI N° 1.467/03 - do Sr. Chico Alen
car - que "altera o art. 11 da Lei n° 8.429, de 2 de
junho de 1992, que "Dispõe sobre as sanções apli
cáveis aos agentes públicos nos casos de enriqueci
mento ilícito no exercício de mandato, cargo, empre
go ou função na Administração Pública Direta, Indi
reta ou Fundacional e dá outras providências.""
RELATOR: Deputado ANTONIO NOGUEIRA

PROJETO DE LEI N° 1.478/03 - do Sr. Severiano
Alves - que "acrescenta os § § 2° e 3° ao art. 7° da
Lei n° 9.424, de 24 de dezembro de 1996, que "dis
põe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvi
mento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério, na forma prevista no art. 60, §7°, do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, e dá
outras providências"."
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA

PROJETO DE LEI N° 1.526/03 - do Sr. Vicentinho
que "proíbe a aquisição de veículos de procedência
estrangeira pelos órgãos públicos governamentais
das esferas federal, estadual e municipal."
RELATOR: Deputado ISAíAS SILVESTRE

PROJETO DE LEI N° 1.552/03 - do Sr. Lobbe Neto
- que "altera a Lei n.o 8.036, de 11 de maio de 1990,
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que " dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e dá outras providências", para permitir a
movimentação do saldo da conta vinculada para
aquisição de imóvel ruraL"
RELATOR: Deputado ADAUTO PEREIRA

PROJETO DE LEI W 1.562/03 - da Sra. Vanessa
Grazziotin - que "obriga as empresas concessioná
rias de serviços públicos a enviar a todos os consu
midores cópia do respectivo contrato de concessão
pâra a prestação de serviços."
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI N° 1.573/03 - do Sr. Carlos Na
der - que '0' Modifica o art. 895 do Decreto _. Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943, CLT.""
RELATOR:Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI W 1.574/03 - do Sr. Gonzaga
Patriota - que "altera a Lei n° 10.473, de 27 de Ju
nho de 2002, que institui a Fundação Universidade
Federal doVale do São Francisco."
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI

PROJETO DE LEI· N° 1.643/03 - do Sr. Lobbe Neto
- que "da nova redação à alínea "u", § 9°, do art. 28,
da Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991."
RELATOR:· Deputado ARIOSTO HOLANDA

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 273/03 - do Sr. Tadeu Filippelli
- que "âltera a Lei 9.615, de 24 de março de 1998."
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO

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

PROJETO DE LEI N° 1.593/03 - do Sr. Rogério Sil
va - que "altera a constituição do Fundo Geral de
Turismo - FUNGETUR, criado pelo Decreto-Lei n°
1.191, de 27 de outubro de 1971."
RELATOR: Deputado ALCESTE ALMEIDA

PROJETO DE LEI N° 1.633/03 - do Sr. Joaquim
Francisco - que "modifica o prazo de financiamento

pelo Fundo Geral de Turismo - FUNGETUR para a
construção de hotéis de turismo:'
RELATOR: Deputado CARLOS MELLES

PROJETO DE LEI N° 1.634/03 - do Sr. Joaquim
Francisco - que "dispõe sobre a concessão para a
abertura de Agências de Viagens:'
RELATOR: Deputado PAULO KOBAYASHI

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

LOCAL: Plenário 11 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h
REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 46/03 Da Sra. Teima de Souza
e outros - que "solicitam a realização de Audiência
Pública, por intermédio da Subcomissão de Portos,
Aeroportos, Marinha Mercante e Aviação Civil, para
tratar do modelo de arrendamento nos portos brasi
leiros - O Caso Suape/PE."

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI W 7.127/02 - do Senado Federal
(Comissão Mista - art. 142 e 143 do Regimento Co
mum) - que "altera o art. 143 da Lei n° 9.503, de 23
de setembro de 1997, que institui o Código de Tr~n

sito Brasileiro, de modo a disciplinar a habilitação de
condutores de combinações de veículos." (Apensa
do: PL 4369/1998 (Apensados: PL 524/1999, PL
816/1999, PL 817/1999, PL 1466/1999, PL
2273/1999, PL 2837/2000, PL 4391/1998 (Apensa
do: PL 212/1999), PL 4452/1998, PL 4458/1998, PL
4465/1998, PL 4710/1998, PL 4718/1998, PL
4870/1998, PL 3931/2000, PL 4228/2001, PL
5080/2001, PL 4885/2001, PL 5724/2001, PL
6976/2002, PL 7452/2002, PL 7391/2002, PL
7283/2002, PL 939/2003 e PL 1012/2003))
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA
PARECER: Parecer Reformulado, Dep. Neuton
Lima, pela aprovação deste, do PL212/1999, do PL
81611999, do PL 81711999, do PL 3931/2000, do PL
4369/1998, do PL 4391/1998, do PL 4452/1998, do
PL 446511998, do PL 4710/1998, do PL 4718/1998,
do PL 4885/2001, do PL 6976/2002, do PL
7391/2002, e do PL 1012/2003, apensados, com
substitutivo, e pela rejeição do PL 524/1999, do PL
1466/1999, do PL 2273/1999, do PL 2837/2000, do
PL 4458/1998, do PL4870/1998, do PL 4228/2001,
do PL 5080/2001, do PL 5724/2001, do PL



PRIORIDADE

Vista conjunta aos Deputados Marcelo Guimarães
Filho e Teima de Souza, em 07/05/2003

c - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões:

PROJETO DE LEI N° 749/03 - do Sr. Reinaldo Be
tão - que "introduz alterações na Lei n° 10.636, de
30 de dezembro de 2002, que dispõesobre a aplica
ção dos recursos originários da Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico - CIDE inciden
te sobre a importação e a comercialização de petró
leo e seus derivados, gás natural e seus derivados,
e álcool etílico combustível, e cria o Fundo Nacional
de Infra-Estrutura de Transportes - FNIT."
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES
PARECER: Parecer Reformulado do relator, Dep. Fer
nando Gonçalves, pela aprovação deste, da emendas
n°. 1 apresentada na Comissão e da emenda apresen
tada ao 1° substitutivo, com 2° substitutivo.
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7283/2002, do PL 7452/2002, e do PL 939/2003, PROJETO DE LEI N° 685/03 - do Sr. Paulo Pimenta
apensados. - que "altera a redação dos arts. 126 e 243 que tra

tam respectivamente da baixa de registro de veícu
los e das obrigações das empresas seguradoras
nas ocorrências de perda total, na Lei nO 9.503, de
23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro."
RELATOR: Deputado CLEUBER CARNEIRO
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 755/03 - do Sr. Daniel Almei
da - que "proíbe que seja previsto valor variável
para a tarifa básica de pedágio, em razão de mês,
dia ou intervalo de horário específico:'
RELATOR: Deputado CLEUBER CARNEIRO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 771/03 - do Sr. IIdeu Araújo
que "altera a redação do "caput" do art. 150, da Lei
n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que "institui o
Código de Trânsito Brasileiro", dispondo sobre curso
de direção defensiva e primeiros socorros."
RELATOR: Deputado LEODEGAR TISCOSKI
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 883/03 - do Sr. Eduardo Cunha
- que "dispõe sobre o transporte de policiais militares
e bombeiros militares em veículos coletivos intermuni
cipais de passageiros, e adota outras providências."
RELATOR: Deputado MARCELO GUIMARÃES FILHO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 905/03 - do Sr. Pastor Reinal
do - que "altera a Lei n° 9.795, de 27 de abril de
1999, que "dispõe sobre educação ambiental, insti
tui a Política Nacional de Eduação Ambiental e dá
outras providências", para estatuir sobre campanhas
educativas contra o tráfico de plantas e animais sil
vestres nos vôos de companhias aéreas brasileiras."
RELATOR: Deputado JOSÉ SANTANA DE
VASCONCELLOS
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 924/03 - do Sr. Roberto Jefferson
- que "altera a Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que "Institui o Código de Trânsito Brasileiro", para dispor
sobre o uso dos passeios, das ciclofaixas e ciclovias."
RELATOR: Deputado PHILEMON RODRIGUES
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI W 988/03 - do Sr. Carlos Santana 
que "modifica o art. 320 do Código de Trânsito Brasilei
ro, para destinar recursos arrecadados com a cobrança
de mufias de trânsito para ações de combate à fome."

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 2.050/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "altera velocidade para motocicletas onde não
exista sinalização e dá outras providência." (Apensa
dos: PL 2057/1999, PL 2305/2000 e PL 2332/2000)
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA
PARECER: pela aprovação deste, do PL 2305/2000,
e do PL 2332/2000, apensados, com substitutivo, e
pela rejeição do PL 2057/1999, apensado.

PROJETO DE LEI N° 6.374/02 - do Sr. Jovair Aran
tes - que "acrescenta artigo ao Código de Trânsito
Brasileiro tornando obrigatório a gravação do nome
e do tipo sangüíneo do proprietário, no capacete de
segurança para motociclistas e afins."
RELATOR: Deputado CLEUBER CARNEIRO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 6.990/02 - do Sr. João Magno
- que "altera a Lei n° 9.503, de 23 de setembro de
1997, que "institui o Código de Trânsito Brasileiro"."
RELATOR: Deputado GILBERTO NASCIMENTO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 7.047/02 - do Sr. Alceste
Almeida - que "institui o Vale - Troco / Transporte, e
dá outras providências."
RELATOR: Deputado OSVALDO REIS
PARECER: pela rejeição.



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA
A ACOMPANHAR E ESTUDAR PROPOSTAS

DE pOLíTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

LOCAL: Plenário 11 do Anexo 11
HORÁRIO: 14h30min
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública:

Audiência Pública, em comemoração ao Dia Mundial
da Juventude, em parceria com o Fundo de· Popula
ção das Nações Unidas.

Convidados:
Edson Cláudio Pistori, Representante do Ministério
da Educação;
Otto Euphásio de Santana, Diretor Técnico do SESI
Nacional, Representante da CNI;
Remídio Todesquini, Secretário de Políticas de
Emprego, representante do Ministério do Trabalho;
Representantes do CON8ED, da UNDIME, e da Se
cretaria Extraordinária dos Direitos Humanos.
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR
E PROFERIR PARECER À PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 574-A, DE 2002, QUE "ALTERA A REDAÇÃO
DO ART. 29-A DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL:',

ESTABELECENDO QUE O TOTAL DE DESPESA
DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR OS PERCENTUAIS
JÁ FIXADOS ·RELATIVOS À RECEITA CORRENTE

LíQUIDA 00 MUNiCípIO, DEFINIDA
EM LEI COMPLEMENTAR

LOCAL: Plenário 2 do anexo 11
HORÁRIO: 15h
REUNIÃO ORDINÁRIA
A - InstalaçãoJEleição:

PROJETO DE LEI N° 4.741/01 -do Sr. Alberto Fraga
-que "acrescenta dispositivos à Lei n° 9.503, de 23 de
setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro."
RELATOR: Deputado OLIVEIRA FILHO

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-08-03

Projetos de Lei (Art. 119,1 e §1°)

PROJETO DE LEI N° 7.396/02 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "acrescenta-se parágrafos § 3°, § 4° e
§ 5°, ao artigo 258 da lei Federal n° 9. 503, de 23
de setembro de 1997, estabelecendo limite de 20%
do valor de mercado do veículo, para a aplicação de
multas de trânsito."
RELATORA: Deputada IRINY LOPES

PROJETO DE LEI N° 1.506/03 - do Sr. Eduardo
Paes - que "dispõe sobre a municipalização do Pier
da Praça Mauá, localizado no Município do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro:'

RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA

PROJETO DE LEI N° 1.533/03 - do Sr. Rubens Otoni
-que "denomina Rodovia Federal Governador Henri
que Santillo o trecho da BR-060 - Goiânia / Brasnia."
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES

PROJETO DE LEI N° 1.566/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "acrescenta parágrafo único ao artigo 65
da Lei Federal n° 9.503, de 23 de setembro de 1997,
estabelecendo.exceção ao uso de cinto de segurança:'
RELATOR: Deputado MAURO LOPES

PROJETO DE LEI ND 1.590103 - do Sr. Neuton Lima 
que "acnascenta parágrafo ao art 126 da Lei n° 9.503, de
23 de setembro de 1997, que "institui o Código de Trânsi
to Brasileiro", dispondo sobre veículos irrecuperáveis.1I

RELATOR: Deputado ALMIR SÁ

PROJETO DE LEI N° 1.614/03 - do Sr. Rogério Sil
va - que "acrescenta parágrafo ao art. 133 da Lei nO
9.503, de 23 desetembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro."
RELATOR: Deputado .JORGE BOEIRA
DECURSO: 5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-08-03
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RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

PARECER: pela rejeição. AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
PROJETO DE LEI N° 1.032/03 - do Sr. Pastor Fran- RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
cisco Olímpio - que "acrescenta parágrafo único no MEMBROS DESTA COMISSÃO
art. 156 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997."
RELATORA: Deputada IRINY LOPES
PARECER: pela rejeição.
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Instalação da Comissão e Eleição do Presidente e

dos Vice-Presidentes.

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

L.OCAL: Plenário 1 do anexo 11
~IORÁRIO: 15h
REUNIÃO ORDINÁRIA
J~ - Instalação/Eleição:
Instalação da Comissão e Eleição do Presidente e
dos Vice-Presidentes.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR
ESTUDO EM RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS

EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO TEMA
ABRANJA A REFORMA DO JUDICIÁRIO

LOCAL: Plenário 12 do Anexo 11
HORÁRIO: 14h30min
REUNIÃO ORDINÁRIA
A - Debate:
Debate sobre o Esboço da Lei Complementar que
disporá sobre o Estatuto da Magistratura Nacional
apresentado pelo Relator, Deputado Ibrahim
Abi-Ackel.
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR
ESTUDO EM RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM

TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO TEMA ABRANJA
A REFORMA pOLíTICA.

LOCAL: Plenário 07 do Anexo 11
HORÁRIO: 14h30min
nEUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
Audiência Pública com os seguintes convidados:

Deputado JOSÉ CARLOS DE CASTRO
MARTINEZ - Presidente Nacional do PTB;

- Deputado PEDRO CORRÊA - Presidente Nacional
do PP;

- Sr. JOSÉ GENOíNO NETO - Presidente Nacional
do PT;

- Sr. JOSE MARIA DE ALMEIDA - Presidente Naci
onal do PSTU; e

- Sr. OSCAR NORONHA FILHO - Presidente Nacio
nal do PMN (a confirmar).
RELATOR: Deputado RONALDO CAIADO

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM
A FINALIDADE DE INVESTIGAR AS ATIVIDADES
DA SERASA - CENTRALIZAÇÃO DE SERViÇOS
DOS BANCOS S/A.

LOCAL: Plenário 10, Anexo 11
HORÁRIO: 14h30min
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A - Deliberação de Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 71/03 - Do Sr. Reinaldo Be
tão - que "requer seja convidado o M. Juiz Décio de
Moura Notarangeli para prestar esclarecimentos à
Comissãb sobre impedimento em prosseguir na ins
trução e julgamento da queixa crime movida pela
Serasa contra os Senhores Edílson Galdino Vilela e
Sandro Barboza."

REQUERIMENTO N° 78/03 - Do Sr. Luiz Alberto 
que "requer sejam convocados a Sra. Maria Irene
Porto Guerreiro e o Sr. Flávio Del Comuni, ambos
funcionários da Secretaria da Receita Federal, lota
dos em São Paulo, a fim de prestarem esclareci
mentos sobre "parecer" e "decisão" datados de mar
ço de 1997, concedendo benéfico fiscal a SERASA
em processo iniciado por consulta formulada pelos
Srs. Gregório Rables Navas e Amador Alonso Rodri
gues, representantes da SERASA"

REQUERIMENTO N° 72/03 - Do Sr. Luiz Alberto 
que "solicita seja requisitado ao Ministro de Estado
da Fazenda cópia de termo de cooperação firmado
em 1995 entre a Secretaria da Receita Federal e a
Serasa:'

REQUERIMENTO W 73/03 - Do Sr. Luiz Alberto 
que "solicita seja requisitado ao Serpro o contrato
de ressarcimento de custos pelo fornecimento de
dados da Receita Federal para a Febraban."



REQUERIMENTO N° 69/03 - Do Sr. Henrique Fon
tana - que "requisita informações à Agência Nacio
nal de Saúde Suplemantar (ANS) relacionadas à si
tuação econômico-financeiro das operadoras de
Planos de Saúde"

REQUERIMENTO N° 70/03 - Do Sr. Henrique Fon
tana - que "solicita à Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) dados sobre o desempenho
econômico-financeiro das operadoras e seguradoras
de saúde" ;

REQUERIMENTO N° 71/03 - Do Sr. Robson Tuma
- que "requisita à Agência Nacional de Saúde Su
plementar (ANS) dados relativos à migração de pia
nos antigos para planos posteriores à Lei 9.656, de
1998."

REQUERIMENTO N° 72103 - Do Sr. Robson Tuma
que "requisita à Agência Nacional de Saúde Suple
mentar (ANS) informações sobre regimes especiais
instaurados em operadoras de planos de saúde."

REQUERIMENTO N° 73/03 - Do Sr. Antonio Carlos
Biscaia .,... que "requisita à Associação Médica Brasi
leira - AMB informações sobre doenças preexisten
tes e rol de alta complexidade."

REQUERIMENTO N° 74/03 - Do Sr. Antonio Carlos
Biscaia - que "requisita informações ao Conselho
Administrativo de Defesa Econômica - CADE, do
Ministério da Justiça, sobre processos relativos a
planos e seguros de saúde."

REQUERIMENTO N° 75/03 - Do Sr. Mário Heringer
- que "requisita informações a respeito do serviço
Disque ANS e sobre o encaminhamento que é dado
às denúncias."

REQUERIMENTO N° 76/03 - Do Sr. Mário Heringer
- que "requer o envio de solicitação de informação
às operadoras de Planos de Saúde: Unimed, Sul
América Aetna, B1ue Ufe, Amil, AIG Unibanco, Gol
den Cross, Mediai, Bradesco Seguro, Geap, Interclí
nicas, Cassi, Medic S/A."

REQUERIMENTO N° 10/03 Do Sr. Gonzaga Mota
que "solicita que seja convocado o Presidente da
Serasa, Senhor Elcio Anibal de Lucca, para prestar
esclarecimento sobre as atividades da empresa."

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° 13
HORÁRIO: 14h
REUNIÃO ORDINÁRIA
A - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 64/03 .,... Do Sr. Elimar Máximo
Damasceno - que "requer aos Planos de Saúde 
UNIMED, SUL AMÉRICA AETNA, BLUE L1FE, AMIL,
AIG UNIBANCO, GOLDEN CROSS, MEDIAL,
BRADESCO SEGURO, GEAp, INTERCLíNICAS,
CASSI e MEDIC S/A, que apresentem a esta Comis
são os índices de reajustes, por elas efetuados nos úl
timos 10 (dez) anos, bem como os repasses feitos aos
prestadores de serviço, nesse mesmo período."

REQUERIMENTO N° 65/03 - Do Sr. Jamil Murad 
que "requer seja ouvido representante da Associa
ção Paulísta de Medicina sobre a liquidação da Uni
med São Paulo."

REQUERIMENTO N° 66/03 - Do Sr. Arlindo China
glia - que "solicita ao sr. Diretor-Presidente da
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, Dr.
Januário Montone, a relação de Diretores Médicos
e/ou médicos, bem como dos Diretores Odontológi
cos e/ou cirurgiões-dentistas, com registro na ANS,
responsábeis por todas as operadoras de planos de
saúde e odontólogicos, respectivamente."
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REQUERIMENTO N° 75/03 Do Sr. Giacobo - que REQUERIMENTO W 67/03 - Do Sr. Jamil Murad -
"requer seja convidado o Doutor Luiz Francisco de que "requer seja ouvido, na Assembléia Legislativa
Souza, representante do MPF' do Estado de São Paulo, o Presidente do Sindicato

REQUERIMENTO N° 76/03 Do Sr. Gilberto Kassab dos Médicos de São Paulo, a respeito de irregulari-
_ que "requer seja oficiado ao Presidente da dades atribuídas aos planos de saúde."

SERASA a indicação de um representante para REQUERIMENTO N° 68/03 - Do Sr. Henrique Fon-
apresentar à Comissão informações sobre o sistema tana.,... que "requisita à Agência Nacional de Saúde
de funcionamento da empresa." (ANS) cópia da base de dados em meio magnético

REQUERIMENTO N° 77/03 Do Sr. Luiz Alberto _ com informações sobre as operadoras de planos de
saúde"que "solicita que seja convocado o Sr. Armínio Fra-

ga, ex-presidente do Banco Central, a fim de pres
tar esclarecimentos sobre a fiscalização das ativida
des da SERASA."



40428 Quarta-feira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

REQUERIMENTO N° 77/03 - Do Sr. Mário Heringer A - Audiência Pública:
- que "requer o envio de solicitação de informação Audiência Pública com a presença dos Senhores:
às operadoras de planos de Saúde: Unimed, Sul DIRCEU DE OLIVEIRA, proprietário da Empresa
América Aetna, Blue Ufe, Amil, AIG Unibanco, Gol- GOLFO; e
den Cross, Mediai, Bradesco Seguro, Geap, Interclí- EDSON DAGMAR GROSSKLAUSS, Proprietário da
nicas, Cassi, Medic S/A:' Empresa Fórmula Brasil Petróleo Ltda.

REQUERIMENTO N° 78/03 - Do Sr. Mário Heringer
- que "requer o envio de solicitação de informação à
Associação Brasileira de Medicina de Grupo 
ABRAMGE."

REQUERIMENTO N° 79/03 - Do Sr. Mário Heringer
- que "requisita informações à Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS sobre o oferecimento de
agravo a portadores de doenças e lesões preexis
tentes"

REQUERIMENTO N° 80/03 - Do Sr. Dr. Rosinha 
que "requisita à Agência Nacional de Saúde Suple
mentar - ANS dados sobre os gastos dos planos de
saúde com publicidade e propaganda:'

REQUERIMENTO N° 81/03 - Do Sr. Dr. Rosinha
que "requer a quebra de sigilo fiscal das empresas
especificadas:'

REQUERIMENTO N° 82103 - Do Sr. Dr. Rosinha 
que "requisita à ANS dados sobre as planilhas de
custos que levam à formação de preços dos planos
de saúde."

REQUERIMENTO N° 83/03 - Do Sr. Arlindo China
glia - que "soilicita informações ao Senhor Dire
tor-Presidente da Agência Nacional de Saúde Su
plementar- ANS, Dr. Januário Montone, sobre a
contratação do pessoal pela ANS."

REQUERIMENTO N° 84/03 - Do Sr. Arlindo China
glia - que "solicita informações ao Senhor Dire
tor-Presidente da Agência Nacional de Saúde Su
plementar - ANS, Dr. Januário Montone, sobre as
penalidades aplicadas às operadoras e seguradoras
àANS."

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: 14h30min
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

111 COORDENAÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS COMISSÕES

EM 26-8-2003:

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática:

TVR ND 3/2003
TVR ND 4/2003
TVR N° 5/2003
TVR N° 6/2003
TVR N° 7/2003

(Encerra-se a sessão às 19 horas e 27
minutos.)

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO FEU ROSA NO PERíODO
DESTINADO AO GRANDE EXPEDIENTE
DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS N° 145, REALIZADA
EM 19 DE AGOSTO DE 2003 - RETIRADO
PELO ORADOR PARA REVISÃO:

O SR. FEU ROSA (PP - ES. Pela ordem.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vejo a aprovação,
em primeiro turno, da PEC n° 040/2003, da reforma
da Previdência, como instrumento muito forte para
seguirmos com sustentabilidade o caminho da menor
concentração de renda e da maior inclusão social no
Brasil.

Gostaria de abordar os pontos talvez mais polêmi
cos da proposta: o teto salarial para os servidores públi
cosde qualquer natureza, os descontos para os inativos
e o piso salarial para descontos ao patamar de 11 %.

A atual situação econômica do Brasil, com prati
camente crescimento econômico real negativo, pre
visto para este ano de 2003, assusta-nos, principal
mente quando articulado com uma crise de desem
prego nunca vista. Democraticamente, no bojo de in
tensas negociações, a reforma da Previdência veio,
de fato, trazer tranqüilidade real ao funcionalismo pú
blico e expectativa de melhores condições aos que in
gressarão no serviço público.
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Sem os detalhes, eu poderia dizer o seguinte. inativo, variando de 5% a 11%, haverá um teto de
Primeiro, que finalmente os marajás serão extirpados isenção, de 1.200, 1.440 ou 2.400 reais, conforme o
do serviço público. Não haverá mais marajá ganhando caso.
com o serviço público. Nunca poderia ser cabível que, Milhões deixarão de pagar qualquer contribui-
sob rubrica de qualquer natureza, alguém pudesse au- ção, agora ou no futuro, após a promulgação da emen-
ferir, na ativa ou aposentado, salários superiores aos da constitucional. Assim, para milhõés ocorrerá melho-
de um Ministro do Supremo Tribunal Federal. ra de seus rendimentos de imediato, no que podemos

Segundo, que haverá a regularização para me- chamar o maior programá. de aumento sala.rial que
Ihor, num processo bem sinalizado, dos salários dos ocol"r~rá no Brasil fora de data base; e como todos se-
aposentados menos aquinhoados de rendimentos. As rão de pequenos salários, será fator preponderante
duas últimas décadas, consideradas perdidas para o para diminuir a concentrá.ção de renda nacion€l.l, estig-
Brasil, tiveram reflexos em todas as ações dos Gover- ma que·persiste vergonhosamente e ao qual somos
nos, principalmente do último. Nos passados 8 anos do ganhadores da medalha de prata por mais de 14 anos.
Governo Fernando Henrique, sol:> Sévera política de es- Como aceitar que a diferença entre os 5% que mais
tabilidade financeira, não foi possível sequer a reposi- g€lnhamem nosso País e.os 5% que menos ganham
çãodos salários existentes, quer para aposentados, seja da ordem de31 vezes? Nesse contexto seriapre-
quer para os da ativa, salvo para algumas categorias ferível nunca sermos mencionados, mas as elites bra-
especiais; foi um desastre para o funcionedismopúblico sileiras têm sido extremamente cruéis com o povo.
em gerÇll. E, na primeiradata base do Governo Lula, o Pelo outro lado, com.o muitos. deixarão de ga-
reajuste de 1% conseguido foi mais um símbolo, para . . .. .

.. nhar seus Elltíssimos salários, este $eráoutro fator a
uma situação reconhecida como cruel. Todos os funcio- contribuir para diminuir 1:1.concentra9ão de renda no
nários públicos e o~trabalhadores da iniciativa privada Brasil. Ora, o reflexo de tal política terá efeito amplifi-
durante os últimos anos só perderam.

Terceiro: que para os da ativa, a continuar a situ- cador dos maispobre$ para os que vivem em estado
- .d . ,Ir 8 - h' de miséria absoluta: sl:ll>emosque exist~m milhares

açaoque per. urou nos U Imos • anos, nao .• avena de comunidades bras.ileira.ssob tr.e
rT1

end? impactoo. de
cond.. ição real.•demelhora. D.ois Governos diametral- h ' . di" ,.

t I"d . - d pessoas que ganam proXlmo ~ um saano mmlmo.
men e opost()s •• conso I· aram a. poslçao .e que o Essas.•• aju.darão, pela n.atural solidaril'ldade .n.a pobre-
Estado estava muito mal, incapElcitados para dar au- .d' h·d f d
mentossa.lariais aofuncioOEl.lisrno, sõque o atual re- za, aos alO a menos aqUln oa os, .azen oumaes-

SOIVeUN.• enfrfentara
d

••• repalid~dd' : c~m mais Phragmadíismo. ~:~~e~.:I~;~~~f~~. i~e.e~eeD.•••. i;~a.n~.t~~:.ê~~6u~.a.u.I%.:~~ .
.• a re.orma .••. a. reVI e?Cla, recon. ecen. o-se a AI ' d' b··· . . . I

mesma. c.omo um. pro.ce.sso, tratou-~e d.a aposen... tado- •em .ISSO,. cOrno ospon~sgl;lstampercentuamente
. . . ·1 d ·d··d ,.. d bo . maise.m prod.ut.os alime.ntíeios, c.re.s.ceráo consumo

na mte.gra,l;ll.a e m.lnlm... a, .e a • nos na.s transl- d . . d Ih '1···· _. d
ções, da paridade ?OS reajustespara atuais servido- e tais pro utos e me orara a alrnentaçao •os me-
res e.futuros pensionistas, da .questão de desconto nos favorecidos e a condição média nutrici?nal do
na.5 pen.s.õ.es.' do.•.~t.. ~t.os. e su..bte..tos Sê:t. Ia.riais, da. contri- brasileiro. Haverá também estírnuloqestapável na
.. ... .... .. . . . I' produção e distribuição de.alimentos de primeira ne-

buição dos .inatlvose.outrospo~tos~gua mente Impor- cessidade.
tantas' Tratou-s~ também da. questão dos excluídos
do INSS, ?sque n~? pontribueT e nã.9 têm direito al- Outro ponto que tem radicalizado asdiscussões
gum.O POderPúbliponão pod~arrécadardaqueles e relaciona-se com a queda salarial provinda da contri-
perder aoportunida.dedy servirarnilhões e fazer com buição dos inativos e dos$ervidoresd~ ativa, para os
queqs recurs()~arrec~dado~partipipym como inves- que ganham além dos tetos. Se qomparadocom a
tim~ntospa.~aode~ynyolvirT1ento nacional, comvistas perspectiva futura de reposiçãO, valQrização do funci-
ao fortalecim~ntodo.ltstado. onário, aumento ~quiçá rea.l~, corryo proposto pelo

Sob todos?syaloresconsiderados na reforma Governo, é bom que setenha em mente o s~guinte:
aprov~d~ernprilTlrirQturn?, i?dependente da situa- bastacomparar mais 9 an()ssemnada,só persegui-
ção funcionald~ sE;rvid?r -a.tivo, inativo ou pensionis- ção contra o funcionário público, e 2 aumentos conse-
ta -, ryouvepr9gressoc?nsiClerávelpara o período di- cutivos de 5%.
fícil q~eoBrasilatrave~. Tod?s,com pouquíssimas Em2 anos, caso ocorra o sugrridoaqui, todo o
exce~ões,ficar~rTl~a~?s sem aumento ou reposição impacto dos descontos será neutralizado. Continuan-
salaril3.l,pom?Jl1e.n9ipnamos. As~im, dos 2.400 Muni- do tais regras concordadas e aprovadas no primeiro
cípios brasileiros e alguns Estados que já cobram do turno na Câmara dos Deputados, a nova realidade
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cuidará de ressarcir dos funcionários toda a sombra
de possíveis prejuízos, atuais ou futuros.

Num fluxo de caixa, para qualquer faixa salarial,
acréscimos da ordem do proposto já compensam,
quanto mais se, com a valorização do funcionalismo
público, houver reflexo também devido a aumentos de
produtividade. Na condição de funcionário público,
acredito que muito provavelmente ocorrerá isso, sem
quaisquer ilusões. Se ocorrer o contrário, haverá des
truição das carreiras públicas e não sucateamento,
estado em que já se encontra a maioria delas.

Sou contra o alto grau de exclusão social e con
tra a exagerada e perversa concentração de renda no
Brasil e nunca poderia me omitir num momento como
eGte. Estamos a favor dos termos da reforma da Previ
dl3ncia.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO FEU ROSA NO PERíODO
DESTINADO À ORDEM DO DIA DA
SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS N° 145, REALIZADA EM 19
DE AGOSTO DE 2003 - RETIRADO PELO
ORADOR PARA REVISÃO:

O SR. FEU ROSA (PP - ES. Pela ordem.) - Sr.
Presidente, venho à tribuna externar minha estranhe
za pelo fato de a Agência Nacional do Petróleo não in
cluir 162 blocos de possíveis campos de exploração
d(~ petróleo num leilão que deverá ser realizado hoje e
amanhã.

É um verdadeiro absurdo colocar às escânca
rEiS dos brasileiros tal discriminação tão suspeita con
tra os Estados do Espírito Santo e da Bahia nesse pe
ríodo de difícil situação cambial para o Brasil.

Este País ainda é dependente de energia. Importa
CHrca de 350 mil barris de petróleo por dia e necessita,
em média, de cerca de 10 milhões de dólares diários
para enfrentar sua necessidade de energia.

"É preciso reagir", como diz a nota do movimen
to empresarial Espírito Santo em Ação, a qual solicito
inserção nos Anais da Casa.

Espero que a Agência Nacional do Petróleo dê
explicações mais razoáveis, racionais e claras do por
quê não ter incluído os 162 blocos no leilão. Não basta
citar justificativas sobre a possível ameaça ao santuá
rio ecológico de Abrolhos, situado - pasmem senho
r€~s! - a mais de 200 quilômetros dos blocos vetados.

Sr. Presidente, estou encaminhando pedido de
informações mais razoáveis ou mesmo as não expli-

cações da ANP por tamanho prejuízo que está dando
aos Estados da Bahia e do Espírito Santo, onde estão
localizados os blocos colocados fora da licitação. Dos
valores dos blocos a serem licitados, boa parte é des
tinado aos respectivos Estados para inversão em pro
jetos de investimentos pertinentes. E saibam V.Exas.
que não é nada pouco.

Muito obrigado.

NOTA A QUE SE REFERE O
ORADOR

É preciso reagir
Diante da decisão da Agência Nacional de Pe

tróleo de excluir 162 blocos da Bacia do Espírito San
to do leilão que realizará nos próximos dias 19 e 20 de
agosto para exploração de petróleo, às vésperas de
um evento para o qual certamente dezenas de em
presas petrofíferas se preparavam para participar, o
Espírito Santo em Ação, movimento empresarial cria
do para defender com ética e democracia o desenvol
vimento sustentado de nosso Estado, vem manifestar
publicamente seu inconformismo.

Não é admissível que uma organização ambien
tai internacional possa interferir na soberania de um
pais como o Brasil, baseada em argumentos discutí
veis, com graves reflexos na economia de dois esta
dos como o Espírito Santo e a Bahia, que vêem blo
queadas suas possibilidades de crescimento e de cri
ar um futuro melhor para seus habitantes, afetando,
sem dúvida, a economia do nosso país.

a Brasil ainda não atingiu a necessária e alme
jada auto-suficiência em petróleo. Por isso é tão im
portante aproveitar todas as possibilidades de explo
rar novos campos, em terra ou no mar, que permitam
reduzir a dependência externa de nosso país.

É inconcebível que uma preocupação ambiental
com o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, digno
de toda atenção e cuidado em sua preservação, ex
clua blocos que se situam a 200 km de distância e
sem qualquer influência ambiental sobre a área que
se pretende proteger. É preciso reagir.

a Espírito Santo em Ação conclama para que
essa decisão seja revista em tempo hábil, permitindo
a participação de blocos da Bacia do Espírito Santo
na quinta rodada de leilões da ANP.

Com o objetivo de reverter este quadro nitida
mente lesivo ao futuro capixaba e a economia nacio
nal, o Espírito Santo em Ação encaminhará corres
pondência ao Presidente da República, ao Governa
dor do Estado do Espírito Santo, à Ministra das Minas
e Energia, ao Presidente da Agência Nacional de Pe
tróleo e ao Presidente da Petrobras.

- -------- --------- ---------- - -------- ------
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Ao mesmo tempo em que protestaremos, solicita
remos todo o·empenho das autoridades esponsáveis
para a revisão imediata dessa desastrada decisão.

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 11 de dezembro de 1990,
MARIA EDILENA VIEIRA FEITOSA, ponto n°
116.086, do cargo de Assistente Técnico de Gabinete
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câma
ra dos Deputados, que exerce na Secretaria-Geral da
Mesa.

RESOLVE exonerar, a pedido, de acordo com o
artigo 35, item 11, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, MARIO GOMES ALVES, ponto n° 110.794,
do cargo de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que
exerce no Gabinete do Líder do Partido Progressista.

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
NAIDE ANA DE CERQUEIRA COSTA GOMES, pon
to n° 114.178, do ca.rgo de Assistente Técnico de Ga
binete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de pessoal da
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Quarto-Secretário.

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo 35,
item I, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
ROSELI PERDIZ DE JESUS, ponto 11° 115.834, do
cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D,
CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, que exerce no Gabinete do Segundo
Vice-Presidente.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, nouso das atribuições que lhe confere
o artigo 1°, item I, allnea "a", do Ato da Mesa n° 205,
de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112,
de 11 de dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item
11, da. Lei n° 8.112, citada, CLEMENTE RODRIGUES
MOURÃO NETO para exercer, no Gabinete do Líder
do Partido Progressista, o cargo de Assessor Técnico
AdjuntoD, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câma
ra dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa n° 26, de
07 de dezembro de 1995, combinado com o parágrafo
único do artigo 1°do Ato da Mesa n° 01, de 24 de fe
vereiro de 1999.

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item
11, da Lei n° 8.112, citada, LARA PESSOA
JOVENTINO COE para exercer, no Gabinete do Qu
arto-Secretário, o cargo de Assistente Técnico de Ga
binete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, transformado pelo artigo SO
do Ato da Mesa n° 15, de 26 de maio de 1987, combi
nado com o parágrafo único do artigo 1° do Ato da
Mesa n° 01, de 24 de fevereiro de 1999.

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°, item
11, da Lei nO 8.112, citada, MÁRIO GOMES ALVES
para exercer, na Coordenação de Programas Especi
ais, do Departamento de Pessoal, o cargo de Assis
tente Técnico de Gabinete Adjunto D, GNE-15, do Qu
adro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado
pelo Ato da Mesa n° 77, de 11 de dezembro de 199'7,
combinado como parágrafo único do artigo 1° do Ato
da Mesa n° 01 , de 24 de fevereiro de 1999 e com o ar
tigo 1° do Ato da Mesa n° 52, de 07 de fevereiro de
2001.

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°,
item 11, daLei nO 8.112, citada, TATYANNE KELRV
DO NASCIMENTO ROCHA para exercer, na Se
cretaria-Gerai da Mesa, o cargo de Assistente
Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Qua
dro de Pessoal da Câmara dos Deputados, trans
formado pelo artigo 3° do Ato da Mesa n° 15, de
26 de maio de 1987, combinado com.o parágrafo
único do artigo 1° do Ato da Mesa n° 01, de 24 de
fevereiro de 1999.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confe
re 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 designar por acesso, na forma do
artigo 13 da Resolução n° 21, de 4 de novembro
de 1992, MARIA DE LOURDES PLACIDO SILVA,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Téc
nico Legislativo - atribuição Adjunto Parlamentar,
Classe Especial, Padrão 30, ponto n° 4.598, para
exercer, a partir de 13 de agosto do corrente ano,
no Gabinete do Líder do Partido dos Trabalhado
res, a função comissionada de Assistente de Gabi
nete, FC-05, do Quadro de Pessoal da Câmara
dos Deputados, transformada pelo artigo 3° do Ato
da Mesa n° 15., de 26 de maio de 1987, combinada
com o artigo 55 da Resolução n° 21, de 04 de
novembro de 1992.
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RESOLVE designar por acesso, na forma do
artigo 13 da Resolução na 21, de 4 de novembro de
1992, MARIA DO CARMO SOARES LUDUVICE,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Ana
lista Legislativo - atribuição Técnico em Documen
tação e Informação Legislativa, Classe Especial,
Padrão 43, ponto na 5.912, para exercer, a partir de
07 de agosto do corrente ano, na Coordenação de
Biblioteca, do Centro de Documentação e Informa
ção, a função comissionada de Chefe da Seção de
Bibliografia e Serviços Diversos, FC-05, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, transforma
da pelo Ato da Mesa na 15, de 26 de maio de 1987,
combinado com o artigo 55 da Resolução 21 , de 04
de novembro de 1992.

RESOLVE designar ADEMILTON RICARDO
DA SILVA, ocupante de cargo da Categoria Funcio
nai de Analista Legislativo -'- atribuição Técnica Le
gislativa, Classe Especial, Padrão 45, ponto na
2.557,20 substituto do Chefe da Seção, FC-05, Már
cio Luiz Weyrich, ponto na 5.383, do Quadro de Pes
soal da Câmara dos Deputados, da Coordenação de
Engenharia e Arquitetura, do Departamento Técni
co, em seus impedimentos eventuais, a partir de 11
de agosto do corrente ano.

RESOLVE designar RAMONA SOULlMA
VIEIRA MASSAFERA, ponto na 6.149, e MARIA
DA PAZ MAGALHÃES MORALES, ponto na
6.336, ocupantes de cargo da Categoria Funcional
de Analista Legislativo - atribuição Técnico em
Documentação e Informação Legislativa, Classe
Especial, Padrão 42, para substituírem, sucessiva
mente, a Chefe da Seção de Bibliografia e Servi
ços Diversos, FC-05, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, Coordenação de Bibliote
ca, do Centro de Documentação e Informação, em
seus impedimentos eventuais, a partir de 07 de
agosto do corrente ano.

RESOLVE designar RUI CARLOS PRIVATI
CORTES, ocupante de cargo da Categoria Funcio
nai de Técnico Legislativo - atribuição Operador
de Máquinas, Classe Especial, Padrão 26, ponto
na 6.440, 1° Substituto do Chefe de Gabinete,
FC-08, do Quadro de Pessoal da Câmara dos De
putados, no Gabinete do Líder do Partido do Movi
mento Democrático Brasileiro, em seus impedi
mentos eventuais, a partir de 19 de agosto do cor
rente ano.

Camara dos Deputados, 26 de Agosto de 2003.
- João Paulo Cunha Presidente

COMISSÕES

PARECERES

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
ND 185-A, DE 1999

(Do Sr. José CarlosElias e outros)

Acrescenta parágrafo ao art. 143 da
Constituição Federal, tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela inadmissibilidade, contra
o voto do Deputado Mendes Ribeiro Filho
(relator: PATRUS ANANIAS).

Despacho: A Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação

PARECER VENCEDOR

I e 11- RELATÓRIO E VOTO DO RELATOR

A Proposta de Emenda à Constituição na
185/1999, de autoria do nobre deputado José Carlos
Elias e outros, acrescenta parágrafo único ao artigo
143 da Constituição Federal para instituir o "Serviço
Civil Obrigatório para Formados nas Universidades
Federais", de responsabilidade dos recém-egressos
das universidades federais do País.

Em decorrência do posicionamento contrário
deste colegiado ao voto do ilustre relator Mendes Ri
beiro Filho, que concluíra pela admissibilidade da ma
téria, incumbiu-me o sr. Presidente da elaboração do
respectivo voto vencedor, o que faço nos termos que
se seguem.

Nos termos regimentais, a análise que incumbe
à Comissão de Constituição de Justiça e de Redação,
quanto às propostas de emenda à Constituição, cir
cunscreve-se à sua admissibilidade frente as veda
ções do artigo 60, § 40

, da Constituição Federal- as
comumente denominadas "cláusulas pétreas". Neste
aspecto, a PEC 185/1999 estabelece incontornável
confronto com tal dispositivo, em particular com seu
inciso IV, que institui como inadmissíveis as propostas
de emenda tendentes a abolir direitos e garantias in
dividuais.

É que a instituição do dito serviço civil obrigató
rio, segundo a justificação que acompanha a proposi
ção, é medida compensatória da condição de "privile
giados" ostentada pelos egressos das universidades
federais, "(...) uma forma de fazê-los retribuir à socie-
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dade os pesados recursos utilizados em sua forma
ção e de se melhoraros serviços públicos disponíveis
nas regiões mais necessitadas". Configura-se, pois,
como contrapartida ao custo público dessa formação,
um munus devido pelo cidadão formado pelo sistema
público de educação.

Entretanto, conforme a proposta, o referido ônus
há de ser. suportado unicamente pelas pessoas for
madas por universidades federais; e nisso caracteri
za-se a ofensa ao elementar direito à igualdade das
mesmas, na medida em que tal direito implica, para o
Estado, abster-sede tratar diversamente grupos que
ostentam uma mesma condição.

No caso objeto de nossa análise, a condição en
sejadora do dever de prestar o serviço civil obrigatório
-qual seja, a. fruição de uma educação custeada pe
lo~ cofres públicos - embora não se restrinja aos for
mados pelas universidadésfederais, é o que justifica
a prestação do serviço a que estes estarão obriga
dos, com exclusividade.

Ao identificar o legislador como principal desti
natário do direito à igualdade, .o professor José Afon
so da. Silva, no. seu Curso de Direito Constitucional
Positivo, cita SeabraFagundes, segundo o qual esse
legislador "(...) ao elaborar a lei, dever reger, com
iguais disposições - os mesmos·ônus e as mesmas
vantagens - situações idênticas, e, reciprocamente,
distingu(r, 11a repartição de encargos e benefícios, as
situ~çõesque sejam entre sidistintas, de sorte a qui
nhQá-Ias ougrélvá-Ias em proporção às suas diversi
dades''. A9 nossojuízo;a PEC .185/1999 carece des
sa cautel~ao pipçar, do universp dos que tiveram
acesso a éducaçãopública, um contingente específi
coe on'1rá-lo em razão de algo que é comum a seus
pares, qu~.entretanto restam livres do encargo.

Taléo caSO dos.alunosformados pelas institui
ções de e?~inostlP'1riprestélduais ou municipais,ou
reconh~cidascomo fila~trópjcas,ou ainda dos que ti
veram sua forma.çã? custeada por bolsas públicas.

S8bptltroasPécto, o controle de constitucionali
dade preve~tiv091.1enos cabe dev.e ser realizado não
apenasspb a.•. égkled~s limitações explícitas, mas
atento.taO'lbémà$·barreiras decorrrentes.do fato da
Constituiçã? comollm font'1princípios vetores da so
cieda?e,eexpres$ãodecertO$ffiOdelos e estruturas,
emopçãoél outr9s. Paulo Bonavides ensina que "Há
também r~form~spélrpi~.isqu~,removendoum sim
plesartig().9a 80~$tltuição~podemrevogar princípios
básicps eabalélr o~ alic~rcesa todo o sistema consti
tucipnal,provocando, na usa .inocente aparência de
simples mpdificélÇãO defragO'l~ntos do texto,. o que
brantamento de todo o espírito que anima a ordem

constitucional. Trata-se em verdade de reformas tota
is, feitas por meio de reformas parciais. Urge preca
tar-se contraessa espécie derevisões que, sendo for
malmente parciais, examinadas, todavia, pelo critério
material, ab-rogam a Constituição, de modo que se
fazem equivalentes a uma reforma total, pela mudan
çade conteúdo, princípio, espírito e fundamento da lei
constitucional" .

APEC 185/1999 subsume-se a esta conceitua
ção,pois agride um dos princípios regentes da educa
ção nacional, inscrito no artigo 206, inciso IV, da
Constituição Federal:

"Art. 206. O ensino será ministrado
com base nos seguintes princípios:

IV - gratuidade do ensino público em
estabelecimentos oficiais"

Tal princípio é decorrência do fato da educação
como direito de todos e dever do Estado, nos termos
do artigo 205, e do ensino como serviço prestado
por este último idependentemente de qualquer con
trapartida do cidadão.

Por fim, e aindé;l no que respe~aà sistemática
const~ucional, é significativo que a PEC situe um servi
ço civil no capítulo 11 do Título V, reservado às Forças
Armadas. Se os nobres proponentes intentaram dar a
este obrigação a mesma estatura que tem o serviço
militar obrigatório, dever cívico fundamental, de defesa
da pátria, por outro lado descuidaram da prescrição do
artigo 5° da Carta Magna, em seu indso VIII:

"Art. 5° .

VIII - ninguém será privado de direitos
por motivo de crença religiosa ou de convic
ção filosófica ou política, salvo se as invocar
para eximir-se de obrigação legal a todos
imposta e recusar-se a cumprir prestação
alternativa, fixada em lei;"

Se o que se pretende é impor obrigação a
apenas alguns, como já comentamos, atinge-se por
esta via outros direitos fundamentais, como o da li
berdade mesmo, em última instância, além do asse
gurado no mesmo artigo 5°, agora no inciso XIII:

''Art. 5° .

XIII - é livre o exercício de qualquer
trabalho, ofício ou profissão, atendidas as
qualificações profissionais que a lei estabe
lecer;"
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Pelas incompatibilidades diretas e reflexas que a
Proposta de Emenda à Constituição n° 185/1999
apresenta com direitos e garantias individuais, con
fame expressamos, e também por sua afronta à sis
temática constitucional, incindindo em limitações im
plícitas ao poder de reforma, é que votamos pela
inadmissibilidade da referida proposição, nos termos
do artigo 202 do regimento interno.

Sala das reuniões, 12 de agosto de 2003. 
Patrus Ananias PT~MG

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
contra o voto do Deputado Mendes Ribeiro Filho,pela
inadmissibilidade da Proposta de Emenda à Constitu
ição n° 185/1999, nos termos do ParecerdoDeputado
Patrus Ananias, designado Relator do vencedor. O
pa.recer do Deputado ~endes Ribeiro Filho passou a
constituir voto em separado.A Deputada Edna Mace
do absteve-se de votar.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

A;)anias e Eduardo Paes - Vice-Presidentes, Alceu
Collares, Alexandre Cardoso, André de Paula, André
Z3.charow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos
t\~agalhães Neto, Antonio Cruz, Darci Coelho, Edna
Macedo, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Martins,
.João Paulo Gomes da Silva, José Divino, José Eduar
do Cardozo, José Ivo Sartori, Marcelo Ortiz, Mendes
Hibeiro Filho, Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Pa
ulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma, Ru
binelli, Vicente Cascione, Wilson Santiago, Wilson
Santos, Bispo Wanderval, César Medeiros, Cezar
S:;hirmer, Coriolano Sales, Custódio Mattos, Dilceu
Sperafico, Fernando de Fabinho, Gonzaga Patriota,
Ivan Ranzolin, Jairo Carneiro, José Pimentel, Mauro
Benevides, Odair, Paulo Afonso e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh Presidente.

VOTO EM SEPARADO

I - Relatório

A proposta de emenda à Constituição em epí
grafe objetiva instituir o Serviço Civil Obrigatório para
Formados, destinado a todos os recém-formados nas
universidades federais, e que será definido em lei.

Na justificação, afirma-se que, sendo as univer
sidades mantidas pelo Poder Público apoiadas finan
coiramente pelos impostos e peJo sacrifício de todos
os brasileiros, os que nelas se formam são privilegia-

dos. Assim, a obrigatoriedade que se lhes pretende
impor de prestar o Serviço Civil Obrigatório será uma
forma de fazê-los retribuir à sociedade os pesadosre
cursos utilizados em sua formação e de se melhorar
os serviços públicos disponíveis nas regiões mais ne
cessitadas.

A Secretaria-Geral da Mesa confirmou a exis
tência de cento e noventa e três assinaturas de apoia
mento dos Srs. Deputados.

A proposição vem a este órgão técnico, nos ter
mos do art. 202, caput, do Regimento Interno, para o
pronunciamento sobre sua admissibilidade.

É o relatório.

11- Voto

A proposta sob análise foi apresentada por mais
de um terço dos membros da Câmara dos Deputados.
Não há óbice de natureza circunstancial para a sua
apreciação, uma vez que o País não se encontra na
vigência de intervenção federal, de estado de defesa
ou de esta.do de sítio.

Desse modo, estão atendidos os requisitos for
mais para a sua tramitação, nos termos dos arts. 60, I,
e § 1°, da Constituição, e 201, I e li, primeira parte, do
Regimento Interno.

Não fere, outrossim, a proposição sob análise
as chamadas cláusulas pétreas, o cerne imodificável
da Constituição, uma vez que não é tendente a abolir
a forma federativa de Estado; o voto direto, secreto,
universal e periódico; a separação dos Poderes ou os
direitos e garantias individuais, o que impediria a sua
deliberação, de acordo com o art. 60, § 4°, da Lei Mai
or. Também não atenta a proposta contra outras nor
mas ou princípios consagrados pela Lei Fundamental
ou contra sua sistemática.

A proposta é omissa no que diz respeito à fixa
ção da idade daqueles que prestarão o serviço que se
pretende instituir, bem como quanto ao estabeleci
mento do período em que deverão prestá-lo. Esses,
no entanto, são aspectos relativos ao mérito da pro
posição, e que poderão ser aperfeiçoados pela Co
missão Especial a ser designada para apreciácla, de
acordo com o disposto no § 2° do art. 202 do RICD,
admitindo-se a apresentação de emendas, nos ter
mos do § 3° do mesmo artigo.

Em tais condições, nosso voto é no sentido da
admissibilidade da Proposta de Emenda à Constitui
ção nO 185, de 1999.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2001 . - Depu
tado Mendes Ribeiro Filho.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 324-A, DE 2001

(Do Sr. Inaldo Leitão e outros)

Insere o § 3° no art. 215 da Constitu
ição Federal, tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela admissibilidade desta e da de nO
427/2001, apensada, contra o voto do De
putado Patrus Ananias (relator: Dep.
ZENALDO COUTINHO).

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação.

Apreciação; Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

Publicação do Parecer da Comissão de Constitu
ição e Justiça e de Redação

I - Relatório

A proposta de emenda constitucional na 324,
de 2001, que tem como primeiro signatário o ilustre
Deputado INALDO LEITÃO, pretende incluir pará
grafo no art. 215 da Constituição Federal para de
terminar a aplicação, pela União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, de no mínimo seis por cento
da receita resultante de impostos na produção, pre
servação, manutenção e conhecimento de bens e
valores culturais.

Na justificação apresentada, que traz dados
sobre a insignificância dos recursos investidos em
cultura hoje no País, explica-se que o objetivo da
proposta seria o de criar mecanismo semelhante ao
instituído para a educação, de modo a possibilitar o
desenvolvimento planificado da cultura, gerar expec
tativas estáveis aos atores envolvidos no processo
cultural e elevar o grau de consciência do povo bra
sileiro.

Em apenso encontra-se a Proposta de Emen
da à Constituição na 427, de 2001, de propósitos
bastante assemelhados aos da anterior, mas dela
se distinguindo especialmente pela parcela da recei
ta resultante de impostos a ser aplicada pelo Poder
Público em bens e valores culturais: cinco por cento
da receita, diferentemente dos "nunca menos de
seis por cento" previstos na de na 324/2001.

A matéria vem ao exame desta Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação para exame de
admissibilidade, nos termos do art. 202, caput, do Re
gimento Interno.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

As propostas dé emenda à Constituição em foco
atendem aos pressupostos do art. 60, § 40

, do texto
constitucional, não se vislumbrando em suas disposi
ções qualquer tendência para abolição da forma fede
rativa do Estado, do voto direto, secreto, universal e
periódico, da separação dos Poderes ou dos direitos
e garantias individuais.

Verifica-se, examinando os autos do processo,
que ambas foram apresentadas pelo número mínimo
exigido constitucionalmente para a iniciativa, contan
do a de na 324/2001 com duzentas e seis assinaturas
válidas e a de na 427/2001, com cento e noventa e
quatro.

Do ponto de vista da técnica legislativa, obser
va-se, nos dois textos, a inexistência de cláusula ex
pressa de vigência, como exigido pelo art. 80 da. Lei
Complementar nO 95/98, alterada pela Lei Comple
mentar n° 107/2001, bem como a ausência da nota
ção "NR" ao final dos dispositivos que Sé propõemal
terar, como prescrit() pelo art. 12, 111, letra d, da mes
ma Lei Complementar. Taisproblemas, contudo, hão
de ser resolvidos pela comissão· especial que se
constituir para examiná-Ias quanto ao mérito, encar
regada, regimentalmente, de sua· redação final.

Tudo isto posto, e. não estando o País sob vigên
cia de estado de sítio, estado de. defesa ou intenten
ção federal, nosso voto é no sentido da admissibilida
de das Propostas de Emenda à Constituição de nas
324 e 427, ambas de 2001.

Sala da Comissão, 23 de maio de 2003. - Depu
tado Zenaldo Coutinho Relator

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de· Constituição e Justiça e de
Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opi
nou, contra o voto do Deputado Patrus Anani
aS,pela admissibilidade da Proposta de Emenda à
Constituição n° 324/2001 e da den° 427/2001,
apensada, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Zenaldo Coutinho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias e Juíza Denise Frossard - Vice-Presidentes,
Alceu Collares, Aloysio Nunes Ferreira, André de Pa
ula, André Zacharow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio
Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo, Ibrahim
Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, João Paulo Go
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado,
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Marcelo Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Maurício
Rands, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Pau
lo Magalhães, Paulo Pimenta, Professor Luizinho, Ro
berto Magalhães, Rubinelli, Wilson Santiago, Bernar
do Ariston, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Dilceu
Sperafico, Fátima Bezerra, Fernando de Fabinho,
Gonzaga Patriota, Mauro Benevides, Paulo Afonso,
Paulo Rocha, Ricardo Barros, Ricarte de Freitas, Ro
gério Teófilo e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh Presidente.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 52-A, DE 1999

(Da Sra. Luiza Erundina)

Acrescenta inciso ao art. 3° da Lei
Complementar n° 79, de 7 de janeiro de
1994, que "cria o Fundo Penitenciário Na
cional (Funpen)", para incluir a manuten
ção das casas de abrigo; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa e, no méri
to, pela aprovação, contra os votos dos
Deputados Antônio Carlos Magalhães
Neto, Vicente Arruda, João Paulo Gomes
da Silva, Inaldo Leitão, André de Paula,
Roberto Magalhães, José Divino, Juíza
Denise Frossard, Mendes Ribeiro Filho,
José Ivo Sartori, Bosco Costa e Aloysio
Nunes Ferreira (relator: Dep. ANTONIO
CARLOS BISCAIA).

Despacho: A Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

Publicação do Parecer da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação

I - Relatório

Trata-se de projeto de lei complementar de auto
ria da ilustre Deputada Luiza Erundina, acrescentan
do o inciso XIV ao artigo 3° da Lei Complementar n°
79, de 7 de janeiro de 1994.

Ao alterar a Lei Complementar n° 79/94, que
instituiu no âmbito do Ministério da Justiça o Fundo
Penitenciário Nacional- Funpen, o projeto busca per
mitir a aplicação de recursos do Funpen na manuten
ção de casas de abrigo destinadas a acolher vítimas
de violência doméstica.

Na justificativa, a autora aduz que "as casas de
abrigo são essenciais para as vítimas da violência do
méstica, pois nelas, além de estarem a salvo· do
agressor, receberão apoio material e psicológico".

Cabe a esta Comissão pronunciar-se sobre a
constitucionalidade, a juridicidade, a técnica legislati
va e o mérito do Projeto de Lei Complementar n°
52/99.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Quanto aos aspectos constitucionais sobre os
quais deve esta Comissão se pronunciar, nada temos
a opor, pois estão atendidos os requisitos constitucio
nais da iniciativa (art. 61, caput) e da competência le
gislativa da União, a quem, concorrentemente com os
Estados e o Distrito Federal, compete legislar sobre
direito penitenciário (art. 24, inciso I).

Quanto às questões de juridicidade e técnica le
gislativa, não há reparos a serem feitos.

No mérito, a proposta é oportuna e elogiável, di
ante da constatação de que "o maior problema dos
crimes de violência doméstica é a faita de condições
que as vítimas enfrentam para sair das garras do
agressor, face à dependência econômica existente".

Principalmente se considerarmos que, geral
mente, o agressor reage à denúncia com novas
agressões como forma de retaliação ou vingança.
Isto leva a vítima a ocultar a violência sofrida, com re
ceio de sofrer novas e mais sérias agressões.

Nesse sentido, as casas de abrigo representam
um importante instrumento no combate à impunida
de, que é uma característica da violência doméstica.

Assim, com o objetivo de proteger e amparar as
vítimas de violência doméstica, é que a proposição se
faz plenamente pertinente e em sintonia com as políti
cas públicas de defesa dos direitos da mulher.

Pelo exposto, voto pela constitucionalidade, ju
ridicidade e adequada técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação do Projeto de Lei Complementar n°
52, de 1999.

Sala da Comissão, 22 de maio de 2003. - Depu
tado Antonio Carlos Biscaia Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
contra os votos dosDeputados Antônio Carlos Maga
lhães Neto, Vicente Arruda, João Paulo Gomes da Sil
va, Inaldo Leitão, André de Paula, Roberto Maga
lhães, José Divino, Juíza Denise Frossard, Mendes
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Ribeiro Filho, José Ivo Sartori, Bosco Costa e Aloysio
Nunes Ferreira,pela constitucionalidade, juridicidade,
tecnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do
Projeto de Lei Complementar na 52/1999, nos termos
do Parecer do Relator, Deputado Antonio Carlos Bis
caia. O Deputado Inaldo Leitão apresentou voto em
separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ana.nias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Côllares, Alexandre Cardo
so, Aloysio Nunes Ferreira, André de Paula, André
Zacharow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos
Magalhães Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes,
Bosco Costa, Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna
Macedo, 1.ldeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime.Martins,
João Paulo Gomes da Silva, José Divino, José Eduar
do Cardozo, José Ivo Sartori, Júlio Delgado, Maurício
Quintella Lessa, Maurício Rands, Mendes Ribeiro Fi
lho, Mendonça Prado, Osmar SerragUo,Paulo Maga
Ihães,. Paulo Pimenta, Professor. Luizinho, Robe.rto
Magalhães, Robson Tuma,. Rodrigo f\i1aia, Rubinelli,
Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmaring~ Seixas,
Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Wi.'son Santiago, Wil
son Santos, Zenaldo Coutinho, Agnaldo Muniz, Átila
Lira, CarlO$. Mota, César Medeiros, Coriolano Sales,
EnivaldoHii.?eiro, Ferna~dode Fabinho, Gonzaga Pa
triota, Ivan Ranzolin, Mauro Benevides e Ricarte de
Freitas.

Sala da Comissão, 20 de agosto de 2003. 
DepufadoLuiz Eduardo Greenhalgh Presidente.

VOTO EM SEPARADO. DIVERGENTE DO
DEPUTADO INALDO LEITÃO

1- Do Objeto
Trata a espécie de proposição de autoria da no

bre Deputada Luiza Erundina, que busca acrescentar
o inciso XIV ao art. 30 da Lei Complementar na 79, de
7 de janeiro de 1994, que cria o Fundo Penitenciário
Nacidnal (FUNPEN). Se aprovado o presente projeto,
permitir-se-á a aplicação de recursos do referido Fun
do na manutenção de casas de abrigo destinadas a
acolher pessoas vítimê3s de violência doméstica.

Em clara tradução, a eminente autora propõe
implicitamente a criação de casas de abrigo e indica
como. fonte de custeio recursos do FUNPEN, gerido
no âmbitC) do Ministério da Justiça e que tem como fi
nalidade "proporcionar recursos emeiospara financi
ar e apoiar~s atividades ewogramasde moderniza
ção e aprimoramento do Sistema Penitenciário Brasi
leiro" (Lei Complementê3r na 79/94, art. 10

).

11- Da Injuridicidade
Há, data máxima vênia, evidente conflito materi

al entre o conteúdo da proposição formulada pela au
tora e a finalidade da lei que instituiu o Fundo Peniten
ciário Nacional, cujos recursos destinam-se exclusi
vamente ao Sistema Penitenciário Nacional. Não se
pode considerar como objetivo do Sistema Peniten
ciário a construção emanutenção de. casas de abrigo
para vítimas da violência doméstica. Estar-se-ia mis
turando alhos com bugalhos, no dizer popular.

Noutro turno, a Lei Complementar 79/94 prevê,
no inciso IXdoart. 30

, que os recursos do FUNPEN
serão aplicados em "programa de assistência às víti
mê3S do crime". Vítimas do crime, aqui, é expressão
genérica, dirigidaa casos julgados enão à ocorrência
domestica fruto de desavençafamili~r.

Assim, reputo injurídico o projeto de lei comple
mentar sub examen.

11I - Da Inconstitucionalidade

Alem de injurídico, Oprojeto sob comento desa
tende os requisitos constitucionais· da iniciativa
(Constituição Federal,art. 61, §1°, inciso 11, .I.etra a).
De fato, co~peteprivativamente ao Presidente da
República a in~ciativa de leis que disponham, entre
outras coisas, sobre "organização admin.istrativa e ju
diciária, matéria tributária. e. orçamentária, serviços
públicos e pessoal da administração dos territórios"
(grifou-se).

Ê óbvio que a matéria objeto do projeto em aná
lise, ao criar os estabelecimentos que menciona, toca
questãorelativa à organização da administração pú
blica federal e, via conseqüencial, invade área de ini
ciativa privativa do Presidente daRepública. De mais,
há vários precedentes nesta Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação barrando iniciativas se
melhantes.

IV - No Mérito
No que tange ao mérito, a proposição carece de

acolhida. Segundo dados do Ministério da Justiça, o
sistema penitenciário nacional conta com cerca de
284.000 presos amontoados em estabelecimentos
superlotados. Estima-se em 100.000 o déficit de va
gas no sistema. Para resolver este grave problema,
calcula-se que seriam necessários recursos da or
dem de R$1 ,5 bilhão. Já a previsão de receita para o
FUNPEN no. corrente exercício é de parcos R$ 217,5
milhões.
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Somente estes números atestam com clareza
solar que a proposição ora atacada não se mostra ra
zoável quanto ao mérito e deve ser rejeitada.

\' - Solução Regimental
É induvidoso que a idéia da brilhante Deputada

Luiza Erundina merece os mais escolhidos aplausos
df3sta Comissão. Como bem disse o nobre Deputado
Hobérto Magalhães, a proposição poderia ser bem
a!Jasalhada em área própria, que seria a social.

Ante a inconstitucionalidade apontada, por vício
dl3 iniciativa, não vislumbro solução diversa da previs
ta no art. 57, inciso IV, do Regimento Interno, que tem
a seguinte dicção:

"Art. 57. No desenvolvimento dos seus traba
lhos, as Comissões observarão as seguintes normas:

IV - ao apreciar qualquer matéria, a Comissão
poderá propor a sua adoção ou a sua rejeição total ou
parcial, sugerir o seu arquivamento, formular projeto
dela decorrente, dar-lhe substitutivo e apresentar
emenda ou subemenda "(grifo do autor).

Na hipótese vertente, pode este Órgão Técnico
dl31iberar no sentido de formular proposição em forma
de INDICAÇÃO (Regimento Interno, art. 113, inciso I),
com o mesmo objeto da matéria em discussão dirigi
di) ao Poder Executivo, detentor da iniciativa privativa.

Nestas circunstâncias, divergindo do parecer do
eminente relator, deputado Antônio Carlos Biscaia,
voto pela injuridicidade, inconstitucionalidade e, no
rrérito, pela rejeição do Projeto de Lei Complementar
n° 52/99, observada a sugestão apresentada.

Sala da Comissão, 21 de agosto de 2003. 
Deputado Inaldo Leitão.

PROJETO DE LEI N° 49- A, DE 2003
(Do Sr. Alceu Collares)

Acrescenta parágrafo único ao art.
r da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de
1995, obrigando as concessionárias de
serviço público a prestarem atendimento

. não automatizado gratuito aos usuários;
tendo parecer da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
pela aprovação (relator: Deputado. Alex
Canziani).

Despacho: Às Comissões defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias Tra
balho, de Administração e Serviço Público
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54
RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 2411

Publicação do Parecer da Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias

I - Relatório

O Projeto de Lei em epígrafe pretende acres
centar parágrafo único ao art. 7° da Lei n08.987, de 13
de fevereiro de 1995, determinando que "sem prejuí
zo de outras formas de atendimento, as concessioná
rias de serviço público colocarão à disposição dos
usuários serviço permanente, não automatizado e
gratuito, de prestação de informações e recebimento
de reclamações, sendo o atendente obrigado a identi
ficar-se nominalmente perante o usuário".

Como justificação da proposta, o autor argu
menta não ser razoável que as empresas concessio
nárias imponham ao público, como única opção, sis
temas despersonalizados de atendimento, subme
tendo seus usuários a irritantes sistemas de atendi
mento automatizado. Nesse sentido, o projeto exige
que o atendimento seja também feito por pessoas,
nominalmente identificadas que, representando a
concessionária, ouçam a dúvida do usuário e provi
denciem ou encaminhem sua solução.

O projeto não recebeu emendas nesta Comis
são no prazo regimental.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Cabe observar, inicialmente, que, embora a
Constituição Federal e a Lei de Concessões de Servi
ços Públicos autorizem a outorga da atividade de
prestação de serviços públicos para a iniciativa priva
da, não se dispensou a participação do Estado na re
gulamentação, acompanhamento e fiscalização des
ses serviços.

Corroboram essa afirmação, os arts. 174, caput,
e 175 da Constituição Federal.

O art. 174 da Constituição Federal estabelece o
papel de agente normativo e regulador do Estado, que
deverá desempenhar as funções de fiscalização, in
centivo e planejamento para o setor público e orien
tando o setor privado. Já o art. 175, da Lei Maior, de
termina que incumbe ao "Poder Público, na forma da
lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou per
missão, sempre através de licitação, a prestação de
serviços públicos", sendo que a lei disporá sobre o re
gime das empresas concessionárias e permissionárias
de serviços públicos, o caráter especial de seu contra-
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to e de sua prorrogação, bem como as condições de
caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou
permissão, os direitos dos usuários, a política tarifária
e a obrigação de manter serviço adequado.

Ora, pelas constantes críticas feitas pelos usuá
rios de serviços públicos, percebe-se que os serviços
prestados por elas estão longe de serem adequados,
cabendo ao Estado coibir eventuais abusos, restabe
lecendo o equilíbrio que deve existir na relação de
consumo, entre, de um lado, as concessionárias e, de
outro lado, os consumidores.

O projeto em questão procura reduzir tais abu
sos, ao exigir que as concessionárias de serviço pú
blico coloquem à disposição dos usuários serviço
permanente, não automatizado e gratuito, de presta
ção de informações e recebimento de reclamações,
onde, pelo menos, o usuário possa identificar o funci
onário que o atendeu, facilitando futuras reclamações
e melhorando a qualidade do atendimento ao usuário.

Em face do exposto, e considerando o caráter
meritório da proposta, voto favoravelmente à aprova
ção do Projeto de Lei n° 49, de 2003.

Sala da Comissão, 17 de junho de 2003. - Depu
tado Alex Canziani Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nO
49/2003, nos termos do Parecer do Relator, Deputa
do Alex Canziani.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
GivaldoCarimbão - Presidente, Nelson Bornier,

Julio Lopes e Luiz Alberto - Vice-Presidentes, Alex
Canziani, Ann Pontes, Anselmo, Casara, Davi Alco
lumbre, Fernando Gabeira, Janete Capiberibe, José
Borba, JÚnior Betão, Luciano Zica, Luiz Bittencourt,
Miguel Arraes, Pastor Reinaldo, Sarney Filho, Leonar
do Monteiro, Marcelo Guimarães Filho, Ronaldo Vas
concellos eSilas Brasileiro.

Sala da Comissão, 6 de agosto de 2003. - De
putado Givaldo Carimbão Presidente.

PROJETO DE LEI N° 62-A, DE 2003
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes lhames)

Acrescenta o inciso XV'-A ao art. 51
da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990,
que "Dispõe sobre a proteção do consumi
dor e dá outras providências"; tendo pare
cer da Comissão de Defesa do Consumi-

dor, Meio Ambiente e Minorias, pela apro
vação (relator: Deputado Ricardo Izar).

Despacho: Às Comissões Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54
RICO).

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissõ~s 
Art. 2411

Publicação do Parecer da Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias

I - Relatório

O projeto em apreço objetiva impedir, por meio
do acréscimo de um novo inciso ao art. 51 da Lei n°
8.078/90, a prática irregular de algumas empresas
inescrupulosas que, ao oferecerem seus produtos
aos consumidores, lhes induzem a assinar um contra
to de uma "Sociedade em Conta de Participação",
transformando-o, sem seu conhecimento, em uma
espécie de sócio oculto que assume obrigações de
pagar taxas de administração e contribuições sociais,
além de parcelas de seguros mensais.

A proposição foi distribuída a esta Comissão e à
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. No
prazo regimental de cinco sessões, nenhum emenda
foi apresentada.

Nesta Comissão, na forma do art. 32, inciso IV,
alíneas "ti' e "e', do Regimento Interno, compete-hos
analisar os aspectos relacionados às relações de
consumo e medidas de defesa do consumidor, bem
como aqueles relacionados com a composição, quali
dade, apresentação, publicidade e distribuição de
bens e serviços.

11 - Voto do Relator

Inicialmente parece-nos que estamos diante de
mais uma tentativa "criativa" e ardilosa de alguns
maus comerciantes em ludibriar o consumidor brasi
leiro, por meio de uma prática absolutamente irregular
e espúria.

Conforme bem descreve o ilustre autor da pro
posição, Deputado Antônio Carlos Mendes lhame:
"...que essas empresas estão se utilizando, de forma
ardilosa, da modalidade societária conhecida como
"Sociedade em Conta de Participação", concebida
em nosso ordenamento jurídico desde 1850, no Códi
go Comercial, arts. 325 a 328, para praticar um ilícito,
qual seja a captação de poupança popular sem auto
rização do Banco Central do Brasil e sem se revestir
da personalidade jurídica e requisitos necessários a
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uma instituição financeira, inclusive com capital e ca
racterísticas peculiares."

Igualmente concordamos com o nobre autor
da proposição sob apreço, quando ele diz que:
"Essas empresas incorrem ainda, (...), no crime de
estelionato, porque captam o dinheiro do consumi
dor sob a falsa promessa de entregar determinado
bem em prazo prefixado, sem que tal promessa se
efetive diante da fuga e do desaparecimento desses
falsos empresários."

Ora, fica evidente que se trata de um verdadeiro
golpe praticado por maus empresários, que atraem
seus consumidores por meio de propaganda ostensi
va na mídia e envio de mala direta, oferecendo-lhes
facilidades enganosas para aquisição de um determi
nado bem, serviço ou direito, mediante a "simples" as
sinatura num contrato de linguagem cifrada e extre
mamente ardilosa.

Na interpretação jurídica da transação, que en
volve o consumidor incauto, fica evidente que tal con
trato transforma-o num sócio oculto de uma "socieda
de em conta de participação", gerando-lhe obriga
ções de pagar contribuição social, taxa de administra
ção e parcelas de seguros mensais, sempre com a
correção por um determinado índice de preços.

A fraude se confirma quando, passado um de
terminado prazo de carência, o representante da em
presa fraudulenta assegura o consumidor ludibriado
que, num curto espaço de tempo, receberá o dinheiro
para comprar seu bem, além de ter uma espécie de
garantia vinculada ao negócio. Na realidade, muito di
ferente da falsa promessa, os consumidores se vêem
totalmente lesados, não tendo mais seu dinheiro e se
quer o bem, direito ou serviço desejado e contratado.

Diante das considerações acima, parece-nos
que o PL n° 62, de 2003, vem corrigir esta lacuna de
nossa legislação de proteção e defesa do consumi
dor, por meio da inclusão de um novo inciso ao art. 51
da Lei n° 8.078/90.

Face ao exposto, manifestamo-nos pela apro
vação do Projeto de Lei n° 62, de 2003.

Sala da Comissão, 25 de junho de 2003. - Depu
tado Ricardo Izar Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei n°
62/2003, nos termos do Parecer do Relator, Deputa
do Ricardo Izar.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Givaldo Carimbão - Presidente, Nelson Bornier,
Julio Lopes e Luiz Alberto - Vice-Presidentes, Alex
Canziani, Ann Pontes, Anselmo, Casara, Davi Alco
lumbre, Fernando Gabeira, Janete Capiberibe, José
Borba, Júnior Betão, Luciano Zica, Luiz Bittencourt,
Miguel Arraes, Pastor Reinaldo, Sarney Filho, Leonar
do Monteiro, Marcelo Guimarães Filho, RonaldoVas
concellos e Silas Brasileiro.

Sala da Comissão, 6 de agosto de 2003. - Depu
tado Givaldo Carimbão Presidente

PROJETO DE LEI N° 104-A, DE 2003
(Do Sr. Pompeo de Mattos)

Altera os art. 32, 33 e 36 da Lei Fe
deral n° 7.357, de 02 de setembro de
1985, estabelecendo normas para a circu
lação de cheque com vencimento pré-de
terminado e para o pagamento de che
que sem suficiente provisão de fundos;
tendo parecer da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
pela rejeição (relator: DEP. MAX
ROSENMANN).

Despacho: Às Comissões Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
Economia, Indústria, Comércio Finanças e
Tributação Constituição e Justiça e de Re
dação (Art. 54 RICO).

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24,11

Publicação do Parecer da Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias

I - Relatório

A Lei nO 7.357, de 03/09/85, que dispõe sobre o
cheque, estabelece, no art. 32, que o cheque é pagá
vel à vista, considerando-se não escrita qualquer
menção em contrário. Determina ainda que "o cheque
apresentado para pagamento antes do dia indicado
como data de emissão é pagável no dia da apresenta
ção". O projeto de lei em tela, de autoria do nobre De
putado Pompeo de Mattos, pretende alterar a legisla
ção, institucionalizando o cheque "pré-datado".

Durante o prazo regimental não foram apresen
tadas emendas.

11 - Voto do Relator

É oportuno mencionar que a citada Lei do Che
que é, na verdade, a concretização do que prevê o art.
28 da "Convenção para adoção de uma Lei Uniforme
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sobre cheques", de 1931, assinada em Genebra, que
tem o Brasil como signatário.A nosso ver, não é reco
mendávela proposta alteração, a não ser que o Go
verno Brasileiro denuncie a referida Convenção.

O assunto não é novo. Esta Comissão anterior
mente se pronunciou sobre matéria semelhante, reje
itando-a após a oitiva, em audiência pública, do então
Presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, junta
mente com o Presidente da Federação das Associa
ções Comerciais do Brasil e da FEBRABAN.De modo
semelhante pronunciaram-se as Comissões de. Eco
nomia, Indústria e Comércio e de Finanças e Tributa
ção, cujos motivos resgatamos no presente parecer.

A aprovação damatéria, no entanto, exigiria a
mudança em todo.o Sistema Brasileiro de.Compen
sação de Cheques - considerado um dos mais mo
dernos .no mundo - uma vez que necessária serja a
separação de cheques por data de vencimento. Nes
se caso, seria tecnicamente exigido que o prazo para
a compensação fosse elevada, medida que, a nosso
Ver, não s~ traduziria em beneffcio a()s com~rciantes

que nec~ssitamdk;por do crédito o. quanto antes.
Diant~de todo o exposto, somos pela rejeição

do Projeto de Lei na 104, de 2003.
~alaçJa Comissão, 4 dejunho de 2003. - Depu

tado Max Rosenmann Relator

/11 - parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, rejeitou unanimemente o Projeto de Lei na
104/2003, nostermos do Parecer do Relator, Deputa
do Max Rosenmann.

EstiverampresEmtes os Senllores Deputados:
Givaldo Carimbão- Presidente, Nelson Bornier,

Julio Lopes· e Luiz Alberto - Vice-Presidentes, Alex
Canziani, Ann Pontes, Anselmo, Casara, Davi Alco
lumbra, Fernando Gabeira, Janete Capiberibe, José
Borba, Júnior Betão, Luci<:lno Zica, Luiz Bittencourt,
Miguel Arraes, Pastor Heinaldo, Sarney Filho, Leonar
do Monteiro,.fv1arcelo GUimarães Filho, Ronaldo Vas
concellos e Sila~.ara~ileiro.

Sala da Comissão, 6 de agosto de 2003. - Depu
tado Givaldo Carimbão Presidente

PROJETO DE LEI N° 237-A, DE 2003
(Dó Sr. Bismarck Maia)

Acrescenta o parágrafo SO ao art. 37
da Lei riO 8.078, de 1990; tendo parecer da
Comissão de Defesa do Consumidor,

Meio Ambiente e Minorias, pela aprova
ção (relator: Deputado Alex Canziani).

Despacho: Às Comissões de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54
Ricd).

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24, 11

Publicação do.. Parecer da Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias

I - Relatório

O projeto de lei sob epígrafe, ao propora inclu
são de um novo parágrafo 50 ao art. 37 da Lei na
8.078/90, tem por objetivo obrigar os anunciantes,
que se utilizam de mensagem publicitária na televi
são, a fixarem a parte escrita da mensagem publicitá
rio no vídeo, de modo a permanecer visível ao teles
pectador por tempo suficiente à leitura completa do
texto. O projeto ainda veda a exposição de textos em
mensagem publicitária na televisão, cuja diagrama
ção seja feita de modo vertical.

A proposição foi distribuída preliminarmente a
esta Comissão, seguindo posteriormente à douta Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação.

No âmbito desta Comissão,. no prazo regimental
de cinco sessões, nenhuma emenda foi apresentada
à proposição.

11- Voto do Relator

De fato, concordamos com a preocupação es
boçada pelo ilustre autordo PL 237/0'3, na medida em
que faz-se necessário disciplinar a veiculação de
mensagens publicitárias na televisão que têm a finali
dade de vender algum produto ao consumidor, ou es
clarecê-lo acerca .de .alguma questão. relacionada
com o produto. Tal propósito merece ser objeto de
proposição legislativa. em razão de alguns abusos
que vêm sendo cometido pelos anunciantes em detri
mento da qualidade de illformação que é assegurada
ao consumidor pelo Código de Proteção e Defesa do
Consumidor.

Argumenta o nobre autor, Deputado Bismarck
Maia, que: "É corriqueiro assistirmos a ofertas de pro
dutos e serviços na televisão, nas quais. aparecem
mensagens escritas contendo informações sobre
preço, condições depagamento, qualidade e garantia
e características dos bens anunciados. Porém, muitas
vezes, algumas dessas informações escritas perma
necem na tela do televisor por período de tempo insu-



11 - Voto do Relator

O projeto em questão, ao estabelecer que as
empresas concessionárias de serviços públicos apre
sentem tempestivamente as contas relativas à co
brança dos serviços prestados, pretende impedir que
o ônus da desídia dessas empresas seja repassado
aos consumidores.

Não é concebível que o consumidor tenha que
se preocupar, também, com o recebimento de seus
débitos e, pior ainda, podendo incorrer, por isso,
como muito bem argumenta o autor do projeto, em in
desejável desequilíbrio financeiro, pelo fato de que

Acrescenta artigo à Lei n° 8.987, de
13 de fevereiro de 1995, fixando prazo

PROJETO DE LEI N° 293-A, DE 2003
(Do Sr. Pastor Jorge)

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei na
2:37/2003, nos termos do Parecer do Relator, Deputa
do Alex Canziani.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Givaldo Carimbão - Presidente, Nelson Bornier,

Julio Lopes e Luiz Alberto - Vice-Presidentes, Alex
Canziani, Ann Pontes, Anselmo, Casara, Davi Alco
lumbre, Fernando Gabeira, Janete Capiberibe, José
Borba, Júnior Betão, Luciano Zica, Luiz Bittencourt,
Miguel Arraes, Pastor Reinaldo, Sarney Filho, Leonar
do Monteiro, Marcelo Guimarães Filho, Ronaldo Vas
concellos e Silas Brasileiro.

Sala da Comissão, 6 de agosto de 2003. - Depu
tado Givaldo Carimbão Presidente
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ficiente para que o telespectador faça sua leitura, tor- para apresentação, pelas concessionári-
mmdo, assim, a mensagem omissa, haja vista que as, de contas relativas à cobrança dos
ni~o informa, de fato, o consumidor". se,rviços prestados aos consumidores e

Realmente, a falta de um parâmetro para a vei-
culação de anúncios publicitários na televisão vem usuários; tendo parecer da Comissão de
ensejando uma série de anúncios que não trazem ne- Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
nhum esclarecimento ou informação relevante para o Minorias, pela aprovação (relator: Depu-
consumidor, servindo tão-somente para ludibriá-lo, tado Pastor Reinaldo).
na. maioria das vezes, ou para criar dúvidas e confu- Despacho: Às Comissões de Defesa
sôes acerca do que está sendo publicado. do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias

Portanto, parece-nos inquestionável a necessi- Trabalho, de Administração e Serviço Públi-
dade do Legislador em proteger os direitos do consu- co Constituição e Justiça e de Redação (Art.
midor já consagrados no corpo do art. 37 da Lei na 54 RICO)
8.078/90, permitindo uma maior explicitação dos de- Apreciação: Proposição sujeita à apreci-
VHres dos anunciantes que se utilizam do veículo "te- ação conclusiva pelas Comissões - Art. 24, 11 ..
l13visão" para publicar suas mensagens publicitárias.

Entendemos como meritória a proposição sob Publicação do Parecer da Comissão de Defesa
comento, na medida em que, no tocante à definição do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias

dl3 regras para a veiculação de mensagem publicitária 1- Relatório
na televisão, estará melhor disciplinando sua sujeição
aI) disposto no art. 37 do CDC, atendendo satisfatori- O Projeto de Lei em epígrafe acrescenta artigo à
a.mente a necessidade de se assegurar o direito de in- Lei na 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, fixando pra-
fàmação sobre o produto que o Código consagrou ao zo para apresentação, pelas concessionárias, de con-
consumidor. tas relativas à cobrança dos serviços prestados aos

Face ao exposto, votamos pela aprovação do consumidores e usuários. Decorrido prazo superior a
Projeto de Lei na 237, de 2003. 90 dias para apresentação dos débitos, a contar da

Sala da Comissão, 17 de junho de 2003. _ Depu- data mensal prevista para o vencimento, decairá o di-
tado Alex Canziani Relator reito das concessionárias à sua cobrança.

Como justificação do projeto, o autor argumenta
que, por causa dessa desídia por parte das concessi
onárias, muitas vezes os usuários são surpreendidos
pelo recebimento de cobranças relativas a períodos
que se estendem por vários meses, causando dese
quilíbrio nas disponibilidades financeiras dos consu
midores.

O projeto foi distribuído nesta Comissão, para
relatoria, em 10.04.03, não recebendo emendas no
prazo regimental.

É o relatório.

----------_.--
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tais contas deverão ser quitadas acumuladamente
em datas futuras.

Nesse sentido, constitui iniciativa muito oportu
na fixar-se um prazo para que as empresas remetam
as contas para os consumidores, assim como o esta
belecimento de um ônus para a empresa negligente.

Diante do exposto, e considerando o conteúdo
meritório da proposição, voto favoravelmente ao Pro
jetode Lei n° 293, de 2003.

Sala da Comissão, 21 de maio de 2003. - De
putado Pastor Reinaldo Relator

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei n°
293/2003, nos termos do Parecer do Relator, Deputa
do Pastor Reinaldo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Givaldo Carimbão - Presidente, Nelson Bornier,

Julio Lopes e Luiz Alberto - Vice-Presidentes, Alex
Canziani, Ann Pontes, Anselmo, Casara, Davi Alco
(umbre, Fernando Gabeira, Janete Capiberibe, José
Borba, Júnior Betão, Luciano Zica, Luiz Bittencourt,
Miguel Arraes, Pastor Reinaldo, Sarney Filho, Leonar
do Monteiro, Marcelo Guimarães Filho, Ronaldo Vas
concellos e Silas Brasileiro.

Sala da Comissão, 6 de agosto de 2003. - Depu
tado Givaldo Carimbão Presidente.

PROJETO DE LEI N° 349-A, DE 2003
(Do Sr. Rogério Silva)

Torna obrigatória a realização de au
diências públicas sobre os aumentos
propostos nas tarifas ou preços pratica
dos pelas empresas prestadoras de ser
viços públicos antes que os mesmos se
jam autorizados pelas respectivas agên
cias reguladoras e dá outras providênci
as: tendo parecer da Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minori
as, pela .aprovação (relator: Deputado
Sandes Júnior).

Despacho: Às Comissões de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
Trabalho, de Administração e Serviço Públi
co Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apreci
ação conclusiva pelas Comissões - Art. 24, II ..

Publicação do Parecer da Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias

I - Relatório

A proposição sob exame objetiva instituir a obri
gatoriedade da realização de audiências públicas
sempre que o Poder Concedente ou Agência Regula
dora Setorial pretenda reajustar preços ou tarifas de
serviços públicos concedidos, especificamente os de
água, saneamento, transporte, comunicações, limpe
za urbana e saúde. As audiências públicas deverão
ser convocadas, mediante edital, pelo Poder Conce
dente ou pela Agência Reguladora Setorial, e reali
zar-se no centro urbano do município mais populoso
da unidade federativa da área de concessão dos ser
viços públicos. No caso de a concessionária prestar
serviços em mais de uma Unidade da Federação, de
verão ser realizadas audiências públicas em cada
uma delas.

A obrigatoriedade só será dispensada no caso
de o reajuste tarifário já estar previsto no contratá de
concessão, ou quando calculado através da aplica
ção automática de fórmulas de correção ou reajustes
motivados pela criação ou alteração de quaisquer en
cargos legais ou tributos.

O projeto de leiestatui ainda que as concessio
nárias ficam obrigadas a fornecer ao Poder Conce
dente, por ocasião das audiências públicas, justificati
vas para as alterações de tarifas e preços propostos;
e que o PoderConcedente ou a Agência Reguladora
Setorial deverá divulgar nota técnica contendo as in
formações que esclareçam os consumidores sobre o
propósito das audiências.públicas. Finalmente, torna
obrigatória a divulgação, nas contas de prestaçãode
serviços, do número do telefone da ouvidoria, se exis
tente, e de informações relativas à realização de au
diências públicas.

A Justificação informa que a proposição visa a
contribuir para a conscientização e organização dos
usuários e estimular sua participação no controle da
gestão dos serviços públicos.

Aberto o prazo regimental de cinco sessões da
Câmara para o recebimento ge emendas, a partir de
25-04-2003, nenhuma emenda foi apresentada a esta
Comissão.

11 - Voto do Relator

O texto do presenteprojeto de lei não é original.
Já esteve sob apreciação desta Comissão, na legisla
tura passada, na forma do Projeto de Lei n° 2.315, de
2000, de autoria do então Deputado Aloízio Merca
dante, tendo na oportunidade sido aprovado por una-
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nimidade, com complementação de voto, na forma do
Substitutivo do Relator, Deputado Ronaldo Vasconce
los. Para ser mais preciso, o texto atual é o do Substi
tutivo aprovado nesta Comissão e inclui, portanto, os
aperfeiçoamentos resultantes da discussão do proje
to ocorrida naquela oportunidade.

Com a eleição do Dep. Aloízio Mercadante para
o Senado, o projeto de lei foi arquivado, com base no
art. 105 do Regimento Interno, ante o término da legis
latura. Louve-se, portanto, a iniciativa do nobre Depu
tado Rogério Silva de resgatar aquele texto e subme
tê-lo à apreciação da Casa, na forma de um novo pro
jeto de lei, dando continuidade ao exame da matéria.

O projeto de lei pretende instituir mecanismo de
participação dos usuários na discussão dos reajustes
de preços e tarifas de serviços públicos prestados
mediante concessão, sob a forma de audiência públi
ca, na qual a concessionária dos serviços públicos
apresentaria as razões e justificativas para o pretendi
do reajuste de preços e tarifas.

A Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que
"dispõe sobre o regime de concessão e permissão de
prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da
Constituição Federal, e dá outras providências" é o di
ploma legal que estabelece as condições gerais dos
regimes de concessão e permissão de serviços públi
cos, dá as regras para a licitação de concessões e
permissões, a prestação de serviços, a política tarifá
ria e os encargos do Poder Concedente e da Conces
sionária, assim como os direitos e deveres do usuário.

O Capítulo 111 da Lei n° 8.987 trata dos direitos e
obrigações dos usuários, elencando entre os direitos
o de receber serviço adequado; de receber do poder
concedente e da concessionária informações para a
defesade interesses individuais ou coletivos; e de ob
ter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre
vários prestadores de serviços, quando for o caso,
observadas as normas do poder concedente. As dis
posições do presente projeto de lei vêm aperfeiçoar o
Capítulo 111, ao acrescentar o direito do usuário de co
nhecer a formação dos preços dos serviços públicos
concedidos e as justificativas para seu reajuste.

Esse direito reveste-se de maior relevância, di
ante do fato de serem justamente os preços dos servi
ços públicos concedidos os que atualmente exercem
maior pressão sobre os índices de inflação, o que jus
tifica pelo menos uma explicação mais detalhada ao
consumidor sobre os fatores que motivam cada au
mento.

Cumpre ressaltar que o projeto de lei teve o cui
dado de dispensar da obrigatoriedade de realização
de audiência pública os reajustes tarifários previstos

em cláusulas específicas de contratos de concessão
existentes, quando calculados mediante a aplicação
automática de fórmulas de correção e os reajustes
motivados pela criação de quaisquer encargos legais
ou tributos, uma vez que nesses casos não haveria o
que esclarecer. Este dispositivo coaduna-se perfeita
mente com o disposto no art. 9° , § 3°, da Lei nO 8.987,
que dispõe que, ressalvados os impostos sobre a ren
da, a criação, alteração ou extinção de quaisquer tri
butos ou encargos legais, quando comprovado seu
impacto, implicará a revisão da tarifa.

Por outro lado, a própria Lei n° 8.987, no seu arti
go 23, prevê, entre as cláusulas essenciais do contra
to de concessão, a referente ao preço do serviço e
aos critérios e procedimentos para o reajuste e revi
são das tarifas. Assim, a discussão dos critérios em
audiência pública não implicará encargo maior para o
Poder Concedente ou para a concessionária, e certa
mente resultará em benefício do consumidor.

Diante do exposto, votamos pela aprovação do
Projeto de Lei n° 349,2003.

Salada Comissão, 10 de julho de 2003. - Depu
tado Sandes Júnior Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei n°
349/2003, nos termos do Parecer do Relator, Deputa
do Sandes Júnior.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Givaldo Carimbão - Presidente, Nelson Bornier,

Julio Lopes e Luiz Alberto - Vice-Presidentes, Alex
Canziani, Ann Pontes, Anselmo, Casara, Davi Alco
lumbre, Fernando Gabeira, Janete Capiberibe, José
Borba, Júnior Betão, Luciano Zica, Luiz Bittencourt,
Miguel Arraes, Pastor Reinaldo, Sarney Filho, Leonar
do Monteiro, Marcelo Guimarães Filho, Ronaldo Vas
concellos e Silas Brasileiro.

Sala da Comissão, 6 de agosto de 2003. - Depu
tado Givaldo Carimbão Presidente.

PROJETO DE LEI N° 545-A, DE 2003
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

Cria os Comitês Florestais; tendo
parecer da Comissão de Defesa do Con
sumidor, Meio Ambiente e Minorias pela
aprovação (relator: Deputado Ricarte De
Freitas).

Despacho: Às Comissões de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
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Constituição e Justíça e de Redação (Art. 54
RICO)

Apreciação: Proposição sujeita à apreci
ação conclusiva pelas Comissões - Art. 24 11 ...

Publicação do P~recér da Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambi.ente e Minorias.

I - Relatório

Trata-sede Projeto de Lei que pretende criar
Comitês Florestais; com sede em cada uma das capi
tais dos Estados da Federação.

Compõem esses comitês os setores: governa
mental, o produtivo e o não-go~ernamental, de forma
paritária, e de acordo com critérios previamente esta
belecidos.

Os objetivos dos Comitês Florestais são os se
guintes:

- Autorizar a supressão de floresta e
outras formas de vegetação nativa, em área
superior a 20 (vinte) hectares;

- § Autorizar o uso sustentável do re
curso florestal, mediante a aprovação dos
respectivos Planos de Manejo' Florestal Sus
tentado - PMFS; e

- § Decidir sobre a adequação e par
celamento de multas, sua conversão em
prestação de serviços ou recuperação ambi
entai, e a suspensão de multas aplicadas
em razão de supressão ilegal de vegetação
nativa ou inobservância de PMFS.

Entende o legislador que os órgãos públicos
responsáveis pelas questões florestais e seus des
dobramentos (fomento, preservação, fiscalização,
autorização para desmatamento, etc.) não vêm de
sempenhando, a contento, o papel que lhes cabe
como promotores da preservação ambiental e pro
pulsores do desenvolvimento sustentado, conside
rando a crescente necessidade reclamada pela soci
edade neste setor.

Alémde promover a agilidade esperada nas de
cisões, o PL pretende, de forma inovadora, enrique
cer a processo decisório, abrindo a discussão no âm
bito de outros segmentos da sociedade e favorecen
do,. sobremaneira, a resolução dos casos concretos,
hoje restritos ao crivo de meros pareceres técnico-ju
rídicos do órgão público, quando das solicitações de
autorizações de desmatamento, da aplicação de mui
tas e demais ações subseqüentes.

Alega, também, o autor do PL sob exame, que
com a criação desses Comitês, compostos de repre-

sentantes que atuam nos diversos setores da admi
nistração dos recursos naturais, as soluções serão to
madas com maior legitimidade e critério. Não mais
será verificada a nefasta e intolerável corrupção, co
mumente encontrada em agentes públicos que, por
força de suas funções e decisõesmonocráticas,po
dem ser facilmente corrompidos, em prejuízo da soci
edade e do meio ambiente.

Finalizando, considera o Autor deste Projeto de
Lei que o desenvolvimento, o progresso e a expansão
econômica do País não podem ficarà mercê de pro
cedimentos burocráticos •• morosos. e.falhos. A Nação
precisa de maior segurança e celeridade nas suas
decisões., para garantir e propiciar o desenvolvimento
sustentado que tanto almeja. Todavia, por força de
uma estru!ura viciada .~ por vezes ineficiente, fica es
tagnada, sem ascondiçges necessárias para promo
ver a distribuição da riqueza e o bem-estar social.

É o relatório.

11- Voto do Relator

O Projeto de Lei aqui tratado é de competência
da União Federal (Art. 24, VIII, da Constituição Fede
ral), de iniciativa desta Casa, nos termoselencados
no Art. 61 da Carta Magna, não havendo óbices lega
is para sua aprovação.

De modo geral, as. dificuldades de toda ordem
pelas quais passam os órgãos ambientais, as pres
sões internacionais, sobr~tudo provocada pela mídia
alarmista, têm gerando inseguranças que provocam a
adoção de condutas de cunho meramente ideológico,
restrito à questão da preservação ambiental, princi
palmente do setor florestal, em detrimento de uma
orientação realista e de base científica para o desen
volvimento deste setor.

De fato, nota-se o crescente adiamento dos pro
cedimentos de licenciamento e autorizações relativos
às questões ambientais que envolvem atividades im
prescindíveis para o pro9resso do País, a exemplo
dos licenciamentos para empreendimentos hidrelétri
cos, petrolíferos, de. mineração e o. florestal, sendo
este último considerado pela maioriados ambientalis
tas do setor público como verdadeiro vilão da questão
ambiental.

Sem entrar no mérito das questões preservacio
nistas e conservaciohistas, mesmo porque se tratam
de preceitos constitucionais a serem observados, os
entes públicos governamentais não podem promover
a estagnação de procedimentos efetivamente volta
dos para a melhoria da qualidade de vida, da recupe
ração do meio ambi~nte ... e do desenvolvimento só
cio-econômico do povo brasileiro.
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Com a criação dos Comitês Florestais, estará
aberto o leque para uma atuação mais objetiva do
Estado, que deixará sua postura meramente opresso
rEI e medrosa, para assumir o verdadeiro papel de
controlador responsável, passando a orientar o de
sHnvolvimento da Nação, em todos os segmentos
afetos aos Comitês.

No contexto florestal, o que se verifica hoje é
uma enorme carência, tanto do ponto de vista do se
tor público quanto do setor privado, de uma atuação
voltada para o desenvolvimento sustentado e para
procedimentos destinados à recuperação de áreas
arnbientalmente degradadas. Entretanto, a preocupa
çiio dominante tem sido para com a preservação,
simplesmente.

É mais do que preciso acabar com o descumpri
mento da lei que instituiu a Política Nacional do Meio
Ambiente, (Lei n° 6.938/81. Art. 2°) que tem como ob
jetivo "a preservação, melhoria e recuperação da qua
lidade ambiental propícia à vida, visando assegurar,
no País, condições ao desenvolvimento sócio-econô
mico, aos interesses da segurança nacional e à prote
çüo da dignidade da vida humana".

Esta proposta de PL traz, ainda, em seu esco
po a divisão das responsabilidades na administra
çüo das florestas e demais formas de vegetação na
tiva que constituem o patrimônio público, ecológico,
clJltural e econômico deste País, em perfeita conso
n;~ncia com o que dispõe o art. 18 da Constituição
Fi3deral, onde está consignada a autonomia políti
co-administrativa entre a União, os Estados, o Distri
to. Federal e os Municípios.

De outra parte, retira a concentração do poder
da esfera Federal, que por vício do antigo e histórico
totalitarismo, ainda impera na práxis administrativa
do Brasil. Por conseguinte, em boa hora, veremos a
competência comum e concorrente disseminada nos
diversos níveis de governo, em harmonia com a de
mocracia e com os princípios delineados na Consti
tuição Federal. (C.F., art. 23, incisos VI e VII, e art.
24, incisos VI e VII).

A almejada segurança no trato do nosso patri
mônio florestal e natural será mais efetiva. As fiscali
zações e vistorias, que por muitas vezes são preju
dicadas pela falta de recursos, comprometendo o
efetivo combate dos desmatamentos e das explora
çôes florestais ilegais, deixarão de se constituir no
entrave para o controle ambiental que se impõe. As
decisões tomadas peJos Comitês Florestais serão
de amplo conhecimento de todos os seus pares, fa-

cilitando a fiscalização dos empreendimentos apro
vados.

Os procedimentos consignados nos artigo 2° da
proposta em comento não mais estarão sujeitos à
inércia dos órgãos públicos, nem ao crivo de um único
agente no processo de avaliação de tais questões. As
decisões colegiadas oriundas dos Comitês Florestais
serão mais democráticas, na medida em que espelha
rão o consenso dos órgãos públicos e da sociedade
organizada, tornando-as mais legítimas e apartadas
da corrupç:ão que se tem constantemente verificado
nos procedimentos que envolvem o setor florestal.

Em razão do exposto, voto pela aprovação des
te Projeto de Lei, devendo após, ser submetido à Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2003. 
Deputado Ricarte de Freitas Relator.

11 - Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei n°
545/2003, nos termos do Parecer do Relator, Deputa
do Ricarte de Freitas.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Givaldo Carimbão - Presidente, Nelson Bornier,

Julio Lopes e Luiz Alberto - Vice-Presidentes, Alex
Canziani, Ann Pontes, Anselmo, Casara, Davi Alco
lumbre, Fernando Gabeira, Janete Capiberibe, José
Borba, Júnior Betão, Luciano Zica, Luiz Bittencourt,
Miguel Arraes, Pastor Reinaldo, Sarney Filho, Leonar
do Monteiro, Marcelo Guimarães Filho, Ronaldo Vas
concellos e Silas Brasileiro.

Sala da Comissão, 6 de agosto de 2003. - Depu
tado Givaldo Carimbão Presidente.

PROJETO DE LEI N° 71 O-A, DE 2003
(Do Sr. Davi Alcolumbre)

Dispõe sobre a vedação do uso dos
prefixos 0300 ou assemelhados para
acesso telefônico a centrais de atendi
mento aos cidadãos; tendo parecer da
Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, pela aprova
ção (relator: Deputado Alex Canziani).

Despacho: Às Comissões de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente; e de Minorias
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54)

Apreciação: Proposição sujeita à apreci
ação conclusiva pelas Comissões - Art. 24, 11 ..



Publicação do Parecer da Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias

I - Relatório

O ilustre Deputado Sandes Júnior apresentou o
projeto epigrafado, pelo qual, acrescentando um pa
rágrafo único ao art. 2° da Lei n° 7.998, de 11 de janei
ro de 1990, determina que pelo menos 20% dosre
cursos alocados pelo. Programa do Seguro-Desem
prego em ações de qualificação profissional sejam
destinados a programas de formação profissional de
negros e pardos, segundo a classificação de raças
adotada pelo IBGE.

Observa, na sua Justificação, que os progra
mas, projetos e atividades de qualificação do Progra
ma do Seguro-Desemprego foram reunidos no Plano
Nacional de Qualificação do Trabalhador, Planfor, se
gundo o qual houve, entre 1996 e 1998, uma partici
pação de negros e pardos na proporção de 45% dos
treinandos. Contudo, o total dos investimentos desti
nados à formação profissional dos afrodescendentes
atingiu apenas 10,9% dos recursos totais gastos pelo
FAT nesta área.

No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas à proposição.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A iniciativa do nobre colega da bancada de Go
iás é inspirada e merece nosso apoio. Com eferro,
constatada a distorção que chamou a atenção do au
tor impõe-se determinar um índice dos recursos apli
cados em ações de formação profissional no âmbrro
do Programa do Seguro-Desemprego que responda
minimamente à participação de negros e pardos, sa
bidamente o setor que mais sofre desigualdades só
cio-econômicas no País.

Por isso, o voto é favorável à aprovação da matéria.
Sala da Comissão, 16 de junho de 2003. - De

putado Luiz Bittencourt Relator.
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ção afro-descendente; tendo parecer da
MEIO AMBIENTE E MINORIAS Comissão Defesa do Consumidor, Meio

1_ Relatório Ambiente e Minorias, pela aprovação (re
lator: Deputado Luiz Bittencourt).

Despacho: Às Comissões de Defesa do
Consumidor, .Meio Ambiente e Minorias Tra
balho, .de Administração e Serviço Público
constituição e Justiça e de Redação (Art. 54)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões.
Art. 24,11

O projeto de lei em questão objetiva proibir o
uso, pelo governo federal, dos prefixos 0300 ou asse
melhados para a prestação de informações aos cida
dãos.

O autor justifica sua proposição considerando
como um direito do cidadão a obtenção, em caráter
gratuito, de informações junto ao governo federal, o
que não vem sendo respeitado por vários órgãos pú
blicos que oneraram a prestação dessas informações
ao torná-Ias acessíveis apenas por meio de centrais
telefônicas de prefixo 0300.

PROJETO DE LEI N° 832-A, DE 2003
(Do Sr. Sandes Júnior)

Acrescenta dispositivo à Lei n.o
7.998, de 11 de janeiro de 1990, para as
segurar que parcela dos recursos aloca
dos em ações de qualificação profissio
nal, no âmbito do Programa do Segu
ro-Desemprego, seja destinada à popula-

11 - Voto do Relator

Não há como se questionaros propósitos do PL
n ° 703/03 ora sob comento.

Dessa forma, cumprimentando o nobre Deputa
do Davi Alcolumbre por sua justa e feliz iniciativa, vo
tamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 703, de
2003.

Sala da Comissão, 17 de junho de 2003. 
Deputado Alex Canziani Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei n°
710/2003, nos termos do Parecer do Relator, Deputa
do Alex Canziani.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Givaldo Carimbão - Presidente, Nelson Bornier,

Julio Lopes e Luiz Alberto - Vice-Presidentes, Alex
Canziani, Ann Pontes, Anselmo, Casara, Davi Alco
lumbre, Fernando Gabeira, Janete Capiberibe, José
Borba, Júnior Betão, Luciano Zica, Luiz Bittencourt,
Miguel Arraes, Pastor Reinaldo, Sarney Filho, Leonar
do Monteiro, Marcelo Guimarães Filho, Ronaldo Vas
concellos e SUas Brasileiro.

Sala da Comissão, 6 de agosto de 2003. - Depu
tado Givaldo Carimbão Presidente.
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111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nO
832/2003, nos termos do Parecer do Relator, Deputa
do Luiz Bittencourt.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Givaldo Carimbão - Presidente, Nelson Bornier,
Julio Lopes e Luiz Alberto - Vice-Presidentes, Alex
Canziani, Ann Porites, Anselmo, Casara, Davi Alco
lumbre, Fernando Gabeira, Janete Capiberibe, José
Borba, Júnior Betão, Luciano Zica, Luiz Bittencourt,
Miguel Arraes, Pastor Reinaldo, Sarney Filho, Leonar
do Monteiro, Marcelo Guimarães Filho, Ronaldo Vas
concellos e Silas Brasileiro.

Sala da Comissão, 6 de agosto de 2003. - Deputa
do Givaldo Carimbão Presidente.

PROJETO DE LEI N° 842-A, DE 2003
(Do Sr. Hélio Esteves)

Dispõe sobre a unidade de tempo
de tarifação nas chamadas originadas
em telefones públicos e dá outras provi
dências; tendo parecer da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias, pela aprovação (relator: DEP.
LUIZ BITTENCOURT).

Despacho: Às Comissões de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias;
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática; 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 Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias

I - Relatório

Vem à apreciação desta Comissão o projeto de
lei em epígrafe, que pretende alterar a unidade de ta
rifação nas chamadas originadas em telefone público,
bem como obrigar a imprimir figuras de crianças de
saparecidas nos cartões telefônicos.

O nobre Autor propõe que a unidade de tarifa
ção passe a ser correspondente ao décimo de minu
to, ou seja, 6 segundos.

Justifica a mudança argumentando que a uni
dade de tarifação vigente, de 120 segundos, obriga o
consumidor a pagar por largo tempo de chamada te
lefônicaque não utilizou.

------------ -----------

Alega ainda o nobre Autor que a impressão de
figuras de crianças desaparecidas nos cartões telefô
nicos será de grande valia para sua localização.

Dentro do prazo regimental, a proposição não
recebeu emendas.

11 - Voto do Relator

Consideramos a proposição de elevado mérito,
pois promove maior justiça no que diz respeito às tari
fas da telefonia pública.

Após a privatização do setor de telecomunica
ções, o preço das tarifas telefônicas vem aumentando
de forma assustadora, a ponto de haver um grande
número de usuários inscritos nos serviços de prote
ção ao crédito, por falta de pagamento de contas de
telefone.

É notório que muitas famílias, devido à insufi
ciência de renda ou à inadimplência, têm solicitado o
desligamento de linhas telefônicas o que, com certe
za, implica um número cada vez maior de usuários de
telefones públicos. Há que haver, portanto, uma preo
cupação em relação ao valor da tarifa desse serviço,
pois a permissão para as concessionárias praticarem
preços elevados nas chamadas de telefone público
pode excluir muitos cidadãos do acesso às telecomu
nicações.

A proposta sob análise torna a tarifação da tele
fonia pública mais justa e mais barata, porque impede
que as concessionárias cobrem pelo tempo em que o
usuário não utilizou os serviços. Atualmente, por uma
ligação de 121 segundos paga-se o mesmo que por
uma ligação de 240 segundos, ou seja, o consumidor
paga por 119 segundos que não utilizou. De acordo
com a proposta, pela mesma ligação de 121 segun
dos, o consumidor pagará o equivalente a 126 segun
dos, apenas 5 segundos a mais, o que consideramos
mais próximo da realidade e mais justo do ponto de
vista da cobrança da tarifa.

Vale lembrar que, consoante afirma o Autor da
proposta, esse critério já é utilizado na telefonia celu
lar e na telefonia de longa distância nacional e inter
nacional, bem como é de implementação relativa
mente fácil.

Consideramos igualmente de elevado mérito a
obrigatoriedade de impressão de fotos de crianças
desaparecidas nos cartões telefônicos. Concorda
mos com o Autor que se trata de uma medida eficien
te no sentido de facilitar a localização dessas crianças
e minorar o sofrimento de tantas famílias, praticamen
te sem custos adicionais para as concessionárias de
telefonia.

Pelas razões expostas acima, votamos pela
aprovação do Projeto de Lei n° 842, de 2003.

Sala da Comissão, 11 de julho de 2003. - Depu
tado Luiz Bittencourt, Relator.
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11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o Projeto. de Lei n°
84212003, nos termos do Parecer do Relator, Deputa
do Luiz Bittencourt.

Estiveram.presentes os Senhores Deputados:
Givaldo Carimbão - Presidente, Nelson Bornier, Julio
Lopes e Luiz Alberto - Vice-Presidentes, Alex Canzia
ni, Ano Pontes, Anselmo, Casara,Davi Alcolumbre,
Fernando. (3abeira, .Janete Capiberibe, José Borba,
Júnior Betão, Lucial10 Zica, .Luiz Bittencoul1' Miguel
Arraes, Pastor. Reinaldo, Sarney Filho, Leonardo
Monteiro, Marcelo Guimarães Filho, Ronaldo Vascon
cellose Sitas Brasileiro.

Sala daComissão, em 6de agosto de 2003. 
Deputado Givaldo.Carimbão,· Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3~126-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR. N°. 2.636/2002
MSC N° 665/2002

Apr()vao .ato que outorga permissão
à Rádio WS & AO Ltda. para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na cidade de Buri, Estado
de. São PliulC); tendo. parecer da Comis
são de Constituição e Jl.istiça e de Reda
ção,pelacol1stitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa (relator: Deputado
João Paulo Gomes da Silva).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54, RICO»

Parecer da Comissão de COl1stituição 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 Informátic§l, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria nO 1.106, de 26 de junho de 2002, que
outorgapermissãoà RádioWS &AO Ltda., para exe
cutar, pelo prazo dedez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão.sonora em freqüência
modulada, na cidade de Buri, Estado de São Paulo.

De competênciaconClusjva das comissões, o
ato normativo, emanado doPoder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Gomynicação e Informática,
que aprovouparec~rfa.vorável,apresentando o Proje
to 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 proposiçãq 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 c()mpetência.exclusiva do Con
gresso Nacional, send? o Projeto de Decreto Legisla
tivo oinstrumE;lnto adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Hegimentolnt~rno.

Obedecidos os requi~itosconstitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos. ou princípios da C?nstituição em
vigor,nada havendo, pois, aobjetar no tocante à sua
constitucionalidade m~terial.

A técnica legislatiyaea redação empregadas pa
recem adeq\Jada$, •• conformando-se perfeitamente às
normas estabelecidas pela Lei Complementarn° 95, de
1998, alterad~pela LeiyoTplementarn° 107, de 2001.

Isto posto, nf;l.da mais havendo que possa obstar
suatrarnitação nE:ls;ta .caS§l, nosso. voto é no sentido
da constitucionalidade,juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 3.126,
de 2003.

Sala da Comissão,. 30 deabril de 2003. - Depu
tado João Paulo Gomes da Silva, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A ComissãQde 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° 3.126/2003,. nos termos do Parecer do Relator, De
putado João Paulo Gomes da Silva.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh -Presidente, Patrus Anani
ase Eduardo Paes -Vice-Presidentes, Alceu Colla
res, Alexan9re.Cardoso, André de. Paula, André Za
charow, Antonio Carlos BiscaJa, Antonio Carlos Ma
galhães Neto, AntonióCruz, Darci Coelho, Edna Ma
cedo, IIdeu Araújo, lnaldo Leitão, Jaime Martins, João
Paulo Gomes da Silva, José Divino, José.Eduardo
Cardozo, Jo.sé Ivo Sartori, Marcelp Ortiz, Mendes Ri
beiro Filho, Osmar S.13rra~lio,pauloMagalhães, Paulo
Pimenta, RobertoMagalh~es, Hobson .Tuma, Rubi
nelli, Vicente Cascione, WilsonSantiago, Wilson San
tos, Bispo Wanderval, César Medeiros, Cezar Schir
mer, ÇQriolano Sales, ..Çu~tódio Matt?s,Dilceu Spera
fico, Fernando de Fabinho, Gonzaga Patriota, Ivan
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Ranzolin, Jairo Carneiro, José Pimentel, MauroBene
vides, Odair, Paulo Afonso e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.127-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.637/2002
MSC N° 665/2002

Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Nossa Senhora do Socorro Ltda.
para explorar· serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade
de Socorro, Estado de São Paulo; tendo
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa
(relator: Deputado Darci Coelho).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICO).

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
dia Redação

I - Relatório

A Comissão de ciência e Tecnologia, comunica
çüo e informática desta casa, na forma regimental, ela
borou o presente projeto de Decreto Legislativo n°
3.127, de 2003, aprovando o ato constante da portaria
n" 1.1Ol,de 26 junho de 2002, que autorga permissão à
Rádio Nossa Senhora do Socorro Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiofusão sonora em freqüência modula
da,na cidade de Socorro, Estado de São Paulo.

O processo foi encaminhado a esta Comissão,
para sua manifestação no que se refere ao temário do
incisio 111, do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

Por considerar que o projeto em exame respeita
a boa técnica legislativa e contempla os requisitos es
senciais de juridicidade e constitucionalidade, nosso
voto é por sua aprovação.

Sala da Comissão, 14 de abril de 2003. - Depu
tado Darci Coelho, 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° 3.127/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Darci Coelho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias e Eduardo Paes - Vice-Presidentes, Alceu
Collares, Alexandre Cardoso, André de Paula, André
Zacharow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos
Magalhães Neto, Antonio Cruz, Darcí Coelho, Edna
Macedo, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Martins,
João Paulo Gomes da Silva, José Divino, José Eduar
do Cardozo, José Ivo Sartori, Marcelo Ortiz, Mendes
Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Pac
ulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma, Ru
binelli, Vicente Cascione, Wilson Santiago, Wilson
Santos, Bispo Wanderval, César Medeiros, Cezar
Schirmer, Coriolano Saies, Custódio Mattos, Dilceu
Sperafico, Fernando de Fabinho, Gonzaga Patriota,
Ivan Ranzolin, Jairo Carneiro, José Pimentel, Mauro
Benevides, Odair, Paulo Afonso e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.128-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência.Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.639/2002
MSC N° 665/2002

Aprova o ato que outorga permissão
à Exitus Sistema de Comunicação Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade
de São Simão, Estado de São Paulo; ten
do parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va (relator: Deputado Darci Coelho).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54, RICO»

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática desta Casa, na forma regimental, ela
borou o presente Projeto de Decreto Legislativo nO
3.128, de 2003, aprovando o ato constante da Portaria
n° 1.111 , de 26 de junho de 2002, que outorga permis
são à Exitus Sistema de Comunicação Ltda. para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida-
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de, serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade deSão Simão, Estado de São Paulo.

O processo foi encaminhado a esta Comissão,
para sua manifestação no que se refere ao temário do
inciso 111, do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

Por considerar que o projeto em exame respeita
a boa técnica legislativa e contempla os requisitos es
senciais de juridicidade e constitucionalidade, nosso
voto é por sua aprovação.

Sala daComissão, 14de abril de 2003. - Depu
tado Darci Coelho, 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 3.128/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Darci Coelho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias e Eduardo Paes - Vice-Presidentes, Alceu
Collares, Alexandre Cardoso, André de Paula, André
Zacharow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos
Magalhães Neto, Antonio Cruz, Darci Coelho, Edna
Macedo, IIdeu Araújo, Inaldo Leitão, Jaime Martins,
João Paulo Gomes da Silva, José Divino, José Eduar
do Cardozo, José Ivo Sartori, Marcelo Ortiz, Mendes
Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Pa
ulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma, Ru
binelli, Vicente Cascione, Wilson Santiago, Wilson
Santos, Bispo Wanderval, César Medeiros, Cezar
Schirmer, Coriolano Sales, Custódio Mattos, Dilceu
Sperafico, Fernando de Fabinho, Gonzaga Patriota,
Ivan Ranzolin, JairoCarneiro, José Pimentel, Mauro
Benevides, Odair, Paulo Afonso e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 14de agosto de 2003. - De
putado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.129-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e. Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.640/2002
MSC N° 666/2002

Aprova o ato que outorga permissão
ao Grupo Frajola de Comunicação Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Capim
Grosso, Estado da Bahia; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, ju-

ridicidade e técnica legislativa (relator:
Deputado Darci Coelho).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICD).

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório
A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni

cação e Informática desta Casa, na forma regimental,
elaborou o presente Projeto de Decreto Legislativo n°
3.129, de 2003, aprovando o ato constante da Porta
ria n° 1.219, de 5 de julho de 2002, que outorga per
missão ao Grupo Frajola de Comunicação Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Capim Grosso, Estado da Bahia.

O processo foi encaminhado a esta Comissão,
para sua manifestação no que se refere ao temário do
inciso 111, do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator
Por considerar que o projeto em exame respeita

a boa técnica legislativa e contempla os requisitos es
senciais de juridicidade e constitucionalidade, nosso
voto é por sua aprovação.

Sala da ComisSão, 14 de abril de 2003. - Depu
tado Darci Coelho, 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° 3.129/2003, nos termos doParecerdo Relator, De
putado Darci Coelho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus Anani
as e Eduardo Paes- Vice-Presidentes, Alceu Colla
res, Alexandre Cardoso, André de Paula, André Za
charow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Ma
galhães Neto, Antonio Cruz, Darci Coelho, Edna Ma
cedo, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Martins, João
Paulo Gomes da Silva, José Divino, José Eduardo
Cardozo, José Ivo Sartori, Marcelo Ortiz, Mendes Ri
beiro Filho, Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo
Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubi
nelli, Vicente Cascione, Wilson Salltiago, Wilson San
tos, Bispo Wanderval, César Medeiros, Cezar Schir
mer, Coriolano Sales, CUstódio Mattos, Dilceu Spera
fico, Fernando de Fabínho,· Gonzaga Patriota, Ivan
Ranzolin, Jairo Carneiro, José Pimentel, Mauro Bene
vides, Odair, Paulo Afonso e Zelincla Novaes.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2003. - De
putado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.



Aprova o ato que outorga permissão
às Organizações Rio Bonito Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de
Itapirapuã, Estado de Goiás; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justi-

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 3.130/2003, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Ibrahim Abi-Ackel.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh .... Presidente, Patrus Anani
as e Eduardo Paes - Vice-Presidentes, Alceu Colla
res, Alexandre Cardoso, André de Paula, André Za
charow, Antonio Carlos Biscaía, Antônio Carlos Ma
galhães Neto, Antonio Cruz, Darci Coelho, Edna Ma
cedo, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Martins, João
Paulo Gomes da Silva, José Divino, José Eduardo
Cardozo, José Ivo Sartori, Marcelo Ortiz, Mendes Ri
beiro Filho, Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo
Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubi
nelli, Vicente Cascione, Wilson Santiago, Wilson San
tos, Bispo Wanderval, César Medeiros, Cezar Schir
mer, Coriolano Sales, Custódio Mattos, Dilceu Spera
fico, Fernando de Fabinho, Gonzaga Patriota, Ivan
Ranzolin, Jairo Carneiro, José Pimentel, Mauro Bene
vides, Odair, Paulo Afonso e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W 3.131-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.643/2002
MSC N° 666/2002
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO contraria preceitos ou princípios da Constituição em
W 3.130-A, DE 2003 vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, constitucionalidade material.
Comunicação e Informática) A técnica legislativa e a redação empregadas pa-

TVR N° 2.641/2002 recem adequadas, conformando-se perfeitamente às
MSC N° 666/2002 normas estabelecidas pela Lei Complementar n° 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 legislati
va do Projeto de Decreto Legislativo na 3.130, de 2003.

Sala da Comissão, 8 de maio de 2003. - Depu
tado Ibrahim Abi-Ackel, Relator.

Aprova o ato que outorga permissão
à Organização de Comunicação Fredy Di
etz Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Santa Terezinha de Goiás,
Estado de Goiás; tendo parecer da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (relator: De
putado Ibrahim Abi-Ackel).

(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 na 1.220, 5 de julho de 2002, que outorga
permissão à Organização de Comunicação Fredy Di
etz Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Santa
Terezinha de Goiás, Estado de Goiás.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to 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



Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Dom Juvenal Roriz para ex
plorarserviç() der~diodifusãosonora em
freqüênciamodult;lda, na cidade de Jan
daia, Estado de G()iás;. tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
RedaçãO, p~lac()nstitucionalidade, juri
dicidade . e.téçnica legislativa (relator:
Deputado l~rahimAbi-Ackel).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redaçãó (Art. 54, RICO)

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se deProjeto deDecreto Legislativo, de au
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, que aprova o ato a que se refere a
Portaria n° 1.223, de 5 de julho de 2002, que outorga
permissão à Fundação Dom Juvenal Roriz, para explo-
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ça e de Redação, pela constitucionalida- 111 - Parecer da Comissão
de, juridicidade e técnica legislativa (rela-
tor: Deputado Ibrahim Abi-Ackel). A Comissão de Constituição e Justiça e de Re-

(À Comissão de Constituição e Justiça dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
e de Redação (Art. 54, RICO). unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade

e técnica legislativa do Projeto deDecreto Legislativo
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e n° 3.131/2003, nos termos do Parecer do Relator, De-
de Redação putado Ibrahim Abi-AckeL

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias e Eduardo Paes - Vice-Presidentes, Alceu
Collares, Alexandre Cardoso, André de Paula, André
Zacharow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos
Magalhães Neto, Antonio Cruz, Darci Coelho, Edna
Macedo, IIdeu AraÚjo, Inaldo Leitão, Jaime. Martins,
João Pl;l.ulo G()mes da Silva, José Divino, José Eduar
do Cardozo, Jo~é Ivo Sartori, Marcelo Ortiz, Mendes
Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Pa
ulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma, Ru
binelli, Vicente Cascione, Wilson Santiago, Wilson
Santos, Bispo Wanderval, César Medeiros, Cezar
Schirmer, Coriolano Sales,Çustódio Mattos, Dilceu
Sperafico, Fernando de. Fabinho, .Gonzaga Patriota,
Ivan Ranzolin, Jairo c:arn~iro, José Pimentel., Mauro
Benevides, Odair, Paulo Afonso e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 14 deagostode 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE OECRETO LEGISLATIVO
W 3~132-Aj DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicaçaoe Informática)

TVR N° 2.644/2002
MSC N° 666/2002

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° 1.222, 5 de julho de 2002, que outorga
permissão à Organizações Rio Bonito Ltda., para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Itapirapuã, Estado de Goiás.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovoU parecerfavorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epigrafe.

É o rE~latório.

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 pr()posição atende aos requisitos constitucio
nais formé3.is. 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 instrumentoadeqLJado, 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 pa
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às
normas estabelecidp.s, pelaLei Complementar n° 95, de
1998, alterada pela Lei Complementar n° 107, de 2001.

Isto posto, nadá 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° 3.131 ,
de 2003.

Salada Comissão, 8 de ma.io de 2003. - Depu
tado Ibrahim Abi.;.Ackel, Relator.
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rêlr, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida
d13, serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada,na cidade de Jandaia, Estado de Goiás.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to 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
na.is 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
ar!. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os re~uisitosconstitucionais 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 pa
rEcem adequadas, conformando-se perfe~amente às
normas estabelecidas pela Lei Complementar n° 95, de
1tl98, 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
gis�ativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 3.132,
d132003.

Sala da Comissão, 14 de maio de 2003. - Depu
ta.do Ibrahim Abi-Ackel,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
nU 3.132/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Ibrahim Abi-Ackel.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus Anani
ai; e Eduardo Paes - Vice-Presidentes, Alceu Colia
res, Alexandre Cardoso, André de Paula, André Za
charow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Ma-

galhães Neto, Antonio Cruz, Darci Coelho, Edna Ma
cedo, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Marfins, João
Paulo Gomes da Silva, José Divino, José Eduardo
Cardozo, José Ivo Sartori, Marcelo Ortiz, Mendes Ri
beiro Filho, Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo
Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubi
nelli, Vicente Cascione, Wilson Santiago, Wilson San
tos, Bispo Wanderval, César Medeiros, Cezar Schir
mer, Corioiano Sales, Custódio Mattos, Dilceu Sperá
fico, Fernando de Fabinho, Gonzaga Patriota, Ivan
Ranzolin, ,Jairo Carneiro, José Pimentel, Mauro Bene
vides, Odair, Paulo Afonso e Zelinda Novaes.

Salada Comissão, 14 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.133-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.647/2002
MSC N° 666/2002

Aprova o ato que outorga permissão
a WEB Comunicação Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Cristali
na, Estado de Goiás; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Rodação, pela Constitucionalidade, Juri
dicidade e Técnica Legislativa (Relator:
Doputado Ibrahim Abi-Ackel).

(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° 1.226, de 5 de julho de 2002, que ou
torga permissão a WEB Comunicação Ltda., para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Cristalina, Estado de Goiás.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.
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11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e .às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos aos requisitos constitucionais for
mais, podemos constatar que o projeto em exame
não contraria preceitos ou princípios da Constituição
em vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa
recem 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 maishavendo 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° 3.133,
de 2003.

Sala da Comissão, 8 de maio 2003. - Deputado
Ibrahim Abi-Ackel, 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° 3.133/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Ibrahim Abi-Ackel.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh- Presidente, PatrusAnani
as e Eduardo Paes - Vice-Presidentes, Alceu Colla
res, Alexandre Cardoso, André de Paula, André Za
charow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Ma
galhães Neto, Antonio Cruz, Darci Coelho, Edna Ma
cedo, IIdeu Arauj(), Inaldo Leitão, Jaime Marfins, João
Paulo Gomes da Silva, José Divino, José Eduardo
Cardozo, José Ivo Sartori, Marcelo Ortiz, Mendes Ri
beiro Filho, Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo
Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubí
nelli, Vicente Cascione, Wilson Santiago, Wilson San
tos, Bispo Wanderval, César Medeiros, Cezar Schir
mer, Coriolano Sales, Custódio Mattos, Dilceu Seráfi
co, Fernando de Fabinho, Gonzaga Patriota, Ivan

Ranzolin, Jairo Carneiro, José Pimentel, Mauro Bene
vides, Odair, Paulo Afonso e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Grenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W 3.134-A,. DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.648/2002
MSC N° 666/2002

Aprova o ato que outorga permissão
a WEB Comunicação LIda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Cocalzi
nho de Goiás, Estado de Goiás; tendo pa
recer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constituciona
lidade, juridicidade e .técnica legislativa
(Relator: Deputado Ibrahim Abi-Ackel).

(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 auto
ria da Comissão de Ciência e. Tecnologia, Comunicação
e Informática, que aprova o ato a que se refere à Portaria
n° 1.227, de 5 de julho de 2002, que outorga permissão a
WEB Comunicação Ltda., para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direitode exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Cocalzinho de Goiás, Estado de Goiás. '

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que
esta Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção se pronuncie acerca da constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa da proposição em
análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa' da
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União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos 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 n2
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
gis�ativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 3.134,
de 2003.

Sala da Comissão,.14 de maio de 2003. - Depu
tado Ibrahim Abi-Ackel, 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° 3.134/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Ibrahim Abi-A6kel.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Pa

trus Ananias e Eduardo Paes - Vice-Presidentes,
Alceu Collares, Alexandre Cardoso, André de Pau
la, André Zacharow, Antonio Carlos Biscaia, Antô
nio Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Darci
Coelho, Edna Macedo, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão,
Jaime Marfins, João Paulo Gomes da Silva, José Di
vino, José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori, Mar
celo Ortiz, Mendes Ribeiro Filho, Osmar Serraglio,
Paulo Magalhães, Paulo Pimenta, Roberto Maga
lhães, Robson Tuma, Rubinelli, Vicente Cascione,
Wilson Santiago, Wilson Santos, Bispo Wanderval,
César Medeiros, Cezar Schirmer, Coriolano Sales,
Custódio Mattos, Dilceu Sperafico, Fernando de Fa
binho, Gonzaga Patriota, Ivan Ranzolin, Jairo Car
neiro, José Pimentel, Mauro Benevides, Odair, Pau
lo Afonso e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2003. _
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.135-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.650/2002
MSC N° 667/2002

Aprova o ato que outorga permissão
a Bentivi Radiodifusão Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de São
Vicente Ferrer, Estado do Maranhão; ten
do parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va (Relator: Deputado Ibrahim Abi-Ackel).

(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 Podaria n° 1.207, de 5 de julho de 2002, que ou
torga permissão a Bentivi Radiodifusão Ltda., para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de São Vicente Ferrer,
Estado do Maranhão.

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 Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que
esta Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção se pronuncie acerca da constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa da proposição em
análise.

A proposição atende aos requisitas constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.
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A matéria é de competência exclusiva do Con

gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla

tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o

art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos aos requisitas 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 quepossa obstar
sua tramitação nesta CaSa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade,juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 3.135,
de 2003.

Sala da Comissão, 14 de maio de 2003. - Depu
tado .Ibrahim Abi-Ackel, 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° 3.135/2003, nos termos do Parecer do Relator, De

putado Ibrahim Abi-Ackel.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente- Patrus Anani
as e Eduardo Paes, Vice-Presidentes - Alceu Colla
res, Alexandre Cardoso, André de Paula, André Za
charow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Ma
galhães Neto, Antonio Cruz, Darci Coelho, Edna Ma
cedo, IIdeu Araujo, IInaldo Leitão, Jaime Martins, João
Paulo Gomes da Silva, José Divino, José Eduardo
Cardoso, José Ivo Sartori, Marcelo Ortiz, Mendes Ri
beiro Filho, Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo
Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubi
nelli, Vicente Cascione, Wilson Santiago, Wilson San
tos, BispoWanderval, César Medeiros, Cezar Schir
mer, Coriolano Sales, Custódio Mattos, Dilceu Spera
fico, Fernando de .Fabinho, Gonzaga Patriota, Ivan
Ranzolín, Jairo Carneiro, José Pimentel, Mauro Bene
vides, Odair, Paulo Afonso e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.136-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.651/2002
MSC N° 667/2002

Aprova o ato que outorga permissão
à RA - Sistema de Radiodifusão Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade
de Cândido Mendes, Estado do Mara
nhão; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (Relator: Deputado
Ibrahim Abi-Ackel).

(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° 1.208, 5 de julho de 2002, que outorga
permissão à RA - Sistema de Radiodifusão Ltda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade de Cândido Mendes,
Estado doMaranhão.

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 Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme deteJmina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla-
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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 à Portaria n° 1.013, de 20 de junho de 2002, que re
nova, a partir de 18 de janeiro de 1999, a permissão
outorgada à Fundação Sinodal de Comunicação para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Novo Hamburgo,
Estado do Rio Grande do Sul.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o r.elatório.

11- Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que
esta Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção se pronuncie acerca da constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa da proposição em
análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

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.

Comunicação para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade de Novo Hamburgo,
Estado do Rio Grande do Sul; tendo pa
recer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa
(Relator: Deputado Ibrahim Abi-Ackel).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54, RICO))

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redaçiio

111 - Parecer da Comissão

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Fundação Sinodal de

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
daçã<;>, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n" 3.136/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Ibrahim Abi-Ackel.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias e Eduardo Paes - Vice-Presidentes, Alceu
Collares, Alexandre Cardoso, André de Paula, André
Zacharow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos
I\lagalhães Neto, Antonio Cruz, Darci Coelho, Edna
Macedo, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Martins,
João Paulo Gomes da Silva, José Divino, José Eduar
dp Cardozo, José Ivo Sartori, Marcelo Ortiz, Mendes
Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Pa
ulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma, Ru
binelli, Vicente Cascione, Wilson Santiago, Wilson
Santos, Bispo Wanderval, César Medeiros, Cezar
S::hirmer, Coriolano Sales, Custódio Mattos, Dilceu
Sperafico, Fernando de Fabinho, Gonzaga Patriota,
Ivan Ranzolin, Jairo Carneiro, José Pimentel, Mauro
Benevides, Odair, Paulo Afonso e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.145-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.695/2002
MSC N° 679/2002
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tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos aos requisitos constitucionais for
rflais, podemos constatar que o projeto em exame
nào 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 pa
rEicem adequadas, conformando-se perfeitamente às
normas estabelecidas pela Lei Complementar n° 95, de
1~~98, 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 legislati
va do Projeto de Decreto Legislativo n° 3.136, de 2003.

Sala da Comissão, 8 de maio de 2003. - Depu
tado Ibrahim Abi-Ackel, Relator.

.....
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A técnica legislativa e a redação empregada pa
recem 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° 3.145,
de 2003.

Sala da Comissão, 8 de maio de 2003. - Depu
tado Ibrahim Abi-Ackel, 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° 3.145/2003, nos termos do Parecerdo Relator, De
putado Ibrahim Abi-Ackel.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente - Pa

trus Ananias e Eduardo Paes, Vice-Presidentes 
Alceu Collares, Alexandre Cardoso, André de Pau
la, André Zacharow, Antonio Carlos Biscaia, Antô
nio Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Darci
Coelho, Edna Macedo, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão,
Jaime Martins, João Paulo Gomes da Silva, José
Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori,
Marcelo Ortiz, Mendes Ribeiro Filho, Osmar Serra
glio, Paulo Magalhães, PauloPimenta, Roberto Ma
galhães, Robson Tuma, Rubinelli, Vicente Cascio
ne, Wilson Santiago, Wilson Santos, Bispo Wander
vai, César Medeiros, Cezar Schirmer, Coriolano Sa
les, Custódio Mattos, Dilceu Sperafico, Fernando
de Fabinho, Gonzaga Patriota, Ivan Ranzolin, Jairo
Carneiro, José Pimentel, Mauro Benevides, Odair,
Paulo Afonso e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.154-A, DE 2003

(Da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art 54, RICO»

TVR W 2.718/2002
MSC N° 735/2002

Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação de Armação dos Búzios, para
executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclu
sivamente educativos, na cidade de 19ua
ba Grande, Estado do Rio de Janeiro;
tendo parecer da Comissão de Constitui-

ção e Justiça e de Redação, pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa (Relator: Deputado Asdrúbal
Bentes).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICD»

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Em conformidade como art. 49, inciso XII, com
binado com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal,
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional, acom
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato que outorga per
missão à Fundação de Armação dos Búzios, para exe
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na ci
dade de Iguaba Grande, Estado do Rio de Janeiro.

A matéria foi analisada, primeiramente, pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, que, unanimemente, aprovou o parecer
da Relatora, a Deputada Marinha Raupp.

É o relatório.

11- Voto do Relator

O processo em epígrafe·encontra-se de acordo
com a prática legal e documental atinente à autoriza
ção para realizar serviço de radiodifusão em freqüên
cia modulada, com fins exclusivamente educativós,
especialmente no que se refere aos artigos 220 e 223
da Constituição Federal, não havendo óbice que vul
nere a sua juridicidade e legalidade, estando também
atendida a boa técnica legislativa, observadas as nor
mas da Lei Complementar nO 95, de 1998.

Por isso, o nosso voto é pela constitucionalida
de, juridicidade e boa técnica legislativa, motivos pe
los quais somospela aprovação do Projeto de Decre
to Legislativo n° 3.154, de 2003.

Sala da Comissão, 22 de abril de 2002. -Depu
tado Asdrúbal Bentes, 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° 3.154/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Asdrúbal Bentes.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente - Patrus Anani
as e Eduardo Paes, Vice-Presidentes - Alceu Colla-
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res, Alexandre Cardoso, André de Paula, André Za
charow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Ma
galhães Neto, Antonio Cruz, Darci Coelho, Edna Ma
cedo, IIdeu Araújo, Inaldo Leitão, Jaime Martins, João
Paulo Gomes da Silva, José Divino, José Eduardo
Cardozo, José Ivo Sartori, Marcelo Ortiz, Mendes Ri
b~iro Filho, Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo
Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubi
nelli, \(icente Cascione, Wilson Santiago, Wilson San
tos, BIspo Wanderval, César Medeiros, Cezar Schir
mer, Coriolano Sales, Custódio Mattos, Dilceu Spera
fico, Fernando de Fabinho, Gonzaga Patriota, Ivan
Ranzolin, Jairo Carneiro, José Pimentel, Mauro Bene
vides, Odair, Pau lo Afonso e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W 3.171-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.751/2002
MSC N° 740/2002

Aprova o ato que outorga permissão
à Freqüência Brasileira de Comunica
ções Ltda., para explorar serviço de radi
odifusão sonora em freqüência modula
da, na cidade de Gurinhata, Estado de Mi
nas Gerais; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (Relator: Deputado
Asdrubal Bentes).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54, RICD»

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Em conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República subme
te à apreciação do Congresso nacional, acompanhado
da ExJX>sição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato que outorga permissão à Fre
qüência Brasileira de Comunicações Ltda., para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Gurinhata, Estado de Minas Gerais.

A matéria foi analisada, primeiramente, pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, que, unanimemente, aprovou o parecer
do Relator, o Deputado Pedro Irujo.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O processo em epígrafe encontra-se de acordo
com a prática legal e documental atinente à autorização
para realizar serviço de radiodifusão em freqüência mo
dulada, especialmente no que se refere aos art. 220 e
223 da Constituição Federal, não havendo óbice que
vulnere a sua juridicidade e legalidade, estando tam
bém atendida a boa técnica legislativa, observadas as
normas da Lei Complementar n° 95, de 1998.

Por isso, o nosso voto é pela constitucionalida
de, juridicidade e boa técnica legislativa, motivos pe
los quais somos pela aprovação do Projeto de Decre
to Legislativo n° 3.171, de 2003.

Sala da Comissão, 22 de abril de 2002. - Depu
tado Asdrúbal Bentes, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
daçã?, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 3.171/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Asdrubal Bentes.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luíz Eduardo Greenhalgh, Presidente - Patrus

Ananias e Eduardo Paes, Vice-Presidentes - Alceu
Collares, Alexandre Cardoso, André de Paula, André
Zacharow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos
Magalhães Neto, Antonio Cruz, Darci Coelho, Edna
Macedo, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Martins,
João Paulo Gomes da Silva, José Divino, José Eduar
do Cardozo, José Ivo Sartori, Marcelo Ortiz, Mendes
Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Pa
ulo Pimenta, Roberto Magalhâes, Robson Tuma, Ru
binelli, Vicente Cascione, Wilson Santiago, Wilson
Santos, Bispo Wanderval, César Medeiros, Cezar
Schirmer, Coriolano Sales, Custódio Mattos, Dilceu
Sperafico, Fernando de Fabinho, Gonzaga Patriota,
Ivan Ranzolin, Jairo Carneiro, José Pimentel, Mauro
Benevides, Odair, Paulo Afonso e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 14de agosto de 2003. - Depu
tado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.172-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.752/2002
MSC N° 740/2002

Aprova o ato que outorga permissão
ao Sistema Catedral de Comunicação
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora. em freqüência modulada, na
cidade de Córrego Danta, Estado de Mi-
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nas Gerais; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (Relator: Deputado Co
riolano Sales).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54, RICO»

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Através da Mensagem n° 740, de 2002, o Sr.
Presidente da República submete ao Congresso Na~

cional, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do. art. 223 da Constituição Federal, o ato
que outorga permissão a08istema Catedral de Co
municação Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em frequência modulada, na cidade de
Córrego Danta, Estado de Minas Gerais.

A matéria.foi analisada, inicialmente,.pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, que a aprovou nos termos do projeto de
decreto legislativo em exame.

É o relatório.

" - Voto do Relator

Na forma do art. 32, 111, alínea a, do Regimento
Interno, compete à Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação o exame dos aspectos constitucio
nal, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa
das proposições sujeitas à apreciação da Câmara ou
de suas comissões.

Por sua vez, o art. 21, XII, a da Constituição Fe
deral, dispõe:

"Art. 21. Compete à União:
XII - explorar, diretamente ou median

te autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora

e de sons e imagens;
Nesta linha de raciocínio, diz o art. 49,

XII:
"Art. 49. É da competência exclusiva

do Congresso Nacional:
XII - apreciar os atos de concessão e

renovação de concessão de emissora de rá
dio e televisão;

Finalmente, rezam os §§ 1°, 3° e 5° do art. 223
da mesma Carta Política:

"Art. 223. Compete ao Poder Executivo
outorgar e renoVar concessão, permissão e
autorização para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, observado o
princípio da complementaridade dos siste
mas privado, público e estatal.

§ 1° O Congresso Nacional apreciará o
ato no prazo do art. 64, §§ 2° e 4°, a contar
do recebimento da mensagem.

§ 3° O ato de outorga ou renovação
somente produzirá efeitos legais após deli
beração do Congresso Nacional, na forma
dos parágrafos anteriores.

.....................................' .
§ 5° O prazo da concessão ou permis

são será de dez anos para emissoras de rá
dio e de quinze pará as de televisão."

Como se vê, a proposição em tela está em con
formidade com as diSpÇsições constitucionais trans
critas, não havendo ainda óbice que vulnere a sua ju
ridicidade e legalidade, estando também atendida a
boa técnica I~gislativa, ..observadas, outrossim, as
normas da Lei Complementar n° 95, de 1998.

Assim sendo, voto pela constitucionalidade, juri
dicidade .e boa técnica legislativa do Projeto de De
creto Legislativo n° 3.172, de 2003.

Sala da Comissão, 25 de março de 2003. - Depu
tado Coriolano Sales, 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° 3.172/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Coriolano Sales.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Edua.rdo Greenhalgh, Presidente - Patrus

Ananias e Eduardo Paes, Vice-Presidentes - Alceu
Collares, Alexandre Cardos(), André de Paula, André
Zacharow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos
Magalhães N€lto, Antonio Cruz, Darci Coelho, Edna
Macedo, IIdeu Araujo, lnaldo Leitão, Jaime Martins,
João Paulo Gomes da. Silva, José Divino, José Edu
ardo Cardozo, José Ivo Sartori, Marcelo Ortiz, Men
des Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Paulo Maga
lhães, Paulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson
Tuma, RubineUl, VicenteCascione, Wilson Santiago,
Wilson Santos, Bispovyanderval, César Medeiros,
Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Custódio Mattos,
Dilceu Sperafico, Fernando de Fabinho, Gonzaga
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Patriota, Ivan Ranzolin, Jairo Carneiro, José Pimen
tel, Mauro Benevides, Odair, Paulo Afonso e Zelinda
Novaes.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.183-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR W 2.818/2002
MSC N° 768/2002

Aprova o ato que outorga conces
são à Sistema Plug de Comunicações
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média na cidade de
Nova Brasilândia, Estado do Mato Gros
so; tendo parecer da Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa (Relatora: Deputada Edna
Macedo).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICD)

Parecer Da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato constante do
Decreto de 28 de agosto de 2002, que outorga con
cessão à Sistema Plug de Comunicações Ltda., para
e:<plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
c�usividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Nova Brasilândia, Estado do
IVato Grosso.

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 Proje
te. 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 pa
recem 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 legislati
va do Projeto de Decreto Legislativo n° 3.183, de 2003.

Sala da Comissão, 30 de Abril de 2003. - Depu
tada 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° 3.183/2003, nos termos do Parecer da Relatora,
Deputada Edna Macedo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus
Ananias e Eduardo Paes - Vice-Presidentes, Alceu
Collares, Alexandre Cardoso, André de Paula, André
Zacharow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos
Magalhães Neto, Antonio Cruz, Darci Coelho, Edna
Macedo, Ildeu Araújo, Inaldo Leitão, Jaime Marfins,
João Paulo Gomes da Silva, José Divino, José Edu
ardo Cardozo, José Ivo Sartori, Marcelo Ortiz, Men
des Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Paulo Eduardo
Magalhães, Paulo Pimenta, Roberto Magalhães,
Robson Tuma, Rubinelli, Vicente Cascione, Wilson
Santiago, Wilson Santos, Bispo Wanderval, César
Medeiros, Cezar Schirmer, Coriolano Saies, Custódio
Mattos, Dilceu Sperafico, Fernando de Fabinho, Gon
zaga Patriota, Ivan Ranzolin, Jairo Carneiro, José Pi
mentel, Mauro Benevides, Odair, Paulo Afonso e Ze
linda Novaes.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

------- .~---
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.184-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.819/2002
MSC N° 768/200

Aprova o ato que outorga conces
são ao Sistema Plug de Comunicações
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média na cidade de
Paranaíta, Estado do Mato Grosso; tendo
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa
(relatora: Deputada Edna Macedo).

{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, Co
municação e Informática, que aprova o ato constan
te Decreto de 28 de agosto de 2002 , que outorga
concessão à Sistema Plug de Comunicações Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Paranaíta, Estado do
Mato Grosso.

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 parecl;lrfavorável, apresentando o proje
to 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 acercada 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 atriblliçõesdo 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 Lt=:gisla
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 pa
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às
normas estabelecidas pela Lei Complementar n- 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 legislati
va do Projeto de Decreto Legislativo n° 3.184, de 2003.

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu
tado Edna Macedo, 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 3.184/2003, nos termos do Parecer da Relatora,
Deputada Edna Macedo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus
Ananias e EduardoPaes - Vice-Presidentes, Alceu
Collares, Alexandre Cardoso, André de Paula,
André Zacharow, AntoniQCarlos Biscaia, Antônio
Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Darci Coe
lho, Edna Macedo, .Udeu Araújo, Inaldo Leitão, Jai
me Martins, João Paul()Gomes da Silva, José Divi
no, José Eduan:jo Cardozo, José Ivo Sartori, Mar
celo Ortiz, MendesRibe.iroFilho, Osmar Serraglio,
Paulo Magalhães, PaLllo Pimenta, Roberto Maga
lhães, RobsorTulTla,HubineHi,.Vicente Cascione,
Wilson Santiago, Wilson Sl;l.ntos,BispoWanderval,
César Medeiros, CezatSchirmer, Coriolano Saies,
Custódio Mattos, DUpeu Sperafico, .Fernando de
Fabinho, Gonzaga Péitriota, Ivan Ranzolin, Jairo
Carneiro, JoséPilliebtei, MaurOBenevides, Odair,
Paulo Afonso e Zelindã Novaes.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.185-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.820/2002
MSC N° 768/2002

Aprova o ato que outorga conces
são ao Sistema Gois de Radiodifusão
Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
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são sonora em onda média na cidade de
Terra Nova do Norte, Estado do Mato
Grosso; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator: Deputado
IIdeu Araújo).

(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, deauto
ria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática, que aprova o ato a que se refere o Decreto
de 28 de agosto de 2002, que outorga concessão ao Sis
tema Gois de Radiodifusão Ltda. para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Terra
Nova do Norte, Estado do Mato Grosso.

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 Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o parecer.

11 - Voto do Relator

Consoante disciplina o inciso XII, do art. 49, da
Constituição Federal, é de competência e<c1usivado Con
gresso Nacional apreciar os atos de concessão e renova
ção de concessão de emissoras de rádio e televisão.

Nos termos da alínea a do inciso 111, do art. 32,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, é
de competência da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, a verificação dos aspectos
constitucional, legal, jurídico, regimental e de técni
ca Legislativa de projetos, emendas ou substituti
vos sujeitos à apreciação da Câmara ou de suas
Comissões.

Indubitavelmente, o Projeto de Decreto Legislativo
constitui o instrumento adequado para regular as maté
rias de exclusiva competência do Poder Legislativo,
haja vista o disposto no art. 109, do Regimento Interno.

No que tange aos requisitos formais, infere-se
que o Projeto em análise encontra-se em consonân
cia com os princípios e preceitos constitucionais.

Respeitante à técnica legislativa e redação em
pregadas, dessumese que guardam conformidade
com as normas estabelecidas pela Lei Complementar

n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, alterada pela Lei
Complementar n° 107, de 26 de abril de 2001.

Ex positis, e tendo presente que nada obsta ao
prosseguimento do feito, este Relator vota pela cons
titucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa
do Projeto de Decreto Legislativo n° 3.185, de 2003.

Sala de Comissão, 24 de abril de 2003. - Depu
tado IIdeu Araújo, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 3.185/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado IIdeu Araújo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias e Eduardo Paes - Vice-Presidentes, Alceu
Collares, Alexandre Cardoso, André de Paula, André
Zacharow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos
Magalhães Neto, Antonio Cruz, Darci Coelho, Edna
Macedo, IIdeu Araújo, Inaldo Leitão, ·Jaime Martins,
João Paulo Gomes da Silva, José Divino, José Eduar
do Cardozo, José Ivo Sartori, Marcelo Ortiz, Mendes
Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Pa
ulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma, Ru
binelli, Vicente Cascione, Wilson Santiago, Wilson
Santos, Bispo Wanderval, César Medeiros, Cezar
Schirmer, Coriolano Sales, Custódio Mattos, Dilceu
Sperafico, Fernando de Fabinho,. Gonzaga Patriota,
Ivan Ranzolin, Jairo Carneiro, José Pimentel, Mauro
Benevides, Odair, Paulo Afonso e Zélinda Novaes.

Saia da Comissão, 14 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
~ 3.186-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência ê Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.821/2002
MSC N° 76812002

Aprova o ato que outorga conces
são à SistemaPlug de Comunicações
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média na cidade de
Vila Rica, Estado do Mato Grosso; tendo
parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constituciona
lidade, juridicidade e tecnica legislativa.
(Relator: Deputado José Ivo Sartori).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICO»
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Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

1- Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática, que aprova o ato constante
Decreto de 28 de agosto de 2002, que outorga con
cessão à Sistema Plug de Comunicações Ltda., para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Vila Rica, Estado do Mato Gros
so.

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 Proje
to de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 11I, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos 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, aherada 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° 3.186,
de 2003.

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu
tado José Ivo Sartori, 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° 3.186/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado José Ivo Sartori.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias e Eduardo Paes - Vice-Presidentes, Alceu
Collares, Alexandre Cardoso, André de Paula, André
Zacharow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos
Magalhães Neto, Antonio Cruz, Darci Coelho, Edna
Macedo, IIdeu Araújo, lnaldo Leitão, Jaime Martins,
João Paulo Gomes da Silva, José Divino, José Edu
ardo Cardozo, José Ivo Sartori, Marcelo Ortiz, Men
des Ribeiro Filho, Osmar Serraglio, Paulo Maga
lhães, Paulo Pimenta, Roberto Magalhães, Robson
Tuma, Rubinelli, Vicente Cascione, Wilson Santiago,
Wilson Santos, Bispo Wanderval, César Medeiros,
Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Custódio Mattos,
Dilceu Sperafico, Fernando de Fabinho, Gonzaga
Patriota, Ivan Ranzolin, Jairo Carneiro, José Pimen
tel, Mauro Benevides, Odair, Paulo Afonso e Zelinda
Novaes.

Saia da Comissão, 14 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 3.187-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR NO 2.824/2002
MSC N° 768/2002

Aprova o ato que outorga conces
são à Vídeo Express Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão de sons e ima
gens, na cidade de Colatina, Estado do
Espírito Santo; tendo parecer da Comis
são de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa (Relator: Deputa
do Jose Ivo Sartori).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICD»

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato constante De-
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creto de 28 de agosto de 2002, que outorga conces
siio à Vídeo Express Ltda., para explorar, pelo prazo
d3 dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Colati
na, Estado do Espírito Santo.

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 Proje
to 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
ali. 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°
9!5, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
dt32001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislati
va do Projeto de Decreto Legislativo nO 3.187, de 2003.

Sala da Comissão, 23 de abril de 2003. - Depu
tado José Ivo Sartori, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
çiio, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unani
rr emente pela constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa do Projeto de Decreto Legislativo n°
a 187/2003, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado José Ivo Sartori.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus Anani
a:; e Eduardo Paes - Vice-Presidentes, Alceu Colla
res, Alexandre Cardoso, André de Paula, André Za-

charow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Ma
galhães Neto, Antonio Cruz, Darci Coelho, Edna Ma
cedo, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Marfins, João
Paulo Gomes da Silva, José Divino, José Eduardo
Cardozo, .José Ivo Sartori, Marcelo Ortiz, Mendes Ri
beiro Filho, Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Paulo
Pimenta, Roberto Magalhães, Robson Tuma, Rubi
nelli, Vicente Cascione, Wilson Santiago, Wilson San
tos, Bispo Wanderval, César Medeiros, Cezar Schir
mer, Coriolano Sales, Custódio Mattos, Dilceu Spera
fico, Fernando de Fabinho, Gonzaga Patriota, Ivan
Ranzolin, .Jairo Carneiro, José Pimentel, Mauro Bene
vides, Odair, Paulo Afonso e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2003. - De
putado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

REPRESENTAÇÃO N° 6-A, DE 2000
(Do Sr. F;ubens José França Bomtempo e Outros)

Representa perante a Comissão de
Fi:scalização Financeira e Controle contra
o Prefeito de PetrópolislRJ, senhor Lean
dro Sampaio, devido a ocorrência de irre
gularidades no emprego de verbas do
FlJNDEF (Fundo de Manutenção e Desen
ve,lvimento do Ensino Fundamental e de
V~t1orizaçãodo Magistério) naquele municí
pi.:>; tendo parecer da Comissão de Fiscali
zação Financeira e Controle, pelo arquiva
mento (Relator: Deputado André Luiz)

Despacho: Numere-se, Publique-se e
Encaminhe-se à Comissão de Fiscalização
Fillanceira e Controle

Publicação do Parecer da Comissão de Fiscali
zação Financeira e Controle

CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

Petrópolis, 28 de Janeiro de 2000

Ao lIustrís;,imo Senhor
Dr. Antonio Biscaia
Deputado Federal do Partido dos Trabalhadores

Senhor Deputado,
Conforme publicações veiculadas recentemente

na mídia, através dos jornais, Tribuna de Petrópolis e O
Globo, o H3presentante legal deste Município, Sr. Lean
dro Sampaio, Prefeito desta cidade, vem empregando
irregularmonte as verbas do FUNDEF ( Fundo de Ma
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
de Valoriza.ção do Magistério), eis que tal quantia ao ser
repassada pela União e pelo Estado (15 % do ICMS e
mais 15 % do Fundo de Participação), destina-se única



COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E CONTROLE

Os Vereadores Rubens Bomtempo do PDT, Pau
lo Mustrangi do PT , Jorge Maia do PSB e Aloísio Bar
bosa do PHS de Petrópolis, após publicação veiculada
no Jornal O GLOBO, do último dia 16, ( Doe, em ane
xo) vêm denunciando fatos importantes , que dizem
respeito a possíveis desvios de verba do FUNDEF (
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério) por parte
do Prefeito desta cidade, Sr. Leandro Sampaio.

Os Vereadores, que ora subscrevem esta, além
de comparecerem aos Ministérios Públicos Federal e
Estadual, apresentando representação, juntamente

Senhor Presidente,
Encaminho a V. Exa.,.para conhecimento e pro

vidências pertinentes á. correspondência que me veio
dirigida por vereadores da Câmara Municipal de pe
trópolis, Estado do Rio de Janeiro, instruída por publi
cações da imprensa, relativa a ocorrência naql.jele
município de irregularidades no emprego de verbas
oriundas do Fundef.

Sala das Comissões, 15 de março de 2000. 
Antonio Carlos Biscaia, Deputado Federal PT - RJ.

limo. Sr. Dr. Deputado Federal
Antonio Biscaia
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e exclusivamente à remuneração salar;ial do magistério mos á Vossa Senhoria, a presente REPRESENTAÇÃO,
bem como ao desenvolvimento do ensino fundamental. a fim de que seja instaurado o competente inquérito,

No que pertine à matéria veiculada na data de com escopo de apurar os fatos relatados, ciente de que
17-12-99, de autoria de Philippe Guedon (Doc. em em tempo exíguo, nos, serão informadas as providênci-
anexo), 25 % ( vinte e cinco por cento) desta verba as tomadas por este Orgão.
está sendo desviada para o pagamento de taxas de Impende salientar, que o Vereador Rubens
administração e fiscalização em obras ~ealizadas nas Bomtempo, desde 1997, já vem noticiando a presente
escolas pela CAEMPE (Companhia de Agua e Esgoto prática, tentando inclusive, para formalizar suas de-
do Município de Petrópolis), sociedade de economia '1úncias, obter informações e Certidões junto a vários
mista desta cidade, que, desde a terceirização da cole- Orgãos Municipais, sem, no entanto, ter alcançado
ta e distribyição de água no município, passada ao nenhum êxito, eis que tais documentos nunca lhe fo-
Consórcio Aguas do Imperador, tem como finalidade ram entregues, fato este que ocasionou, inclusive sua
precípua fiscalizar e administrar toda e qualquer obra ida à Brasília, em Maio de 1998. (Docs. em anexo)
feita pelas empreiteIras para a Administração Munici- Oportunofinalmente ressaltar, que pela gravidade
paI. A cobrança deste serviço é da ordem de 25% (vin- do exposto, estão os subscritores da presente, envian-
te e cinco) sobre o valorda obra, e no que se refere às do uma cópia da mesma para os Ministérios Públicos
escolas, remunerado com a verba do Fundef. Estadual e Federal, Gabinete da Presidência da Repú-

A referida cobrança implica em desvinculação blica, Ministério da Educação, Representação do MEC
imediata de boa parte dos recursos do Fundef, que no Estado do Rio de janeiro, Tribtmais de Contas do
passam. a ser utilizados nas ou~ras atribuições da Estado e da União, Secretaria de Educação do Estado
CAEMPE, tais como construção de creches, postos do Rio de Janeiro e Conselho Estadual de Educação.
de saúde, manutenção de vias públicas, reformas de Sem mais para o momento, despedimo-nos
praças, e até mesmo em infra-estrutura de terrenos apresentando protestos de estima e consideração.
para a construção de casas populares. Atenciosamente, - Rubens José França Bom-

Quanto à matéria de autoria da estudante Flora tempo, Líder do PDT - Paulo Roberto Mustrangi
Côrtes Daemon, publicada no dia 14 do corrente ( Doc. De Oliveira, Líder do PT -Jorge Da Silva Maia, Lí-
11), esta demonstrasua preocupação com o destino das der do PSB - Aloísio Barbosa, Líder do PHS.
verbas do Fundef, uma vez que o Prefeito Leandro Sam
paio, através da Secretaria Municipal de Educação, esta
va exigindo dos alunos ao se matricularem nas escolas
municipais uma taxa, a qual denomina, caixa escolar.

Finalmente, no último dia 16, um dos maiores
jornais de circulação no pais, O Globo, publicou em
manchete, na.la págil')a, matéria de teor semelhante,
sob o título, "FRAUDES CRIAM 115 MIL
ESTUDANTES FANTASMAS", sendo certo que na
pág. 3 do referido matutino, Petrópolis aparece como
campeão na fraude aludida, visto que o MEC, através
do Instituto de Pesquisas Econômicas ( Fipe), cons
tatou apresença de. quase 2000 ( dois mil ) alunos
inexistentes matriculados na rede de ensino público.
Registre-se ainda que a gravidade dos fatos mencio
nados.é de tamanha extensão, que tal matéria tam
bémfoi objeto de veiculação no Jornal Hoje da Rede
Globo , no dia 17 do corrente.

Em princípio, tal conduta enseja prática delituo
sa, tipificada no art. 315 doCódigo Penal, bem como
no Decreto-Lei n° 201/67, em seu art. 1° , inc. 111, a
qual deverá ser devidamente apurada pelos Órgãos
competentes, com á. realização de auditorias nas es
colas e sendo o caso, a imediata suspensão da verba.

Na qualidade de Vereadores deste Município, e
tendo como principal função a de fiscalizar os atos do
Poder Executivo e o uso das verbas públicas, ( art. 42
inc. VII da Lei Orgânica Municipal), é que encaminha-
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com documentos que acompanham a presente, do
mesmo modo procederam enviando cópia da mesma
para outros diversos Órgãos Estaduais e Federais.

No que diz respetto, a atuação do Ministério Públi
co Federal, foi-nos comunicado pela Procuradora da
República, Sra. Marylucy Santiago Barra, que foi instau
rado um procedimento administrativo de n° 009/00, bem
como estaria sendo enviado ao Procurador Geral de
Justiça, Sr. JOSÉ NUINOZ PINEIRO, cópia da mesma
documentação, com o escopo de que fosse todo o fato
apurado, eis que em tese, vislumbra-se possíveis ilícitos
penais, por parte do chefe do executivo.

Cumpre ressaltar ainda, que recentemente, o Se
cretário de Educação Municipal, edttou Resolução publi
cada no Diário Oficial do Município, ( Doe.em anexo ), na
qual modifica todo o ensino descaraeterizando-o por com
pleto, com o intuito de transformá-lo em ensino fundamen
tai, justamente porque para fins de recebimento da verba

em questão, não se computam o ensino supletivo. Fato
este que demonstra claramente como vinha agindo o Mu
nicípio, ou seja fraudando a lei, eis que vinha computando
como alunos do ensino fundamental, os do supletivo.

Conhecendo sua brilhante e ímpar atuação pro
fissional como membro do Ministério Público deste
Estado do Rio de Janeiro, por vários anos e acompa
nhando atualmente seu mandato eletivo de Deputado
Federal, é que encaminhamos ao Sr., cópia de toda
documentação sobre os fatos acima aludidos, com a
certeza de que imediatas providências serão toma
das, além das que esses Vereadores já realizaram.

Sem mais para o momento, despedimo-nos
apresentando protestos de estima e consideração.

Atenciosamente, - Rubens Jose França Bom
tempo, Líder do PDT -Paulo Roberto Mustrangi de
Oliveira, Líder do PT - Jorge da Silva Maia, Líder do
PSB - Aloísio Barbosa, Líder do PHS.

Secretaría de Educação

Resolução nlit 001 de janelro de 2000

OSac:rel1lirio de EduCaçêo EI E~ort9;';. no uso de $uas
auilt...llçOes leg..us. visando a rac'onelizllçãn 9' a pl'lorOfli1'8
ç.io de mformações SODuia1l ~nk1Bdes.eSt;o\QHI$. RESCL~
VE:

VI - 6- Fase
Vll-7·FS$t!'
v~n - 8' fase
HV - Multl'&!!Io&I,ada

CLASSE ESPE·CIAL

CE - ClaS!5ol' E:.specl<tl

CORRIGENOA

COrrlgenda da AesoluçAc de N" 001 de 27!12i99.
par ler saldo comlncon4!lç'80 napubllC8çâO da dia 30/',2/
99
Ona(t\')E>/é

A Matriz Curi'lcular pa'a o EnSino RElgular Not(.Jrnoe FU5ell
\lU e VIII do Ensino de ,Jovens e Adt-lltos, será a seg.ulnte:

1 IlfilJ

310
'8(}
4?l,1

r,

,. ,
~. ~(, :lr, 2<'

..Tr.1baJbn

Caflhet;:imen_o .. .. T .. t.....n, , , ,
"'"5 , , .'"f',Ud E~,dt 5 , , ...,
""400...,
.'1~'
i{lll

'"'20

H,O

, ,
~r, ;!h 2<, :u.
J(~l """ U)JlJ Irll:J 4lfll'

x.. Ge-mPIl:t Pte9-9f1'e
od.C· Semana&ArlLia,s,

Leia·se

l'<t:lll:ll1l"lh::'I
1 ·IL'nci;l., Fi:~ fi UI" E l'J(>g. de
S:;lli.t.:
Ur::L'lJõIE....:r.u1 ·fll

(OI: fi:r.c6.:u'':PõJ

MatrizCufticumr O&!)l a 50' Sé11o$ do ensino f'undament&1 No·
tU'TlO-2000

x • Se-mPJl3' PrEls-eole
4'\) - Semana!l Anuais

Matriz Cunuõ..Jlal' de 5.88"1 Sérl:tts da EnSinO Funoamenlei
-2000

T1Q01, 1"1.002, T1l)03, ..- 1· 5i!lfte ConlllbiltdedEI
T2OC1. T2Q02, T2C03 ... - 2- série Contabtlldade
T3001. T:jf'02. 13003•..- 3- 'S~rie CCnli51.billdadD
"140.01, T400'2, 14D03•.. - 4· s,/\oIie CO'n_<90billdeuje

F11J,Qt. F1()O:2. F1lJ03, ..- 1· SéllEt fQuTiaçl10 Ge~al

F:2001. F:2002. F:2003... - ,. ~é,ie FQrmQç&o G<9lal

F30Q1. F30CtZ. F.:l003_ .• _ 1- Sélie< Fotma~:lioGara!

ENSlNOOE JOVENS E AOU\.:TOS

ENSlt~OMEOIO- FORMAÇÃO GEFlAL

591. S92, 59'3_ .. - Clas$e de Alfabetização
5101. S102', StO;;J ... - l' Fflsa
520'.5;(02, S2()3, .. - 2~ f"afoe
5;]01. $302. 5303.. - 3' FA~El

5401, $.402.5403... - 4" Fase
SSO 1 < 5502. S503 .. - 5" Fes.G
5601,5602, S503 - 6· rase
8701. S702. S-'03 - til fase
5801. $f!O:2. 5803. ,. - B· Fase
MS'. MS2, ".153... - MultlS913riada

31. :32. 33 -,~ cefioclod~ Édl.'Cer,;tlo Infa"hl--03ano~

41,42.43 -2~ poriodo da Educaç:l!Io Intanbl..,. 04 aflOS
51,52,53 - 3~ perlodo da Etlut.IlÇáo In1anti' - 05 limos
MEI1. MEIZ. MEI::l. .. - Mui"s!SE!lIada da EducaçAo tntaotll
ENSINO FUNOAMENTAL - (\1 SEGMENT061, 62. 63... - l'
Série Nfval1" El"I:S.ino FundamentaltO'. 102. 103.. -1' Série
Ni el 2 - Ens;nôFundamentBI201. 202. :203.. , - :zl Série dQ
E m no FUJ1damenial30't. 302, 303. - 3· Séria da Ensino Fu~·-

damental401. 40.2. 403. - 4- Série do Er\'slnQ
FundamEnlaIMF~.MF2. MF3 - MulhS':l;9ria.dáde 1'~ 4·D141.
0'\42. D"\43- - 'i'urma~ agrupada!. de 1-1t 4'ENSINO FUNDA
MENTAL _ 2:~ seGMEN"lOS01. 502.5'03 ... - S· Sé(llt do En~

sino' FundamsntaI50', 60:2. BC3.,. - 6' Stllrle do Ensitloo FUfl
dal7leotal?Q1, 702, 703.. - 7 1 Série do Et1s;no FLands(J18n
U!.180t, 802. aO::L, - S' Serte do Enslloo FundarnentalD581,
D5132. 05e~".- Tufme,a agrupadas 08 S'é gCserlEisENSINO
FUNDAMENTAl - REGULAR NOrURNOR501 • RSQ2, R.SG3....
...;. 5' Seria diJ R,;tgulat NoturnoR60', AG(J2, RG03... - 6· Sér,e
do fi agula r NolumoR101. R702. 1=\703... -7· Sérre do Rayu'a-t
N.otu,rwRBO~. 'R802. R803... - 8· Série do Reguta'
NOIU,noR5Bl, Fl582. R58J. - Regulor Nolur,-"o 
AgrtJpad!lse:NStNO MEOIO- Té:CNICO CONTABILIDADE

ANEXOU

OIV - Onl&rsas ModalJdtujes

CAPAC\TACÃO D'E PROFESSORES E. ALUNOS

EDUCAÇÃO lNFANTIL.:

1FG- ~''5é'fiE'Fo(maçAoGerat

2FG - 2 1 sons Formaçâlo GElrat
3FG _ 3 1sprie Feumaçáo Gerei

N"J -,,- $ene Ui"","1 , ~ Er.-$ínl) F\.lndaTl\e"lal
N2 - l' Série N;YaI2 ~ En$rno FUOd8.ooental
2 - 2' Sl<,iift do Ensino Fundamental
3- 3 1 Série do En.:s.ino Fundamental
.. - 4- Série do En~ino;) Fundamental
1/4 - MlJttisi;l9riacie. da l- iIl 4-
:3 t '" - Mul1isseriada da -SI 9 .. -

A. t/4 - Sé...ies agrllpadtls- de ,- à ..*aér\fls

ENSINO MEO'O - FORMA.ÇÃO GERAL

ENSINO FUNDAM.ENTAL - 211' SEGME....'TO

El - t'll' pariodo da Educeçllo Infflnlll- 03 anos.
E:2 _:.(-0 período da Educa.çAo lnfenlli - 04 an05
E3 - 3<1 periodo da EducaçAo Infentil - oS atlOS

MEI- Multis1iellada.da. Educeçl.o ~Iltanlil

ENSINO FUNDAMENTAL -1· SEGMENTO

ENSINO FLJNC'&'MENTAL- REGULAR NOTURNO

lTC _ ,. ::;árle Contabili.dada
~iC -:,2. s.erie Ccntab:U:Jl!llde
3TC - 3· seria CcntabindadEl
4TC _ 4. séne Coe-tabHidolllde

R5 - 5" Sér~ do Regul.ttr N:Jtucl1o
Fl6 - S' Série do Repular l\IOtLlr4l13"
ip,7 - 7' Série óo Regu'ar N01Ulno
RS - 8' SSJillo de R&y;.llaf" t-lohlmo
R5J8- A_pular Nolurno-Agrupad8s

ENSINO MÉDIO....., TEGNICO CONTABILIDADE

5 - 5" Sftlioe- do ETislIlo FundF.lm..r"a~
6 - a' Serie dI) Ensino Fundamenlal
"] - 71 SeJíe do Ensllio Fundamontal
S - S' Série dQ Ensino Fundam.ntal
S/fi - Turmas. agrupadas cf. 5- t SI $étlBS

1" Criaril discnrníoar códlgos para .. denominaçãoda~sé.
rtes, e d::asturm'i:l:». cienbode suas TEr9pec:Uva.s rnoollhd.ade":l.
ele ensine, pena o conjunto d8 escolas da rude municipa
08 eQucllçào.
2~ Estes códigos serão adotados por 10d.B$ as unidnCRS
escolares da rede municipal tia educação a parll( de 1'<1\;(>
ran-o de 2nOO.
3" Os cÓdigos ft quo se rehuB 11 pr~SEln'Q Resolução si!io
os contido8- nO$ llr'lGKO$ t ilo 'I.

Al-lEXOl

ENStNO OE JOVE:NS E AOULTOS

N I - Cias'Stl da A.U Il.beti:te'iliQ
1- ""fa.se
n-2"'F=as$
Ul-3"Fase.
I V-4 P Fas9
v-S' FasE'

CLASSe: ESPECIAL

21, 22. Z3. 24.•. - Classe E$pscial

CAPACIT_"-QÀO DF. PFlOFESSOAES E ALUNOS

0',01,0102. D1 :1:)... - OivorSAS ModalldatleS

A Mat'lot ·Curri.t:ular do En$lno f'uncamanlal ue 5- a 6- Séries
dtlJmo/noll;rno e F&Sl9S VIJNtl1 do En5inoda JOIf9OS e Adw1os.
selá a s~inte'
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Tm.JLOUI
'ASCCMPETÉNCIAS

CONVOCAÇAo

"'9r(·-:'~RodriguesLeào
Preside:'!'e d~ConselhoMunICipal de Saúde

()1 "leítura da Ata anterior;
02 • Re'9i~i)\o tntaJl"'o'i);
03 • Unidade Básica deP.dro do RiO 

G~mpl..mentaçAo tle dllC\ll118l1lt:ls.
04 .. Pac\ootes Renais'
OS - Aufltorll=t na Hemodsálise doHo~1

Sanl13l1eresft
06 ~ AssU01CtS Gereis

N' DOPROCESSODECISÃO ASSUNTO
227tM deferido e8'1C da mu1a
248:w9 lnd""'riCo
26-'6I99-A deI.rIdo
30411\'9 indelerido
3482I9P deteroo
3516/99 deferíd<>
36660"!?!ô deleriOO
3!l4li99 h:leleridc
3676'* hle!e1'<lo
3948it'? dotemo
3962'99 <k!l8'i:Jo
3919.'99 deler;oo
4140'!!9 delenoo
4249!99 iMei""1ll
4-C:l3I99 lndereri10
452119~ (lo'rncb
4565'99 coe,erido
45991!'9 dolerido
48HI99 ln<Ieleric1o
463519S indeferido
4699199 ooferi:fO
470A/99·A detemo
49OQ1?) Indeferido4lr.ll/99 __

49:l1li!:"! OOle_
491&.l~ .n<lelem
4919-;:1 iT"lCetEijd,t)

CPT

Marcos Rod'i9U<1a LeAo
SéCt'êlá,rMl -dEI SaUda

Às 10 00 horas dQ dIa 27 de dezembro <ia 1999. rEooif3m-&8
na oedecJaCo'fJllanhia Pel'1lpOliran. de Transpof1e' ·CPT,si1U
.ao na Roa Alberta farre, n' 51 - Cent,o • PllIropolrs • AJ. OS
mP.mbrcrs inJegrantes da 1 t Jari. nomêados pejo Decreta n~192,
de 26 ce )untro do 1998, tendo como P,esidente a li'•. H.lo"'"
Cavaco Perem!: Reg:) e membros e'etfVOs Dra. MariaCeeilia
Bousouel Cameiroe OI. Cados Alberto "el)ceiJa Aivafflü. Na
p"'se~leOIUOU o oupIMa D'. PaU'!>Troccoli Neto em SUbStitui
cão oomemblo OI, Carlos Alberto1eoxeil. At.arãeo, pa,a decio
siLo(!O$ recurso$. em paUla para julgamento, Após os. deb4IIS,
10Jsmpt<)fêfklas as. cecisóes abaixo indicadas juntamente com
I} n? do respectivo p(t>Cftsso·

ATA DE RElJNIÂOOA I'JlJmA ADMINlSfRAllVADE RECUR·
SOSOE INFRAÇÕES DO MUN1CIPIO DE PErROPOL1S.

Petropolio.12<1eianelrode20CO

Pelo pres:enle. V1f710$convocarQS $entoore$ MemblQ$ do
CQnt",ho Municipal <le SI"<le. para teuniao que sora realila·
da no óra 18 da ,anairo dt 20:JO. às 1B:OOhofas. na sala <to
Consoltro. sito a Av. Koeler. 2&)· Centro.com a seguinte or<ienT
dOt1ul:

A·t.S'l - Par1lc~m tio Nuprecc um e. ro máXimo. dois represen
tan\(os dO$ s~torQs. e Institt.ltçeeS.. abat1(o dlsC~'m~Mdas:

• Qi·...isãode Program:-s
· i)1li'lsaodeEprderniologla
-D'liisãade SaJde Esco:ar
-A.s~k;ten('::! l) Samle. OOTí:.1h~thq(hr
• S~cmtaria"'l!nl:ff.'al do e:duO::fji;ão e Esportf' 
D('r~:l[1n.me"to rle Educaç.~f)

.. Secreto'J8 Es:adJal de Edllcaç?o· Coords!"adorlB
dp. Ensino

- APPO~ ASSOCiação PetlOpoltli3M de Pacientes
Oncologicos

-Crc· Ceo!,O dererepi. 9ncolt>gio.a
- COns.elho Mtmi::ipal de Sallrjl!'

A,\, 6~ - As tnslltuw;:õe:s que quisEt'sm ~ttil:.ipar tio Nupr'Bcc. de·
vem a~,eSE'tllar suacamIidetura que sar~l acaita 011 não ~elCl nu·
clfl(:.

A·~ 7~ _Os foares-entarrt€s devem~ercsccfhijos {ir' '( cMa:dsma·
.c:illca. em suas resçcçbvosÊlreas da- o:·r~·,ção e, dOf'lQ(r&9 prefe
rência àquP.fPS que esleJam parucula1me"llle rTIotl\'ad'J5 pelO nos~o

Ctl\/iIolO ~e:atuação.

fi.lt 8" -l\-e5CoJhBoe~'erá $P.I' formalizada rrlr!t aoocrdenadofl8 do
nl.ldeo atreves de o~;cic E"'W13~peolas ,espeet'vils cnt?fJas
Arl 9" -O-NuIlrecc t-erã unla conrdenl1çflo (llfllla J::or seus rrt&m·
t:ros tom. mandalo de do\s i\i10$,.N'.:l'!S seu'!> ;mpedimen1os se-ra
~UbslItt:IdoPOr'UmCOCl'óenado' in1eitInAmen~.~oomaado veios rPEnl'

broo d" nu::leo

AI\. 10'1 .. O Nu?~ce {lcJlrá vin('\Hado d""lAn'tOtl~qalJ Secret(J~i~

Muni!:::iL'81 de Saúdo e recebera aO'JIO arif'l:lli-:uJ]'l"':o cJeosla Seo:rf"

TIIULOV
DOFUNCIOHAMENTO

TITUl.O 111
COMPOSIÇÃO

"li 4'· Sa" comjl<lénc<.o<lo !'.up:~co

1· Pr:Jpor 8 pohh·:a eas dUf\trilP.S de ccnlrole d:>
tahagismo e oulrOS falares dp. 'IStO adotados
rero Muo·cipln,

2· SC"QUIfSS nOlln8~d"'~ ?tÇq':lfl"lfi;; NflGtooal c
F.slp.rJual de Oontrole do lFlbaglsmo e cuucs
IlUorE'! de R.1l!.t:\).

3.. Plarlc:'ltU orientar, ~)(ecl1tar e a'_a!laf as polit~es

publicaS' de- ccm~~le aCl tâncer ncMoo:clplO,
4· Pronover a lIl1(~9mça6 CO'11 OU!IOS 9·upoS. comitês

fluclpos e progre.m('l$ tlecomba1e 8'0 cAncar a
nIYE!'I$ ES,130ua' fi Nac1OO'al

5· Pwslarassossona1éCtl'C'2. f'lél.areaesoeCffirCade
combal9 üo câncer: a dd,?renlessSQmenlosti21
$oc!erJac:le mlJnic~cal, semole'QIJ8 soJicMado 8 ce
aC<3fdo com as PIJ'$'Slo,hdatl~s e objOl!V<J'S do
NlIPfE*OC

6· promovera capacitação lecnlClIde s!tOdel

eDucação entre outros envoh"dQS com Ccomba1e
Docânt.ef8 lli\l6'l munici!')at

7- fncentiVar e buscar ,a. 'Crraç-ãod~ Jf;lQis!'ELyãa ce
oonttQiede 1a\nfe~de ,j~:::o. bE:om (;omosua
tf' ....uJgnçâo e curnprJn'et~l:)

B·jnlor",.r a popul.çã~~m ~ra\. cOtn eniaae em
popufações esoeciflcas,com:) as cnanças. 0$
sdolescelltE"S e flsa~slalltf)S. sútj;riP, <lSmateflClOs da
eXj)Osiçêo aos d'.,.e~9(lsle'oresde risco

g.: EnVolver ,nsllluiçôes nâ09"J....oflrnafJ1('ntais cixrvJ
nSSociaçcese co!"1$E'\n'>:'s~~ c!Íl'S~e ~Iube's d!
5ervi;:o. sUldlCa1us; sXI(?dnd"~ t1e aITllt;J':tS 00 bairro,
ElnlfOOL;lIOS. r.o PC!J9cama M\:n:Clpatdé Combate
aO' Cãnce'.

10~ ProdUZir malefj5,t edii(:a1iv') etJ~c9,mpi/llnn8 como
canal";S, fOltlelQS. SIf.1'ês.txJllons. ade·s[vos, vfdt:os.

pa~A eS.G1A1DClfTlE,\oto apopulaçào.
11· ProtnovercarnDcl',hasdE!l COf~tlfljca~oSoGla'

pl'lóCipelrnoo\1! dUT~nte as. l1ala~ comemcrahvas
de31 de maio 29 {ie agostoS' 27 doS nOvemom.

12· Reali1..ar e partlcl:oat ~e t>';'ú'll~n&. 'Corno conlerbncias.
congressos. se.nlna~jos,:'SI"'PÓ$lÇiS eSlfOllBres
Ql,ie Iratem de probieinátt-:as rei acio:'.adas. ao
câncer.
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REGIMENTO INTERNO DO NÚCLEO DE
PREVENÇÃO E COMBATE A.O CÂNCER 00

MUNiCípIO DE PETRÓPOLIS

Secretaria de Saúde

/I"":.~... ~O""'ueJeodI3'Pr&vEtflÇ:loeComba~eaoCãm::E'rdoM.Jni'

(IPIO de PlMÓpollS. \&m po.t 11T\a.\\tle.d~:

1~ DimJn:..Ilf 11 Plevatêooja de latores de riscodeçám::er
visamo a re<l1Jl;ãn<lo ml>tl>im<lrlaW:l..",,\lIl' <:ar,cer.

2~ Plopcr pdlticaS pU~lCasdealendmenlo 80S
cidadl1og,-vttimados pelo aora\fO

TI\UlO\l
:1,0." ror'Al.JDADES

A~ ~'. A Secretarl8 Municipal OCl Saúde instth.ti c. !"lw:;loo dE'

n'(pven~tl:) a Comt:lat'6BO Cãncer oe MUfilcipio d!l' Petcópoh::>
Art 2' - ONupri;!cc é formado per reprase~Uln1es de dJlerel"ll~s

e.elalt'S ernstituições. É. -Portanto. :ntEr~S€ltolial e mler·
losMoJCl.onaJ e tem por objetivo realizar ações de prsvenÇ:ã~ e
";:;:.n'-o1edocãncc"noMvn cfr;::io de Petrópolis.

T1'ULOI
:lA CARAC1EfUZAÇÁO EOOS OOJEnVOS

l~duc."'<lnluinJmt'; !'" « TI ~ \ \'.ILj
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF

l-O FUNDEF FOlIMPLANTADO AUTOMATICAMENTE EM TODOS OS
ESTADOS E MUNICíPIOS BRASILEIROS A PARTIR DE l° DE JANEIRO
DE 1998 E É FORMADO A PARTIR DO REPASSE DE 15 % DE ICMS, IPI
EXPORTAÇÃO, FPM E FPE;

2 - DE ACORDO COM INFORMAÇÕES DO MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO OBTIDAS EM BRASÍLIA, A CONTA DO FUNDEF
PETRÓPOLIS FOI ABERTA AUTOMATICAMENTE PELO GOVERNO
FEDERAL NO BANCO DO BRASIL (AGÊNCIA PAULO BARBOSA), SOB
O NÚMERO 5802I-X E O VALOR DISPONÍVEL ATÉ 13 DE FEVEREIRO
ERA DE R$ 1.646.299,42, TAMBÉM SEGUNDO INFORMAÇÕES DE
BRASÍLIA;

3 - DESSE VALOR, 600/0 DEVERÃO SER REPASSADOS AOS
PROFESSORES MUNICIPAIS COMO REMUNERAÇÃO SALARIAL, O
QUE CORRESPONDE A UMA SUPLEMENTAÇÃO DE R$ 987.779,00 NOS
DOIS MESES SOMENTE PARA SALÁRIOS DO MAGISTÉRIO,
RESGUARDADAS AS DIFERENÇAS DE NÍVEL E QUALIFICAÇÃO DE
CADA PROFESSOR. OS OUTROS 40 % DEVERÃO SER APLICADOS NO
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO;

4 - NA SEMANA PASSADA, FIZ UM PRONUNCIAMENTO A RESPEITO
DO FUNDEF E DE SUA OPERACIONALIZAÇÃO E RESOLVI BUSCAR
AS INFORMAÇÕES JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, JÁ QUE
NÃO OBTIVE RESPOSTA DO MUNICÍPIO;

5 - QUAL NÃO FOI MINHA SURPRESA HOJE AO LER MATÉRIA NO
DIÁRIO DE PETRÓPOLIS NA QUAL O PREFEITO LEANDRO SAMPAIO
FALA DE UM ABONO PARA OS PROFESSORES DE NÍVEL 1, COMO SE
ESTIVESSE SENDO PAGO PELA PREFEITURA E PELO FUNDEF, MAS
DIZ QUE O PROFESSOR DE NÍVEL 2 SÓ PODERÁ RECEBER O
BENEFíCIO A PARTIR DA IMPLANTAÇÃO DO NOVO PLANO DE
CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DO MAGISTÉRIO;

6 - A INFORMAÇÃO QUE RECEBEMOS DO MINISTÉRIO NÃO BATE
COM A DECLARAÇÃO DO PREFEITO: O PLANO EM VIGOR DEVE SER
UTILIZADO PARA CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO SALARIÀL ATÉ
QUE O NOVO ENTRE EM VIGOR;
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7 - O MAIS PREOCUPANTE É QUE OS MEIOS DE CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DESSE FUNDO AINDA NÃO ESTÃO
DISPONÍVEIS NO MUNICÍPIO. O PREFEITO CRIOU O CONSELHO NO
DIA 9 DE DEZEMBRO, MAS ATÉ AGORA NÃO CONVOCOU AELEIÇÃO
DE SEUS MEMBROS~

9 - A CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO
FUNDEF É COMPOSTO POR:
O1 REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01 REPRESENTANTE DOS PROFESSORES E DOS DIRETORES DE
ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
01 REPRESENTANTE DE PAIS DE ALUNOS
01 REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO
ENSINO FUNDAMENTAL

E SUAS ATRIBUIÇÕES SÃO AS SEGUINTES:
- ACOMPANI-IAR E E . CONTROLAR A REPARTIÇÃO,

TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO
- SUPERVISIONAR A REALIZAÇÃO DO CONSELHO EDUCACIONAL

ANUAL
- EXAMINAR OS REGISTROS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS

GERENCIAIS MENSAIS E ATUALIZADOS RELATIVOS AOS
RECURSOS REPASSADOS OU RETIDOS À CONTA DO FUNDO

8 - ALÉM DISSO, NÃO INCLUIU A VERBA DO FUNDEF NO
ORÇAMENTO E NEM ABRIU CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA
PAGAMENTO DESSE ABONO;

9 - QUERO CONVIDAR OS OUTROS DOIS MEMBROS DA COMISSÃO
DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DA CÂMARA, JOSEMAR E TAKASI, PARA
IRMOS JUNTOS AMANHÃ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COBRAR O
CUMPRIMENTO DA LEI E ESCLARECER TODAS AS DÚVIDAS SOBRE
A OPERACIONALIZAÇÃO DESSE FUNDO E CONVOCO OS
PROFESSORES A SE MOBILrZAREM PARA GARANTIR ESSE DIREITO
CONSTITUCIONAL.
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PREFEITURA l\lUNICll'AL DE l)I~TRÓIIOLIS
Gabinete .du l'refeito

GPJOOJ Em 04 de janeiro de 2000.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de cumprimenlã-Io e

encaminhar cópia do BALANCETE DO FUNDEF com referência ao

mês de oulubro de 1999t para análise.

Sem mais, aproveito a oportunidade para

apresentar protestos de eslima.e consideração.

~--~
LEANDRO JOSÉ ME es SAMPAIO FERNANDES

feito

Exmo Sr.
Vereador RONALDO MEDEIROS
DO. Presidente da Câmara Municipa'
Nesta
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PREFEliUAA MUNICIPAL. DE PETR6pous
SeCRETAR1'. DE CONTROLE INTERNO
DEPARTAMENTO DE C:lNTABIUPADE ·OeCON

FUNOEF
DEMONSTRAmo DE ARRECADAÇÃO

uLts DEOurU6RO OEi.
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DIA
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SALDO ANTERIOR
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PREFElTURA MUNICIPAL De PETRÓPOUS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
DEPARTAMENTO DE CONTABIL.IDADE - O~CON

RECEITA

FUNOEF
BALANCETE FINANCEIRO

OUTUBRO DE 1999

DESPESA

•

1:1::
~
-..J
+>-

o
c
Dl
;:j.
Dl

[
iil
I\)
-..J

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Repasse RecebidO do FUNDEF
AplícaçêO Financeira

Soma

1.680.367,26
10.860,28

, .691.227,54

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Pessoal e Encargos
outras Despesas

Soma

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRlA
Restos a Pagar de 1998

750.000,00
356.703,07

1.10&.703,07

14.000,00

o
;i;,
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Ô
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:IJ»
oo
CIl
o
m
lJ
c:;;
oo
CIl

1.454.099,25

2.574.802,32

CAGOBE~USTEN ~o
~
m
I\)
o
ow

SAlDO PARA O MÊS SEGUINTE

Disponfvel
883.574,78 I Banco do Brasil S/A - c/c

2.674.802,32 I TOTAL

z~~· ~ y
~it;r..kk~-----,_.- - -

T- -~- -totAL

SALDO DO MÉS ANTERIOR

Disponlvel
'oco do Brasil SÃC/C

10r~~~-L,LEANDRO O É MENOeS
SAMPAIO NANOES

PREfElTO@"""."



PREFEITURA MUNICIPAl DE PETRÓPOUS
sECRETAAlADe FAZENDA

FUNDEF

RELAÇÃO DOS P~MENTOS EFETUADOS NO M~S DE OUTUBRO oe 1999

~
o
~
o
O
([)
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o
ow

FAVORECIDO PROCESSO VALOR ESpeClFlC.AÇÁO
H· RS

PRORSSlONNS DA EDUCAÇÁO f~de~o 750.000,00 folladot~o

ÁGUA DO IlIPr:R.ADOR S/A.. 12'116199 12.11.&,1>8 Tartfa dt água. ngoto
CJA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUHICfPlO DE PETROPOUS 12'112199 330.600,93 RIIf'óI'lI$ em livlllSaS NOCOIas do Mu'lk:íPlo

UHIVERSIOADe 00 ESTADO DO RIO DE JANEIRO 1120W99 14.000,00 Prnta;io dt Servtços
TRANSPORTE $,1,0 LUIZ LTDA. 12026/99 4.<WO,OO Prnta;ão clt hI'VIços
slOVICENTE VElCULOS LTDA. 118St199 2.025,.t6 Prmaçio de awv\;ol
s,l,o VICENTE velCUlOS LTD.I.. 11Jt)9f99 1.526,59 Pm;taçlo dt N!YlçoI

PETROSAMPA, .....TERIAIS D~CONSTRUÇÁO LTDA 1C397199 2:10,41 FOl'MCmenlo de rnat.nar
REIolATO SUTTER 11555J99 600.00 Loeação de Imóvel
II'lFRASEG SlSTalA,S DE SEGURAHÇA E TELECOIIUNJCACOES LiDA 1183ii1S9 4.625,00 .Aqtisição dot EqUpam8nto MtrIco

TOTAL 1.120.103,07
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TIPO 05 CREDITO: DRCAME:NTA.RIO FONTE MEs:
PROGRAMA NATURezA CREDITOS DESPESAEMPENHACA SAL.OO OESPESA. RSAL.tzAOA SALDOS

DE CA. DAS OU
TRABfo.LHO DESPESA. ADICIONA.IS NO MES ArE O Més DOTACÕES NOM~S ATE OM~S R.P.

08421882.1141 3.1.1.1.013 12.355.000,00 - 12.34a.OOO,OO 15JJOO,oo 750.000,00 10.450.169.47 Uag.a3J,53

O8oU1lR12.041 3.1.1.3 ..05 1.200.000.00 - 1.200.000.00 - - 1.200.000.00 -
O8421Jn041 3.1.20.06 627.000.00 46.349.30 396.320.04 230.579.96 210.41 337.:206.24 S9.nuO

08Q1tB2.041 3.1.31.05 10.000.00 . . 10.000.00 - -
014Z1~Cz. 041 31.3.206 3.463.000.00 48.000.00 34Z3.063:14 3.9.936.86 351.867,66 3.1e5.153.:2 257.9O?G':;:

OIl4Z1!S2.041 3.1.9.20$ 30.00a.Oo - 910.00 ~.Q90.00 . 910.00 ·
08421E!2 041 3.2.54.05 5000.00 - . 5.000,00 - - ·
0S4Z1811:'041 41.1.0.06 20.000,00 - 15.910.19 4.089.81 - 15.910.19 ·
08421!!2.0.41 4.1.2.0.06 790.000.00 - 603469.76 186.53D.:Z 4.625.00 371.Z39.78 :Z2.230.0a
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OUTUBRO OE 199&

o
s::::
III
;:::\.
III

<li"
~.

F\)
"'-l

o»,
::IJ
Õ
O»
O»,
s:::
»
::IJ»
O
O
Cf)

O
m
"U
C
);!
O
O
Cf)

~
o
(j)

5
Q..
(I)

F\)
o
o
(jJ

:,-.ue.DJ(2'

2.41,DM.76

OAGOBER~m

1U.cUU,to

16.UD.63lI,JO

1.10'.1ClZ,t17

1.10UOU7

nun,a6

12D.32'-86

17.871.'73,16

17.17UTI,U

k.34I,30

J4.UJ.J.Il

1&.&00.000,00

1UjOQ.DOO,DD

PREFETTURA MUNICIPAL DE PETROP0U8
SECRETAAlA DE eoNTROI.E lHTERNO
OEPARTAl.lEH'tO DE CO/iTA!lI.lDADE· OEt:ON



1.691.221,541 DESPESA ORÇAMENTÁRIA

FUNDEF
BALANCETE FINANCEIRO

OUTUBRO DE 1999

PREFEITURA MUNICIPAl DE PETRÓPOLIS
SECRETMIA DE CON1'ROlE INTERNO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DeCON

RECEITA
ITEM

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Repasse RecebidO do FUNDEF
Aplicação Financeira

VALOR

1.680.367,26
10.860,28

oeSPESA
ITEM

Despesas COlT8ntes
Despesas de Custeio
Pessoal
Encargos Sociais

Outras Despesas·de Custeio

Material de Consumo
OutrosServiços de Terceiros
Despesas de Exercícios Anteriores

Despesas de Capital

Investimentos
Equipamentos e Material Permanente

DESPESAEXTRA..QRCAMENTÁRlA
Restos a pagar
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VALOR
I I

1.106.103,07

750.000,00
750.000,00
750.000,00

,. - I Iº».
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2.574.802,32

~

1.454.099,25
1.454.099,25
1.454.099.25

TOTAL

SALDO PARA O Mês SEGUINTE
Disponível
Banco do Brasil SfA - CIC

883.574,78
883.574,18
883.574,78

ly6J/l J~d-
2.514.802,32TOTAL
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1998 1996 RP
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- - .
599.135,93 - S:?9.1:;l5,5l3

2gs.028.27 193.292,57 1OS.i34.70

MOVIMeNTAçÃO co FUNOEF
RESTOS APAGAR. DE 1"8

PAGAMENTOS EFSTUAOOS EM OUTUBRO D51999
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&010. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Petrópolis

REQUERWENTO DE INFORMAÇÕES

EME NTA ltequer informações ao EXécuti

vo Municipal, relativamente ao FUNDEF, com re

ferência à conta nO 5B.02l-X, conforme mencio-

na.

o Vereador RUBENS BOMTEMPO, infra-assinado, s~

tis feitas as formaliuaucs regimentais, ouvido o Plenário, com base no
Inciso XIV do Art. 83 da Lmt, REQUER ao ExmQ. Sr. Prefeito Municipal I

sejam encaminhadas a esta Câmara, no prazo legal, informações relacio

nadas com o FUNDEF, especificamente com referência à conta nO 58.021-X

do Banco do Brasil, no ano de 1998:

1) Cópia dos cheques, conforme relação anexa;

2} Cópia dos processos referentes aos pagamentos efetuados, com os res

pectivos cheques;

3) Caso não haja processo de pagamento, informar os nomes dos favoreci

dos;

() AnAlise da Secretaria de Controle Interno, quanto i aplicaçio dos I

recursos provenientes dos referidos cheques.

Sala das Sessões, em 26 de março de 1999

Vereador
!\MAli: .

Em..
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Câmara Mu.nicillal de Pctróllolis
Gabinete do Vereador U.ubcns BOltltcnlllo (Líder do PDT)

Relação dos cheques solicitados no item 1 do prcscnlc Requerimento de Informações:

Data emissão Cheque n° Valor·

20/02/98 932061 R$ 1.300.000,00
0704/98 932063 R$ 457.736,68
30/04/98 932065 R$ 900.000,00
08/06/98 932066 R$ 400.000,00
25/06/98 932067 R$ 455.000,00
13/07/98 932068 R$ 1.910.591,34
29/07/98 932069 R$ 1.550.000,00
27/08198 932071 R$ 1.630.000,00
28/09/98 932073 R$ 1.391.275,75
26110/98 932074 R$ 901.001,34
27110/98 932076 R$ 130.000,00
261l1l98 932077 R$ 1.800.000,00
28/12/98 932078 R$ 1.150.000,00
30/12198 932079 R$ 335.000,00
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1'lillFElTURA MUNICIPAL DE I'nTRÓI'OLlS
Gabinete do I'rcfcilo
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GPI 198
..AftÇAUO 0\ AI.
ti.1fI.1dJ (/s ,2:L.

~:----ft"'~ -tl"a=~
Petrópolis, 08 de maio de 1999.,....-- .. -----'... ,---.-...-...,

L I I.

..............-
.)

Senhor Presiden ,

thf,,~, ._" ,- -; .. ',. ~" '. '-'--
".Dir' .." ' " ,r, n1fi:'IlI,"

'.' • 1,' llu

Em resposta ao OficÍ() PRE lEG 146199
(protocolado sob o nO 5143/99), que nos encaminhou cópia do Requerimento nO
587199, de autoria do Vereador Rubens Bomtempo, Informo. a V.Exa., que os
docurnentosel ou informações estão à disposição do Ilustre Vereador
na sede da SECRETARIA DE FAZENDA.

·'::o.....-=........."'N ESSAM~'FeRNA~Es
P feito

Id\QU\VE-Se.

ErIlJ I C, <:l.~

/"'.:' ',! .;
,',

ExmoSr.
Vereador Ronaldo Medeiros
DO.Presidente da Câmara Municipal
Nesta
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EME N1 A Requer informações ao Exe

cutivo Municipal, relativamente a pagamentos e

fetuados ao FUNDEF.

[i 9 MAHI999 'I
,_.,~" ",,:....J.

N.- 0513

·';::13
,. 1,'1. l,l'dr"'~IH Mllmm~'"

Mirn;ntll· _

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES

LI
.---_.__.-.. '-'--"-

o Vereador RUBENS BOMTEMPO, infra-assinado, sa

tisfeitas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, cc:Hn'!}jàse no

Inciso XIV do Art. 133 da LOM, REQUER ao ExmQ. Sr. Prefeito Municipal s~

jam encaminhadas a esta Câmara, no prazo legal, as informações abaixo:

l} Enviar relação dos pagamentos efetuados no mês de fevereiro de 1999,

relativo ao FUNDEF, com publicação no D.O. de 13/03/99, discriminando'

os materiais adquiridos e outros pagamentos com seus respectivos"válo

res.

Sala das Sessões, em 26 de março de 1999

Bf.

APROVADO
E M ..Qf.l2..!i113

P R E __.._.....~J.,A.<~
.\ I' Ui' t li I

--_. - -~--_ ..._._---- - ---~------
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Petrópolis, 08 de maio de 1999.

Senhor Presiden

G_~~11999
...._- •......

N..~~ 08U5----_._- -Em resposla ao Oficio PRE LEG 144J99
(protocolado sob o nO 5141199), que nos encaminhou cópia do Requerimento nO
513/99, de autoria do Vereador Rubens Borntempo, informo a V.Exs., que os
documentos el ou informações estão à disposição do Ilustre Vereador
na sede da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

, , 11 \ H: . ~, I;.

\. ExmoSr.
Vereador Ronaldo Medeiros
DD.Presidente da Câmara Municipal
Nesta
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RIGEM oas RECURSOS VALOR - RS

(I Lei Complementar 87,'96 - prevê o ressardmenlo. pela Uni~o. em lavor dos estados e
municipios. il titula decompensação financeira pelaperda de receitas de<:onentes da desoneração
das expoI1açõ<I$ de produtosprimárias.

o fundo li composto. basicamente. por rl'CUl'sns dns próprios eslados
e IJ1UIIícipiIÀ.... ori:,:in{lrros. de fontes já existCJtles, (]l'!'L'$Ciul)S de uma parccJ(]
dc rIll.'UI'511S novos. origll.irios da l'n~io.

Asrcrcitas do Fundo são conslilUid~sde 13% uo:
• Ful1llo de Participação dos Estados - FPE:
" Fundo de Parti<:ipução dos \funicípios ~ I'P\I:

hnp1lslCl sobre Circulação de \Icrcadorins (l Ser\i~'''s - IC\IS: c
Impmilo sohre Produtos flldus(rl~lliz·ildlJs. propolTionnJ Ú..,

e.\pIJI·wçües - IPIe.vp.
EstiIlla,s<l que. em I!lUIl. o rC\DEF envlll,,~r;i I) montant,~d" RS 13.7

hiJhties. Oquadro II ~egujrapn'sent.a a d~-;t'Jiminil(:<l:l) (./('H~e valor. de llCfJr((o

onl1 a t,ri4clll dus ff~1:LH':-;OS:

Fundo de ParticipaçJo dos Estados - FPE
Fundo de Panicípação dos Municipios - FPM

ICMS
LC.87196(")
TOTAL (ICMS +L.C. 87196)

IPle,p.
TOTAL
15% DO TOTAL DESTAS RECEITAS

COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO
TOTAL DE RECURSOS DO FUNDEF

10.890.630.666
12.189.442.670
61.158.191.334

1.870.354.000
63.028.545.334 .

1.749.509.332
B7.858.328.002
13.176.749,200

526.599.490
13.705.348.690

âmbito de cada Estado e o número de alunos do ensino fundamental
atendidos pelo Estado e pelos ~Iunidpios. de acordo com as infornwçócs
constantes do Censo Escolar d" MEC do ano anterior.

Exemplo:

" l'm município Imaginário possui 3.8011 alunos no ensino
fundamentaL de acordo cmll oGcnso Es(.'olar cio .uno nntt'rlor:

• No âmbito de todo <l Estado lll1<1C este lllunil'lpio Sl~ localiza. são
235.605 alunos do ensino fundamenlalltlll,,1 da rede estadual e
das redes municipaiS);

" () cneficieme <1e distribtliç<io. nessc caso. é: 3.11011 / 235.1;05 =
lU) Ili 16265

" Se o montante de rccurso~ do 'T\DEF. no õmIJilO dess" Lnidalle
federada. for de RS 1.500.000.00. c~te municípiO imagín<irio sel"J
contemplado. ao longo do ano. com RS 2-1.242.47: esse resultado
{"i obtido ao multiplicnr o cocfidentc tle distribui,no pelo montante
de recursos a ser di~trlbllído durante o exercici'): R$
1.31)0.000.00 x t},O 161fl263 =RS 24.242.47.

~It;mdisso. detlne·sc naciorwlmente um mlol' minimo a ser iu\estido
por aluno/ano (para 1998 esse valor é lIe RS 315.001. \os Estados ou
~Iuniciplos em que o valor per capila for inferior a esse mínimo. a CniiÍo
complemeuta a diferença.

Os recursos do fundo são crcdll'ldos automaticamente em conta
específica no Banco do Brasil. ,.\ cada mês. em datas dJstintas. são
transferidos os recursos. de acordo com a sua origem: assim. nas mesmas
datas de transferência do FPil, por exemplo. são creditados os recursos do
Fl'NDEf originários do FP\1. acontecendo o mesmo com os Valores
provenientes do FPE. do ICM5*e do IPlexp.

COJIO CilLCf!LAR O COEFICIENTE

Recebem recursos do Fundo os estados e mOllicíplos que oferecem
atendimento em rede de ensino fundamental regular e que tenham alunos
cadastrados DO censo escolar do alio anterior. Não são computadas. para
efeitos do Fundo. as matrÍl.'ulas na Educaçáo Infantil (cfe'Cbe e pré
escola) e no Ensino llédio (anti~o 2° grau), nem do Ensino Supletivo.

Os valores devidos a cada Estado e a cada Município são calculados
lcv'nndo em consideração o montante de recursos que formam o fundo (lO

f.'TlLlZAÇ"-lO DOS kEClRSOS DO FLWDEF

Os recursos do FUNDEF destinam-se exclusivamente ao
Ensino fundamentál. devendo ser aplicados nas despesas
enquadradas corno "lllllIlutenção e desenvolVimento do ensino'.
conforme estabelecido pelO artigo 10 da Lei Federal nO 9.3941
96 (LDB).

" Cada eSlartn tem seu próprio calendlirio de tronsferencla do IC).lS. reja maiores detalh~s sobre

~pas.<;ede recu['S(Is n') item 6.
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Restabelecendo a Verdade
Mesmo sendo evidente o objetivo de denegrir o elogiado e·
reconhecido trabalho que aPrefeitura de Petrópolis vem·realizando
na área de Educação que hápor trás da repetição em alguns órgãos
de imprensa de informações equivocadas que o Ministério da
Educação divulgou na Internet mesmo depois de elas terem sido
devidamente esclarecidas, a Secretaria Municipal de Educação
sente-se no dever de fazer 0$ seguintes esclarecimentos:

1•Não há alunos fantasmas nas escolas públicasmunícipais. Os
alunos relacionados nas Ustas de matrículas que serviram de
base para ocenso escofar têmnome, sobrenome eendereço e
frequéntam regularmente as aulas. A falsa polêmica em
torno dessa questão foi provocada por setores
bur()crãticos do Ministério' da. Educação, que
excluíram dos benefícios do Fundef cerca de 1.700
alunos do Curso para Jovens e Adultos (antigo
Supletivo de 5° a 8' sêries), por não reconhecê-lo como de
Ensino FundamentaL Excturdos da lista, esses alunos não
constaram do levantamento publicado no Diário Oficial e
divulgado na página do MEC na Internet..O fato de não
constarem do levantamento não significa que não existam.

2 O próprio Ministro da Educação, Paulo Renato Souza,
.. reconheceu,. durante visita ao .centro de Capacitação em

Educação Frei Memória, da Prefeitura· de Petrópolisj a
necessidade de rever a desastrosa decisão, o que, segundo
ele, será feito ao longo deste ano..tsso representa dizer que os
cursos para jovens e adultos, de 5ª a 8ª séries devem voltar a
ser reconhecidos como merecedores dos investimentos do
Fundef... .

Octá,vio E(nesto Gouvêa da Silva Leal
Secretário de Educação e Esportes
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PETROPOUS: DE CIDADE IMPERIAL ACIDADE FANTASMA I
iil
I\)
-...IÚnica Cidade Imperial das Américas, Petrópolis deixou de ser notÍCia nacional por suas atrações

turísticas paro fazer parte de um mundo de fraudes e escândalos. E isso pela irresponsabilidade do atual
prefeito Leandro Sampaio que insiste em criar FANTASMAS e tentar desviar dinheiro público.

O jornal O GLOBO de domingo, 16/jan./2000, em matéria com chamada de primeira página, é
claro: Petrópo!i~ lidera; 9, gJupo ?aqu~le~;:trunicípio~~ue"1~isftauclp~a"1 a x~rba desti~?da às escolos
municipais de,~h~ino f~.Hqq~ellfCJI, invertpndo o númerp absurd(fd~ 1.793~Jun~sfantasmqs em apenas 21 ~,
escolas pesqul~9d~s, S~?~PiJi~ 0"*'[~~ i9~~?los',90 r~d~ rriú~krparclie~o a r:iÓ\Jnidodes,...., . ~

por Leandr:rç~~h~:Jt~I~~lJ~r,~~~!lf:~c~e~~r~~:~~J~~~~~ilf,~ff~lMre~~~s~~~~I~S:~~e~~~d~; ~,
arrecadar indevidamente o dinheiro que o ministério da Saúde destinava à Petrópolis. A humilhação foi ~
completa: os mesmos que roubaram foram obrigados a devolver cada centavo. ~

o
" H?P;~HfS? ~. c;efl1~le~~hPor Rro, ;..j9pr,feitpra de Petr~eoli~Lusand~seus F4Nr~$,MAS,?e~vi~ qo ~

FLlNDE~ ºrn.a ~ij,ôlit~ér~e.,rn~is,'ÇI'tl M,ILH'Ã0 _DE, RE~I;S que,,'Pf<:wdve!mertEit não é aplt~ada lia9r~?da ~
educaçao. Onde e~ta~e CJphcaâa?:iSeraqu~!1aoe sufiCiente ovqlor de R$ 587,00 que a cidade rece~e por ~

cqp~tialpnprnatriçulag~?S~rá qve.pindaépreçiso cqbrar de famílias humildes, sem retu~sos, à famigerada ~

c9t~~esçoi6r,:Go'iJProva~~mente.ll{;}galrn~s:exia,âÔcHá no liceu Municipal? E, jlhrôo é ba~tar.te absurdo' que ~
em Petrópolis ainda haja crianças sem freqüentar a escola por falta de vagas? O prefeito, nõo satisfeito em
fraudar as verbas federais e enlamear o nome de Petrópolis ainda quer esfolar o povo?

Vamos lutar para acabar com a impunidade e mostrar à população que tipo de político está
administrando a nossa cidade. Faça valer seu poder de voto, vamos mudar essa situação!!!

Não adianta o prefeito pagar caro para aparecer na TV. Averdade está do nosso lado: do lado do povo!
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Os fantasmas do ensino público'
Censo Escolar 99 tinha 115 mil alunos inexistentes. Ministro denuncia fraudes o
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PROFESSORES
Pela Lei. 60% da receita do fundo devem
ser gastos com salarios de professores.
Estados", municfpios só podem usar a
verba no ensino fundamental regular.

MíNIMO

nualmente' com base nas
maçõtos prestados por diretores Qe

escolas. As prefeituras antregam os
quesllonários respondidos as
secretarias estaduais de Educação. os
que repass"m aoMEC,

o valor mlnimo do Fun
aos estados e mu
poralunoJ
por

ronl.l!. Jornal o GlOBO . Pllhhc~"(\Ei 1fl10112OOQ

AAECEITA
o FundeI é formado por 15% da receita
de ICMS, Fundo de Participação do
Estado (FPE) e Fundo de Participação
doS Munielpios. Os recursos' vão
automaticamente para um mndo. único
Ide cad3estado.

Alunos inexIstentes ***.-
_ 750

.70q

_541 .

.284

1 244

.1 236..

Matrículas Intonnadas

NÚMEROS NO ESTADO DO RIO

RiOdeJanOiIO" _

Niterói" __ 47.172

Itagual·119.125

Angra dos ReiS'I 25.761

Maoã·1I38.164

Marid·113.246

Criado pelo Mit:lstén'
verba do Ensino Fun.
de acon1o com o mim:
escolar O MEC faz
estados maispobres.

A fraude mais comum, segundo o MEC,
é contabilb:ar os alunos dos cnrsos de
educação de jovens e adultos (antigo
supletivo) como se fossem do ensino
fundanlental. rcgtllar. O Fundcf só leva em
conta, na distribuição dos recursos, os
alunos de " à 8' série. Três anos depois de

criado, o Fundef continua sendo vitima
desse golpe.

No Estado do Rio, os auditores
encontraram 5.964 matriculas de alunos
fantasmas. Somente a Secretaria
Municipal de Educação de
Petrópolis havia declarado ao Senso
a existência de 1.793 alunos a mais de)
que os encontrados em sua rede de 1°
grau regular.

Os 5.964 fantasmas encontrados
representam 3,64% do universo audítado,
percentual considerado' alto pelo MEC. Em
I)etrópolis, os auditores visitaram
apenas 21 escolas municipais.
Mesmo assim, as 1.793 matrículas
cortadas representam 6,16% do
universo da cidade, segundo o
Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais (Inep)..

Rodrigo França Tavss

BRASÍLIA

U ma auditoria feita pelo Ministério
da Educação no Censo Escolar
de 1999 descobriu que

115.072 alunos, matriculados em escolas das
redes estaduais e municipais de ensino
fundamental em 306 municípios do pais, não
existiam. o ministro Paulo Renato Souza disse
que, em muitos casos, li inclusão dos alunos
fantasmas no Censo foi uma tentativa de
fraude.

Por lei, quanto mais alunos matriculados
em escolas públicas da I" à 8" série, mais
dinheiro prefeituras e secretarias estaduais de
Educação terão direito a receber do Fundo de
Desenvolvimento do Ensino fundamental
(Fundef) e dos programas federais de merenda
escolar, livro didático e Dinheiro na Escola.Do
número de matriculas no Ce1tSO 99 depende o
valor a ser repassado pelo Funderdumnte lodo
an02000.

. Há casos em que olwiamente houve
tenrativa de fraudar o sistema. Hoje em dia
praticamente tooas as verbas da educação estào
diretamente relacionadas ao número de alunos
- disse Paulo Renato, acrescentando que, em
outros casos, pode ter havído apenas erro.

"""O

"""CO
-....I
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Petrópolis, 19 de janeirode 2000

Em tempo:

Após as referidas denúncias, através da mídia, no
dia 19 do corrente, oSr. Secretário de Educação desta cidade, tentou
justificar a conduta delituosa do Município, através de matéria
veiculada no JORNAL TRIBUNA ~E PETROPOLlS, aqual segue em
anexo, aduzindo serem falsas as alegações veiculadas, eque tal
polêmica foi provocada por "setores burocráticos do Ministério da
Educaçãoll

, demonstrando claramente atitude de afrontar otexto legal
disposto· na Lei do FUNDEF, o qual reza que "NÃo SÃO
COMPUTADOS, PARA EFEITOS DO FUNDO, AS MATRíCULAS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE EPRÉ - ESCOLA) ENO ENSINO
MÉDIO (2° GRAU ), NEM NO ENSINO SUPLETI~

'/
!

------- ------- ------- --------- - --- - ---~-- ---------- -------------------~ - ---- ---- -- ---- --- -
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UllJ- quarto para falir
~. -......- ..- *'. , :.. , . . r:!

Philippe Guedon

~rnpresãri~· to pre,5ident~ .~~. rt-t

ÁQ ful'll da Mminíslra<;à<J' . ar por aí. As nAguas úo lU!
Sérgio fa<iel.,,~ prejuú.os acu- pecador" receheram o patri
mulatlos peJa Caempeao «m- muuia livre de pepiuos; os
go de suaatribulaoo existêl1- efetivos da Cuempe foram,
ci~b:1Iian;em 4,1 luilhflC$ (le em grande parle. repassados
reais.Em )1 de JezernIJm de para a Acionista Nll I, a
9.8 já estávamos em 6,5 mi- Grande Viúva I'MI" E a el!
Iltões, evidenci:llll!Q quequllll- empe, que poderia ter sido
do se é jovem e disposto, bem transformada em Agência
se pode caminhar em uma Fiscalil.adora euxlltíssima,
gestão o 9lle oll\l'OS levaram virou especialista elll obr"s
diversas \1llra petoon-cr. em escula~ - vocação ligada

AconteCe qlle... a<'Vllte- li chegada do FUlldef? 
cc que, alé o advenlo do Dr. créche~, postos de smitlc.. ur
Lcalldro,.a Cllelilpc, COllllla- hanização de lotes,. Cvu~ll'U
nh!a de Ág\laS eEs&,(os dQ São de parl:as I:asas popula
Munícípiode PeU'ÓpOlis, C()- res e oUlras obras til' sanea
lotava, lll1IlUl.CIIllVa e dislri· mento. AssÍln. 1'",' cima da
buia lÍgua. E perdia grana. COllluep, criou'~e ouUa
Agora,ludo. mudeu; a Olell1- COlllllep, com u nome de Ca
pe perde illllílo miiJs grana. elllPc,. por razões incertas e
mas não cuída mais deSSeS llãosabidas,.e quI' parece
dois detalhes ool!us chama- 'nelhQf nem tentar adivinhar.
dos água I' esgoto. Os Fiscais da lei deveriam

, Deu prá entender? l'am- estar 3profundantlo aS razôes
béns. Q Amigó já pode se de tal uedsão. cu.ia 16giça
consíderar apto à gerenciar aparente ofenôe" boul sell~

a Caefupe e. talvez, a Í1.le- so; mas a sua Mai"ria está. se
grar a Equipe dI! Goven)(l lJrepara/lllo p"ra oronzear,
Municip,d., PQrqué eu nüo I'aracu~tcara mega estnl-
entendi patavinas. . lur", da "nova" C"CUll'e, o S~.

Se o Mitl!Slélio Pliblico l'reffl'ito lllnnd" reservar uma
• Dão CQltt;t eln nosso SOCOI'lO comissão dfi' 25% ( umqllllfl.o

-mais uma Vel.- I: nãQ abrir sup~emelllllr) do valor d,,;"S
a!llUlI) tipo de processo de !lbras realizadas. a título (ie
malversação de recursos (lú- lãxa de Adlllinistraç~o. pu
blieos e (le imprubi<l<ule ad- seja, para fi~Ç/llil.ar uma. obra
ministralilra CO\\tt'\l0s <liti· fcilupor <)utrém. por e1'.etnplo
gMleSda empresa. pUll'l:e-me uma escola, a CaenlpC lica <:011\
qlle Pelrópolis vai ter que Ulll quarfo do v,\lur tt1tul dis
agüentar \),ais \Im pepino ÍI'''' pendido. QuanQose lrala 41:
CoOilhab (em baahora reli· óbras em escolas, o~ recursos
rado de nossas costas pelo do Fundef vão, à ra1.(k, de 25%
Prefeito FadeI). suplelllenlares, leolar lapar o

Qllando a atual Mmi- [{linho tia Caelnpe."
nistração resoivçu SUb-C(}jl~ Nenr asshn dá. ccno. E eis
ceder os serviços de {.gua a Caempe com seu IllÇga·rom·
e esgolo llara as "Águas do \"'. de ti,S milhões, irmdminis
linperador" não. dell I,ara trtivel por ela. ."
entell'icr 'l!le a eaeml'c Já que (a!,\tllO~ eu' Fundef,
fosse autorir.ada a cominu· até valeria a l'en~ ;."rir uma .ia-

nelíoha. O Fundef é um rio de Esses ThcarIOS (Falcrniso
grana, arrecadado IlOS Muni- Municipaís) são impagáveh
cípios pelo Governo Federal, Lembram do pedágio? Pois I

e a eles devoi'lrído em parte. pen.Iíam dinhe.iro.nveram qu
Petrópolis, terra Thcana, rece· prlvaúzar, porque colocar UI
oOU 18 milhões em 98, 19 lní· cidadão na estrada. sentad
lhões em 99. vai fC(,'Cber outra em uma cadeirinha; recebei
montanha úe dinheiro em do dullS pmlll5 e muilO <le ca(
2.000, Se, em vez de aSSegU- carro. conseguia represento
rli.f cOlllisOOcs illdevil1a.~ à Cl!- custos mais elel'OOos do que
empe - pois a Secretaria de receita (Q que devía ter de ''C;
Obras l>aderia n\l.er o mesmo empes" fistalizan<Jo essa ltU<
Itnbalbo e dcgmça - o Sr. Ple- ia mnlbém...). Aqui, l1lQntM
(\lHo destinasse o dinheiro para ' um escandaloso sistema el
11 I'elllnneração do pessoal da que o. dirdlelrO lia BduCáç5
Educação, futlllamcntal. li pro· tapa buracos mís.tefiosos r:
.fissional, já ullaginaram? Admíníslração Pública e nu

MUI; Pell'Óp\'üs não usades- gUtlll fisealíza, ninguém cid,
se dinheiro adequadamente. ninguém se eleva <:.lllllra
preferillUv lClltar ajudar a ridf-. dcsal.ino;netr\o pobre Consr
çula Cac1llpe - .zwnbi. A l.ral1s- IlIO nern'1lluilO menos, a Ma
pllfêlrcia no_questão do Fun- orla d;\ Câmara.
rI~f é igual ~ rias águas do Rio 1'ois wn velho de 67 arK
Piabanlla 'Iuanrlo atravessa, abre O verbo. <Ienl/lIda e rc
manSatlretl(e, o Vale dus Gour- quer providências de queul tl
ulCls.. A Coriússãoque o deve- direit<:>o Pedindo descu'IJa.~ jX
ría esl<lf fiscali7.alldo. como toda ter nascido em outras tcrra:
e qualquer plll1idpaçiio comu- pois o Governo vê .l) fat
lIilália nesse Goveroo Tucano, COlllO mui ll:Jl1eCDsível, o qu
já foi para o espaço !lá muito me deilla tristíssimo.
lcml'0' e um espesso véu foi pando 1l1ostras de. 1I0~

j~adQ ~ o telna. E a Mai- 50 bom caráter. fazemos 111
ona da Câmara - estão indo utl,apróposta (grátis) ao no'
plIl1l a praia. agoca • nem ~lá so GoverllU e. à Caemklt
aí. CaIu a f;rlência fmanceira e porque não montar. empa,
moral de Petrópolis. ceria com os Cursos de Ar'

O, gozado é qne as em· nÚnlstr1lçâo, Conlab\\idade
preíteirasque executam as ,Economia da vcr, umgral
obras e prestam os .serviços de seminário aberlo aOPI'
lambém cobram as suas ta· blico. sobre o terua "Com
y.as Ik aduúnistração (a(inal, usar o Fundef para salvar
süo elas que fal.em o traba- Caempe1". Acho tlue\lef
Iho,enquaUlo a CAEMrBsõ peItaria o inlere~se uaciom
observa". I, via de regra na e atívaria o turismo loca
faixa ética de 1:1%. O que atraindo até "braúliailists
implica em, dizer que qual- interessados e.m aprende
quer obra em escola, feita ltlgo novo, e numerosas.OI
com o generoso dinheiro do tras Admin1s1rações Munic.
fundef, rende 40% em taltas pais Tucanas,
de uuministraçiio, fiscaliza
ção, OU coisa nenhuma,

Carta do leitor
Caixa eSc"lar é cinismo' va eIIlldo e a não jogar palavras o pagamento regular da caixa nhores me entendem...Ter no

Assím como aqnele cidadão ao vento. E é com esse embasa- escolar. Isso para mim é cinís- ' ção do que é civilida<le é prin
que se di? fundador da luven- mento que discordo completa-. mo; não civismo! AfiDa1, para cipalmente ~aber discernir o
tude OemocrataBrasileira, mente do nosso 'cornpanheifo' que então serve o dinhl'iro do que é dever e <) que .e direíto;
também !enlto lembranças do Fabiano Marçal. E o faço basea- .lão falado Fundef'l Melhor aín- saber exerCer seu. poder de
meu lempo de colégio. Mas, do na minha concepção de ci- da. onde está o dinheiro do 1'00- voto para Diio mais ser obri
por incrível que pareça, as vismo. É desnecessário a co- def já que por ano é destinada gado a praticar um pseudo ci
1/IlIÍores lições que. aprelllÜ na brança dessa. tau~lar,em es- às escolas municipais uma vismo, pagando por obriga
vida não foi em nenhuma ins- pecial como vendo sendo feira quantia de aproxímadalllente ção" que é de responsabili
tituição de ensino. Quandll por escolas sob a responsabili- vinte milhões de reais...Espero dade dó governomunidpal.
criallça aprendi a criticar e dade do atual prefeito Leandro que não em um caminhão que
con1estar °por quê das coi· Sampaio. onde se exige dos alu- se abas1ece nesse novos pos- Flora COrte, D.emon _
sas., a não aceitar o que acha- nos, para serem matriculados, tos de gasolina, se é que os se- Est~dante
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ARECEITA
O F'ul'\ccf~ ~crit'!acc çcr 15;:
rec~ita ce rC~~1~, FJr:co Ce ?
cc Es\iJco (:=?;.~ ;! ;:;néo ce
Par:ic:cac3c écs :'Iunicipics.
r~~~CS liãc Jutcr.:at:cam~n
um hJ~c:: úr,)C: ;!7'. caéa '!5t

RS 3.33 j;crafunc/ano [1' a
e RS 3.19.67 ~cr alunc/ano
aa sár:es~

PROF::SSCRES
P8!~ leL 50?~ ca recei~3cc ft
de'Je!T! ==!" gas~:s :~rr: saiâr.c
ç;rofes:s;;res. Esraccs emunic
cedem \.i:sar a 'ie.!':a :10 ,:J":Sir,1

ft:r.dar:1entaJ re~;)lcr.

CÁLCULO '.'
O valer rilír.ir.lO J cãfc~'aco c
sa a (ec~ita tctai =0 funco ~e

número ~e atur.cs matric:.Jtaé
sagt.Jncc a Censo ~c:;lar

CENSO
É refeitc anualr;;ente c::mca~

ir:fcrmaç:es prss:'!cas ~cr éi,
escaízs..AS· prefait'..if3s entreg;
quest:cr:âncs res;:;cr.c::ccs às
sec:-etaras ~t2":J_aiS ·-:e E~r..:c

cue :::s -~:as.sar': ~c \..!E:.

MINIMO
O valer mínimo éc Fundei rapz
acs estaccs e munic:arcs é c::

. . Matrículas infannadas .

OS NUM EROS NO ESTADO DO RIO

P,,,,óoolis- f.~'~~~ ,44.353 ~{ill! /i'!33
IbbarOj"IJjl 35.561 .l~;~ ,- ..

~ Ria de ialk!il1l" t~~"~;"?'6iiO.32~IrlJ _1 750

,~ilerói" ql4i.l72 ,-lio3
1t.lIU.í" [j 19.125 g 541

.•, Angr:dasReis" ~2S.i51 j 2M

,\lagO-Em 38.164 Ij] 244

,Marn;;;- .~ 13.245 ,l!J 2:JG-)

-;-!";'~~""""'---"""--'-- .....- ..-._-,............~--
Rea« munll::nal ... Re.de. -!stadlJat ...... Há C1S01 !ttt outros ·1ito munil::C:llS. '::t:r.1 m!t'lcs ,te 100 aJur.cs ;.

I!I'!1i!j3,IWt!:ffl~~··
CrfilC'o pelo Ministirio da Educar;âo em 97. o Funde! redistribl.li a verba do
ensino ful1éamental entre os estaécs e seus mUl1icípics de acorrfo com o
número de alunos matriculados em c:fica reae esc~/ar. C MEC faz uma
complementação orçamentária .1CS ;s:aécs mais PCi:r~5. -

·Xf;;;:;d;~~í;~~;:;~m. segundo o MEC. é
contabilizar os alunos dos cursos de educJ.
ç5.0 de jovens e adultos (antigo supletivo) c~
mo se lossem do ensino lundamental regular.
a fundef só leva em conta. na distribuição
dos recursos, os alunos da I' à 8' série. Três
anos depois de criado, o Funde! continua sen
do vitima desse golpe.

No Estado co Rio. Os auditores encontra.
ram 5.9601 matrículas de alunos fantasmas. sa
mente a Secretaria Municipal de Educação ce
Petrópolis havia declarado ao Censo a e:as
lencia de 1.793 alunos a mais do que os en
contrados em sua rede de Primeiro Grau re
gular. ~

• Os 5.964 fantasmas encontrados
representam 3.5";~~ do universo auditado. per.
centual considerado alto pejo MEC. Em Petró
polis. os auditores visitaram apenas 21 esco
las municipais. Mesmo assim. as l. i93 matrl.
cuIas cortadas representam 6,16% do univer
so da cidade. Segundo o Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais (lnep).

R~dr:go rfanç.':l T,Jves

:..m.;~iL';\

LI
m,) aucitoria !eita ado \linist~rio du

. EcutJ.<;:1.[) !lI) C~n.:o_~,s~ol:J.r de [st9?
de~c:Jbr:u que Ib.O._ aluno:;. mam·
cubdos em escolus das rede:; ":;til

cais e municipais de ensino fundamenta! em
6 municfpios do pais. não e:ds:iam. O minis
) Paulo Re:lato Souza disse que. em muitos
~os. a inclusão dos alunos fantasmas no
nso foi uma tentativa de fraude.
?or lei. quanto m;).is alunos matriculados
I escolas públicas da I' ã S' série. mais di·
eira prefeituras e secretarias estaduais de
l!taçáO terão dirdo a receber do Fundo de
senvolvimento do Ensino Fundamental
mde!) e dos programas federais de meren
escolar.Ii"TO didático e Dinheiro na Escola.
n:1mero de matriculas no Censo 99 depen
o valor a ser repassado pelo Funde! duran
odo o"ano 2000.
_ Há casos e:n que obviamente houve ten
va de fraudar o sistema Hoje em dia. pr.1ti
lente todas as ~-erbas da educação estão di·
:mente re[aóonadas ao número de alunos 
:e Paulo Renato. acr~entando que. em ou
casos. pode ter havido apenas erro.
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COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E CONTROLE

I - Da Representação
Os senhores Rubens José França Bomtempo,

Paulo Mastrangi de Oliveira e outros representaram
perante a Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle contra o Prefeito de Petrópolis, senhor Lean
dro Sampaio, devido á ocorrência de irregularidades
no emprego de verbas do FUNDEF (Fundo de Manu
tenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
de Valorização do Magistério) naquele município.

Sustentaram a representação em tela com notí
cias veiculadas pela imprensa livre. De acordo com
tais publicações, parte dos recursos do FUNDEF es
tava sendo utilizada para pagar taxas de administra
ção e de fiscalização em obras realizadas nas esco
las. Essas taxas, correspondentes a 25% do valor da
obra, eram cobradas pela CAEMPE (Companhia de
Agua e Esgoto do Município de Petrópolis). Ademais,
a imprensa divulgou que <> MEC havia constatado a
presença de quase 2.000 alunos inexistentes matri
culados na rede de ensino público.

Dessa forma, diante da gravidade desses as
suntos, a presente representação propõe a instaura
ção de competente inquérito, com vistas a apurar os
fatos relatados.

11 - Da Admissibilidade da Representação
O art. 253 do Regimento .Interno da Câmara dos

Deputados, tendo em vista o disposto no art. 58, § 2°,
IV, da Constituição Federal, estabelece que serão re
cebidas e examinadas pela Ouvidoria Parlamentar,
pelas Comissões ou pela Mesa, conforme o caso, as
representações apresentadas pelas pessoas físicas
ou jurídicas contra atos ou omissões das autoridades
ou entidades públicas, desde que:

a) sejam encaminhadas por escrito ou
por meio eletrônico, devidamente identifica
das em formulário próprio, ou por telefone,
com a identificação do autor

b) envolvam matéria de competência
da Câmara dos Deputados.

As peças constantes nos autos atende à pri
meira exigência. No entanto, quanto à outra, algu
mas considerações merecem. ser efetuadas.

A Carta Política vigente dispõe no art. 49, X, que
compete, exclusivamente, ao Congresso Nacional,
fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de
suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os
da administração indireta. Não é demais dizer que
essa prerrogativa do Poder Legislativo é aplicável,

normalmente, sobre o Poder Executivo da União, ten
do em vista o princípio federativo insculpido no caput
do art. 18. segundo o qual a "organização político-ad
ministrativa da República Federativa do Brasil com
preende a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, todos autônomos, nos termos desta
Constituição."

Entretanto, o Poder Legislativo federal pode al
cançar o Poder Executivo de um Estado ou Município.
Isso ocorre quando a União transfere recursos própri
os para outros entes da Federação. Nesse caso, o
Congresso Nacional exerce sua função de controle
externo, cuja previsão consta no art. 70 da Constitui
ção Federal, nos seguintes termos:

"Art. 70. A fiscalização contábil, finan
ceira,orçamentária, operacional e patrimo
nial da União e das entidades da administra
ção direta e indireta, quanto à legalidade, le
gitimidade, economicidade, aplicação das
subvenções e renúncia de receitas, será
exercida pelo Congresso Nacional, median
te controle externo, e pelo sistema de con
trole interno de cada Poder.

Parágrafo único. Prestará contas qual
quer pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, que utilize, arrecade, guarde, ge
rencie ou administre dinheiros, bens e valo
res públicos ou pelos quais a União respon
da, ou que, em nome desta, assuma obriga
ções de natureza pecuniária."

Dessa forma, claro está que se um Estado ou
Município recebe recursos federais,· aqUela entidade
deverá prestar a contas á União.

No caso dos Fundos de Manutenção e Desen
volvimento do Ensino Fundamental e de Valorização
do Magistério, criados pela EC n° 14/96, eles são
constituídos, em princípio, por recursos dos Estados
e Municípios, conforme estatuem o art. 60, § 2°, do
ADCT, com redação dada pela referida emenda,e o
art. 1°, § 1°, da Lei n° 9.424/96. Cada ente federativo,
exceto a União, possui seu próprio Fundo. Todavia,
rezam o art. 60, § 3°, do ADCT e. o art. 6°, caput. da
Lei nO 9.424/96 que a União complementará os recur
sos dos Fundossempreque,emcada Estado e no
Distrito Federal, seuv~lorpor aluno não atingir o míni
mo definido nacionalmente.

Portanto, os reCUrsos da União que compõem os
Fundos em tela são eventuais e se verificam. apenas
nos dos Estados que não alcançam a mencionada cifra.

O Rio de Janeirojamaisprecisou de tal comple
mentação, como pode sercomprovado pelo SIAFl. Des-
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sa forma, inexistente qualquer recurso federal na com
posição de seu Fundo. Em conseqüência, a matéria em
comento foge à competência desta Comissão.

Vale dizer que o TCU, apreciando esse mesmo
assunto nos Processos nOs 012.332/2001-1 e
004.209/2002-1, considerou-se incompetente para
dar a continuidade à fiscalização em função de falta
de envolvimento de recursos da União, conforme De
cisões nOs 281/2002 e 1.362/2002 (ambas Plenário),
respectivamente.

111- Voto

Pelas razões expostas, vota o Relator pelo ar
quivamento da Representação n° 6/2000, apresenta
da pelos senhores Rubens José França Bomtempo,
Paulo Mastrangi de Oliveira e outros, uma vez que a
matéria escapa à competência desta Comissão devi
do à ausência de envolvimento de recursos públicos
federais.

Sala das Sessões, de de 2003. - Depu-
tado André Luiz, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Fiscalização Financeira e Contro
le, em reunião realizada no dia 13 de agosto de 2003,
aprovou, unanimemente, o Relatório do Deputado
André Luiz, que concluiu, nos termos do parecer do Re
lator, pelo arquivamento da Representação n° 6/2000.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Simão Sessim, Presidente; Hermes Parcianello, 3°
Vice-Presidente; Agnaldo Muniz, André Luiz, Eduar
do Valverde, Elaine Costa, João Magalhães, João
Magno, Machado, Mauro Benevides, Neucimar Fra
ga, Pompeo de Mattos e Wladimir Costa, nulares;
Eduardo Cunha, João Leão, Jovair Arantes, Manato,
Marcos Abramo, Nelson Bornier, Osvaldo Reis, Regi
naldo Lopes e Renato Cozzolino, Suplentes.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. - Depu
tado Simão Sessim, Presidente.

REPRESENTAÇÃO N° 4-A, DE 2003
(Do Sebastião Pereira Leite - Vereador

da Câmara Municipal de Buriti - MA)

Representação contra supostas irre
gularidades no Programa Bolsa Escola
no Município de Buriti Bravo - MA; tendo
parecer da Comissão de Fiscalização Fi
nanceira e Controle, pelo acolhimento
(relator: Deputado André Luiz).

Despacho: À Comissão de Fiscaliza
ção Financeira e Controle

Publicação do Parecer da Comissão de Fiscali
zação Financeira E Controle

PARECER

REPRESENTAÇÃO N° 4 DE 2003

I - Da Representação
Vereadores da Câmara Municipal de Buriti Bra

vo, via Ofício n° 002/03, de 7-4-2003, representaram
perante a Comissão de Educação, Cultura e Despor
to contra supostas irregularidades no Programa Bolsa
Escola no município de Buriti Bravo -MA. Todavia, por
meio do Ofício n° 106/03 o Presidente da referida Co
missão remeteu o assunto à Comissão de Fiscaliza
ção Financeira e Controle.

A denúncia consiste em que, apesar de existi
rem 446 vagas, de um total de 1672, vários candida
tos que preenchiam os requisitos legais não foram
contemplados com o benefício. Tumultos provocados
por grupos políticos do atual Prefeito impediram a
prestação de esclarecimentos pelo Coordenador Mu
nicipal do Programa, senhor Jonas Furtado dos San
tos Neto, acerca da matéria. Os autores fizeram cons
tar na peça de representação que há comentários na
cidade de que as vagas em questão serão distribuí
das no ano seguinte (2004) com o intuito de beneficiar
o Coordenador Municipal do Programa na eleição
para vereador. Ademais, assinalaram que a composi
ção do Conselho não foi paritário, tendo o Poder Exe
cutivo ocupado a maioria dos cargos e a sociedade ci
vil e a bancada oposicionista do Poder Legislativo fi
cado sem representação.

Diante disso, solicitam à Comissão a adoção de
medidas pertinentes ao caso.

11- Da Competência da Comissão
Os arts. 24, VI, e 253 do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, estabelecem que as Comis
sões receberão e examinarão as representações
apresentadas pelas pessoas físicas ou jurídicas con
tra atos ou omissões das autoridades ou entidades
públicas, desde que:

a) sejam encaminhadas por escrito ou
por meio eletrônico, devidamente identifica
das em formulário próprio, ou por telefone,
com a identificação do autor:

b) envolvam matéria de competência
da Câmara dos Deputados.

As peças constantes nos autos atende à pri
meira exigência. Quanto à matéria objeto da repre
sentação, ela refere-se ao Programa Bolsa Escola.

------- --------------- ----------- ------- ------



"Art. 24. As Comissões Permanentes,
em razão da matéria de sua competência, e
às demais Comissões, no que lhes for apli
cáve�' cabe:

x - determinara realização, com o
auxilio do Tribunal de Contas da União, de
diligências, pendas, inspeções e auditorias
de natureza contábil, financeira, orçamentá
ria, operacional e patrimonial, nas unidades
administrativas dos Poderes Legislativo,
Executivo e JudiCiário, da administração di
reta e indireta, incluídas as fundações e so
Ciedades instituídas e mantidas pelo Poder
Público federal;"

Assim, as apurações que a presente represen
tação ensejam dar-se-á mediante a realização pelo
TCU de fiscalização para examinar as denúncias de
irregularidades na gestão do Progra.ma Bolsa Escola
no Município de Buriti Bravo-MA.

V - Plano de Execução e Metodologia de Avaliação

As investigações para a elucidação das denún
cias relatadas deve ser feito pelo Tribunal de Contas
da União. Este órgão é dotado de estrutura e corpo
técnico apropriados para tal finalidade. Não é dema
is dizer que a Carta Política vigente confere ao TCU
o dever de. auxiliar o Congresso Nacional no exercí
cio do controle externo, atribuindo-lhe competências
necessárias a tal fim, conforme estes comandos
constitucionais:
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Este, conforme dispõe o § 1° do art. 1° da Lei n° "Art. 70. A fiscalização contábil, finan-
10.219/01, constitui o instrumento de participação fi- ceira, orçamentária, operacional e patrimo-
nanceira da União em programas municipais de ga- nial da União e das entidades da administra-
rantia de renda mínima associados a ações socioe- ção direta e indireta, quanto à legalidade, le-
ducativas. Diante disso, e considerando o teor das gitimidade, economicidade, aplicação das
denúncias, não restam dúvidas acerca da compe- subvenções e renúncia de receitas, será
tência desta Comissão para examinar a questão que exercida pelo Congresso Nacional, median-
ora se apresenta, em face da competência constitu- te controle externo, e pelo sistema de con-
cional do Congresso Nacional de fiscalizar os atos troIe interno de cada Poder,
do Poder Executivo. Parágrafo único. Prestará contas qual-
UI - Da Oportunidade e Conveniência quer pessoa física ou jUrísJica, pública ou

Questões que envolvam ingerência em progra- privada, que utilize, arrecade, guarde, ge-
mas nacionais de.alcance social, como agravante de rencie ou· administre dinheiros, bens e valo-
levantamento de suspeição sobre a possibilidade de res públicos ou pelos quais a União respon-
utili~á-Ios. como "moeda política", convém a esta da, ou que, em nome de~ta, assuma obriga-
Casa·analisá-Ias. Considerando, ainda, a atualidade ções de natureza pecuniária.
dos fatos, eles se revelam oportunos, Portanto, são Art. 71. O controle externo, a cargo do
oportunas e convenientes as apurações sobre o as- Congresso Nacional,. será exercido com o
suntopor esta Comissão. auxilio do Tribunal de Contas da União, ao

IV - Do alcance jurídico, administrativo, político, qual compete:
econômico, social e orçamentário .

Sob os aspectos administrativo e social, seriaim- IV - realizar, por inic.iativa própria, da
portante que fossem esclarecidas as denúncias de ne- Câmara dos Deputados, do Senado Fede-
gação do benefIcio em tela a famílias que satisfazem ral, de Comissão técnica ou de inquérito,
as c0!1dições legais para usufruí-los, a fim de que as inspeções e auditorias de natureza contábil,
medidas corretiva15 pertinentes que o caso requer se- financeira, orçamentária, operacional e pa-
jamadotadas pelos órgãos/entidades competentes. trimonial".

Com referênCia ao aspecto político, deveria ser Nesse sentido, o Regimento Interno da Câmara
avaliado o fundaniento da suspeição levantada acer- dos Deputados assim dispõe
ca da utilização do programa.para fins eleitoreiros,
permitindo, se for o caso, o estabelecimento de ações
para evitar tal abuso.

Quantoao·enfoque econômico, não se vislum
bram aspectos específicos imediatos que possam ser
tratados na pr~serteação fiscalizatória, exceto pelos
efeitos gerais invariavelmente benéficos que atingem
a socieqacje como um todo e que podem surgir de
uma ação de fiscalização efetuada sob os auspíCios
do Poder Legislativo da qual· resulte em correção de
eventua.is desvios e irregularidades.
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Em conseqüência, deve ser determinado ao
TCU que remeta cópia do resultado da inspeção re
alizada a esta Comissão, ficando tal cópia disponível
para os interessados na Secretaria da Comissão. A
partir de tal relatório, será feita a avaliação perante a
Comissão dos resultados obtidos.

Diante disso, cabe informar ao TCU que, além
dos resultados decorrentes dos procedimentos de
fiGcalização adotados, devem ser emitidas opiniões
conclusivas sobre:

a) a regularidade da gestão do Progra
ma Bolsa Escola no município de Buriti Bra
vo - MA, especialmente quanto aos aspec
tos da legalidade;

b) as razões da falta de oferecimento
do benefício a diversas famílias que, cadas
tradas, atendiam os requisitos legais para
usufruí-lo, bem como a suspensão do paga
mento a várias outras, tendo em vista a
existência de 446 vagas;

c) o fundamento da desconfiança lan
çada pelos autores de que o Programa Bol
sa Escola está sendo manipulado para fins
eleitorais.

111- Voto

Em função do exposto este Relator propõe à
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle o

acolhimento da representação em tela, que deverá
ser executada de acordo com o rito estatuído pelo art.
24, X, do Regimento Interno como especificado neste
Parecer, assinalando que cópia do resultado do traba
lho do TCU deve ficar à disposição de todos os inte
ressados na Secretaria desta Comissão.

Sala das Sessões, 14 de julho de 2003. - Depu
tado André Luiz, Relator.

IV - Parecer da Comissão

A Comissão de Fiscalização Financeira e Con
trole, em reunião realizada no dia 13 de agosto de
2003, aprovou, unanimemente, o Relatório do Depu
tado André Luiz, que concluiu, nos termos do parecer
do Relator, pelo acolhimento da Representação n°
04/2003.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Simão Sessim, Presidente; Hermes Parcianello, 3°
Vice-Presidente; Agnaldo Muniz, André Luiz, Eduar
do Valverde, Elaine Costa, João Magalhães, João
Magno, Machado, Mauro Benevides, Neucimar Fra
ga, Pompeo de Mattos e Wladimir Costa, Titulares;
Eduardo Cunha, João Leão, Jovair Arantes, Manato,
Marcos Abramo, Nelson Bornier, Osvaldo Reis, Regi
naldo Lopes e Renato Cozzolino, Suplentes.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. 
Deputado Simão Sessim, Presidente.
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Eduardo Sciarra - PFL
Giacobo - PL
Gustavo Fruet - PMDB
Hermes Parcianello - PMDB
íris Simões ~ PTB
José Borba - PMDB
José Carlos Martinez - PTB
José Janene - PP
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Max Rosenmann - PMDB
Moacir Micheletto - PMDB
Nelson Meurer - PP
Odílio Balbinotli - PMDB
Oliveira Filho - PL
Osmar Serraglio - PMDB
Paulo Bernardo - PT
Ricardo Barros ~ PP
Selma Schons - PT
Takayama - PMDB

Adelor Vieira - PMDB
Carlito Merss - PT
Edison Andrino - PMDB

GeNásio Silva - PFL
Ivan Ranzolin- PP
João Matos - PMDB
João Pizzolatli - PP
Jorge Boeira - PT
Leodegar Tiscoski - PP
LuciChoinacki - 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 Schirmer - PMDB
Darcfsio Perondi - PMDB
Eliseu Padilha - PMDB
Enio Bacci - PDT
Érico Ribeiro - PP
Francisco Appio - PP
Francisco Turra - PP
Henrique Fontana - PT
José Ivo Sartori - PMDB
Júlio Redecker - PSDB
Kelly Moraes - PTB
Luciana Genro - 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 Mattos - PDT
Tarcisio Zimmermann - PT
Veda Crusius - PSDB



Carlos Abicalil
Ivo José

Nilson Mourão
Patrus Ananias

Vignatti

1 vaga

Jovino Cândido

Inácio Arruda

Alberto Fraga
Confúcio Moura
Marinha Raupp

Mauro Lopes

Mário Heringer
Pompeo de Maltos

Professor Irapuan Teixeira

Darci Coelho
José Roberto Arruda

KátiaAbreu

Vic Pires Franco

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Geraldo Thadeu
Júnior Betão

Raul Jungmann • vaga do
PMDB

Pastor Amarildo
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)

1 vaga

João Lyra
Joaquim Francisco· vaga do

PFL
José Múcio Monteiro· vaga do

PSDB
Pastor Reinaldo

Tatico
Zequinha Marinho

Almir Sá
Heleno Silva

João Leão

PT

PFL

PDT

PSB

PPS

PMDB

Josué Bengtson

Nelson Marquezelli

Carlos Dunga

José Carlos Elias

PL
Roberto Pessoa· vaga do PFL
Welinton Fagundes
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Celcita Pinheiro
Francisco Rodrigues
Pauderney Avelino
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Edson Duarte

Alceste Almeida
Ann Pontes
Asdrubal Bentes
Jader Barbalho

PV
Elimar Máximo Damasceno

PRONA

Renato Casagrande
(Deputado do PDT ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

B.Sá
Cezar Silvestri

Alvaro Dias· vaga do PSB
Df. Rodolfo Pereira
Luciano Leitoa (Licenciado)

PC do B
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Anselmo
Babá
Henrique Afonso
Paulo Rocha
Terezinha Fernandes
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 318- 6978/6979/6981
FAX: 318-2142

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

Presidente: Atila Lins (PPS)
1° Vice-Presidente: Rogério Silva (PPS)
2" Vice-Presidente: Zequinha Marinho (PTB)
3° Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (PDT)
Titulares Suplentes

Júlio Redecker

Julio Semeghini

Augusto Nardes

Enivaldo Ribeiro

Nelson Meurer
Nilton Baiano

Anselmo
Hélio Esteves

João Magno
Luiz Eduardo Greenhalgh

Nilson Mourão
Rubens Otoni

Vignalti
Zico Bronzeado

1 vaga

Júlio Cesar

Adauto Pereira
Carlos Melles

Cleuber Carneiro
Fábio Souto

Francisco Rodrigues

Lael Varella

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Rose de Freitas

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Alberto Fraga
Darcfsio Perondi

José Borba
José Ivo Sartori
Marcelino Fraga

Pedro Chaves
Takayama • vaga do PSB

(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame

Arnon Bezerra

PP

PTB

Abelardo Lupion
João Carlos Bacelar
Kátia Abreu
Ronaldo Caiado
(Deputado do PP ocupá a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

PFL

Adão Prelto
Assis Miguel do Couto
João Grandão
Josias Gomes
Leonardo Monteiro
Luci Choinacki
Odair
Orlando Desconsi
Zé Geraldo

PMDB

PT

Confúcio Moura
Jader Barbalho
Leandro Vilela· vaga do PSDB
Marcelo Castro
Moacir Michelelto
Moraes Souza· vaga do PL
Odflio Balbinolti

Sitas Brasileiro

Waldemir Moka
Zé Gerardo • vaga do PL

Anivaldo Vale
Helenitdo 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)

Benedito de Lira· vaga do
PSDB
Cleonâncio Fonseca· vaga do
PSDB
Dilceu Sperafico • vaga do PFL
Érico Ribeiro
Francisco Turra
Leonardo Vitela· 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

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E pOLíTICA RURAL
Presidente: Waldemir Moka (PMDB)
1° Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
2° Vice-Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
3° Vice-Presidente: João Grandão (PT)
Titulares Suplentes



Maria Helena
PSDB

Anivaldo Vale
Nicias Ribeiro
Rose de Freitas
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

PP
Antonio Joaquim
Suely Campos· vaga do PFL
Valdenor GUedes
Zé Lima

1 vaga

Casara
Eduardo Gomes

Nilson Pinto
Thelma de Oliveira· vaga do

PSB
Zenaldo Coutinho

Dr. Benedito Dias
João Tota

Mário Negromonte

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

César Bandeira
Clóvis Fecury

Costa Ferreira
José Thomaz Nonõ

Machado
Milton Barbosa

Paulo Magalhães
Zelinda Novaes • vaga do PV

(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB
Confúcio Moura

Mendes Ribeiro Filho

Moreira Franco

Wladimir Costa
(Deputado do PSDB ocupa a

vaga)
(Deputado do PC do B ocupa a

vaga)
1 vaga

Alexandre Cardoso
Pastor Amarildo

Renato Casagrande

B.Sá
Rogério Silva

André Zacharow
Davi Alcolumbre

Antonio Cruz
Elaine Costa

Josué Bengtson
Marcus Vicente - vaga do PP

Salvador Zimbaldi
PL

José Santana de Vasconcellos·
vagado PFL

Marcos de Jesus

Neucimar Fraga

Oliveira Filho
Ricardo Rique • vaga do PSDB

PTB

PDT

PSB

PPS

PSDB

Adelor Vieira
Edson Ezequiel· vaga do
PSB
Eduardo Cunha - vaga do
PP
Gustavo Fruet

Henrique Eduardo Alves

Iris Simões
José Carlos Martinez
Ricardo Izar
Silas Câmara

Affonso Camargo
Alberto Goldman

Bismarck Maia· vaga do PMDB
João Campos
João Castelo

Professora Raquel Teixeira

(Deputado do PL ocupa a vaga)
PP

Alexandre Santos· vaga do Antonio Joaquim
PSDB
Ricardo Barros José Unhares
Sandes Júnior Julio Lopes
Valdenor Guedes (Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa .
a vaga)

José Priante

Takayama
Vieira Reis
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Jefferson Campos
Luiza Erundina
(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

Geraldo Thadeu
Nelson Proença

Almir Moura

Bispo Wanderval
Mário Assad Júnior· vaga
doPMDB
MaurIcio Rabelo
Paulo Marinho· vaga do PT
Raimundo Santos· vaga do
PT

Ariosto Holanda
Carlos Alberto Leréia
Julio Semeghini
Narcio Rodrigues
Nilson Pinto
(Deputado doPP ocupa a
vaga)

Dr. Hélio
(Deputado do PSL ocupa a

1 vaga

1 vaga

Sarney Filho

Jaime Martins

Agnaldo Muniz

Vanderlei Assis

Wasny de Roure

Angela Guadagnin
Carlos Abicalil

Fernando Ferro
Gilmar Machado

Mauro Passos

Neyde Aparecida

Paulo Delgado

Rubinelli

Pastor Frankembergen
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
1 vaga

Coronel Alves
Humberto Michiles - vaga do

PFL

PT

PV

PPS

PDT

PFL

MaurIcio Rabelo • vaga do PTB
PSB

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PRONA

Luciano Leitoa (Licenciado)
PCdoB

Perpétua Almeida· vaga do
PSB
Vanessa Grazziotin

Átila.Lins
Rogério Silva· vaga do PT

Janete Capiberibe

(Deputado do PC do B ocupa
a vaga)

Davi Alcolumbre

Carlos Souza

Luciàno Castro - vaga do PFL

Miguel de Souza· vaga do
PSDB
Rairnundo Santos

Edson Duarte

PTB

PL

Josué Bengtson

Ricarte de Freitas

Zequinha Marinho

Amauri Robledo Gasques

Jorge Bittar
Luiz Couto
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 PL ocupa a
vaga)

Secretário(a): Márcio Vargas
Local: Anexo li, Térreo, Ala A, sala 55
Telefones: 318-6998 318-6999 E 6970
FAX: 318-2145

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Corauci Sobrinho (PFL)
1° Vice-Presidente: Sandes Júnior (PP)
2° Vice-Presidente: Vieira Reis (PMDB)
3° Vice-Presidente: Silas Câmara (PTB)
Titulares Suplentes



vaga)

Jamil Murad
PCdoB

Sérgio Miranda
Vanessa Grazziotin • vaga do

PMDB

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PTB

Ivan Ranzolin

Ricardo Barros

João Mendes de Jesus·
vagadoPDT

(iJeputado do PFL ocupa a (Deputado do PFL ocupa a vaga)
vaga)

PSL

Secretário(a): Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 318-6906 A 6908
FAX: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
Fresidente: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
'I' Vice-Presidente: Patrus Ananias (PT)
2' Vice-Presidente: Eduardo Paes (PSDB)
:3' Vice-Presidente: Juíza Denise Frossard (PSDB)
litulares Suplentes

Vanderlei Assis
PRONA

Ildeu Araujo
PV

Antonio Cruz
Edna Macedo
Roberto Magalhães

Vicente Cascione

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

PL
Bispo Rodrigues
Edmar Moreira
Inaldo Leitão· vaga do PTB
Jaime Martins
João Paulo Gomes da Silva

PSB
Alexandre Cardoso
Mauricio Quintella Lessa
Pastor Amarildo

PPS
Júlio Delgado
1 vaga

Jair Bolsonaro
Luiz Antonio Fleury

Ricarte de Freitas
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

Bispo Wanderval
Carlos Mota

Heleno Silva· vaga do PTB
Raimundo Santos

Wellington Roberto

Bernardo Ariston
Carlos Willian

Gonzaga Patriota

Agnaldo Muniz
Rogério Silva

PT PDT

PSDB

PMDB

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala, sala 21
Telefones: 318-8322 A 318-6923
FAX: 318-2144

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE
E MINORIAS

Presidente: Givaldo Carimbão (PSB)
1° Vice-Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
2° Vice-Presidente: Julio Lopes (PP)
3° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
Titulares Suplentes

PRONA

Ivan Valente
Leonardo Monteiro
Orlando Fantazzini

Vicentinho
Walter Pinheiro

Antonio Carlos Mendes
Thame

Carlos Sampaio

Abelardo Lupion
Gervásio Silva

Marcelo Guimarães Filho
(Deputado do PV ocupa a

vaga)

Manato
Severiano Alves

Promotor Afonso Gil

Sarney Filho

Enéas

André Luiz
Max Rosenmann
Moacir MicheleUo

Silas Brasileiro· vaga do PP
Takayama • vaga do PSB

PCdoB
Sérgío Miranda

PV

PSDB

Ann Pontes
José Borba
Luiz Bitlencourt
Nelson Bornier· vaga do PSDB

Anselmo
César Medeiros
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

Casara

(Deputado do PSB ocupa a vaga)

Marcelo Ortiz

Alceu Collares
André Zacharow

PT

IIdeu Araujo

César Medeiros
Chico Alencar

Colombo
Fátima Bezerra

João Alfredo
José Pimentel

Luiz Couto
Odair

Paulo Rocha
Washington Luiz

Cezar Schirmer
Eliseu Padilha

João Matos
Mauro Benevides

Odílio Balbinotli
Osvaldo Biolchi

Paulo Afonso
Paulo Lima

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico

Enivaldo Ribeiro

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio

Átila Lira
Bonifácio de Andrada

Custódio Maltos
Itamar Serpa

Nicias Ribeiro

Coriolano Sales
Fernando de Fabinho

Jairo Carneiro
Moroni Torgan

Paes Landim
Pedro Irujo

Reginaldo Germano· vaga do
PTB

Rogério Teófilo
Zelinda Novaes

IIxahim Abi-ackel
Ricardo Fiuza
('CJeputado do PFL ocupa a
vaga)

Aloysio Nunes Ferreira
Eiosco Costa
Eduardo Paes
João Campos
Juíza Denise Frossard
Vicente Arruda
Wilson Santos
Zenaldo Coutinho· vaga do PP

PP

Asdrubal Bentes
José Divino
José Ivo Sartori
Mendes Ribeiro Filho
Michel Temer
Osmar Serraglio
Sandra Rosado
Wilson Santiago

André de Paula
Antônio Carlos Magalhães Neto
Darci Coelho
José Roberto Arruda
Mendonça Prado· vaga do PP
f\ley Lopes

Paulo Magalhães· vaga do PP

Robson Tuma
Rodrigo Maia
Vilmar Rocha

PFL

Antonio Carlos Biscaia
·JJsé Eduardo Cardozo
José Mentor
Luiz Eduardo Greenhalgh
Maurício Rands
Patrus Ananias
Paulo Pimenta
Professor Luizinho
Rubinelli
Sigmaringa Seixas



Dr. Ribamar Alves

Dr. Pinotti
Michel Temer

3 vagas

3 vagas

João Almeida
José Rajão

Léo AlCântara

1 vaga

César Medeiros
Chico Alencar

Henrique Afonso
João Alfredo

Luciana Genro
Tarcisio Zimmermann

André de Paula
Carlos Melles

José Rocha
Machado· vaga do PC do B

Nice Lobão

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Sebastião Madeira

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte

Jackson Barreto - vaga do
PPS

MúcioSá

Pedro Fernandes
Philemon Rodrigues· vaga do

PL

Chico da Princesa

Roberto Pessoa· vaga do PFL

(Deputado do PTB ocup~ a
vaga)

PT

PP

PFL

PSB

PPS

PSDB

PMDB

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PDT
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)
PCdoB

Inácio Arruda· vaga do PFL
Jandira Feghali

Perpétua Almeida

PP

1 vaga

PL

Rogério Silva

João Tola
Ronivon Santiago

Dr. Evilásio

PTB
Joaquim Francisco· vaga do
PFL
Pastor Frankembergen • vaga do
PL
Ronaldo Vasconcellos

Tatico

1 vaga

Paulo Gouvêa
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Fernando Gabeira
Iriny Lopes
Luiz Couto
Maria do Rosário
Neyde Aparecida
Orlando Fantazzini

Jairo Carneiro
Paes Landim
Paulo Magalhães
Zelinda Novaes
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

André Luiz
Leandro Vilela
Nelson Trad • vaga do PTB
Sandra Rosado
2 vagas

José Unhares

Aloysio Nunes Ferreira
Bismarck Maia
Eduardo Barbosa
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Secretário(a): James Lewis Gorman 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)
1° Vice-Presidente: Pompeo de Mattos (PDT)
2° Vice-Presidente: Maria do Rosário (PT)
3° Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
Titulares Suplentes

Luiz Carreira

Daniel Almeida

Eduardo Sciarra

Iara Bernardi
Orlando Desconsi

Patrus Ananias

Roberto Gouveia

Ronaldo Dimas

Dr. Rodolfo Pereira

Dimas Ramalho

Ricardo Izar
Ronaldo Vasconcellos

Almir Moura
Remi Trinta (Licenciado)

Antonio Carlos Pannunzio
Carlos Alberto Leréia

(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

Sandes Júnior
(Deputado do PMDB ocupa

a vaga)

Edson Duarte - vaga do PFL

Dr. Pinotti
Gustavo Fruet· vaga do PDT

Marcello Siqueira
Marinha Raupp

Wilson Santiago

PPS

PDT
Júnior Betão

Davi Alcolumbre

Givaldo Carimbão

Janete Capiberibe - vaga do PC
doB
Miguel Arraes - vaga do PSDB
Sandro Matos - vaga do PP

PL
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PSB

PFL

PCdoB
(Deputado do PSB ocupa a vaga)

PV
Sarney Filho· vaga do PFL

PSC
Renato Cozzolino • vaga do PFL

PT
AryVanazzi
Devanir Ribeiro
Durval Orlato
Maria do Carmo Lara - vaga do
PSDB
Reginaldo Lopes - vaga do PFL
Terezinha Fernandes· vaga do
PMDB
Zezéu Ribeiro· vaga do PFL
1 vaga

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PP
Celso Russomanno • vaga do PT

Julio Lopes

(Deputado do PSB ocupa a vaga)
PTB

Alex Canziani • vaga do PFL
Pastor Reinaldo
Ricarte de Freitas

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 va a) (Deputado do PL ocupa a
g vaga)

PMDB
Barbosa Neto
(Deputado do PT ocupa a vaga)
2 vagas

PSDB

Secretário(a): Aurenillon Araruna de Almeida
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 150
Telefones: 318-6929 A 6935
FAX: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR
Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Paulo Gouvêa (PL)
Titulares Suplentes

Walter Feldman
(Deputado do PT ocupa a vaga)



1 vaga

1 vaga

Enio Bacci

Nelson Proença

Jader Barbalho
Luiz Bittencourt

Osmar Serraglio
1 vaga

Colombo
Henrique Afonso

Lindberg Farias
Maria do Rosário

Mariângela Duarte
Selma Schons

Eduardo Barbosa
João Castelo

Rafael Guerra
Thelma de Oliveira

Carlos Nader
Murilo Zauith

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Humberto Michiles
(Deputado do PTS ocupa a

vaga)

Alex Canziani
Armando Monteiro· vaga do

PMDB
Ricarte de Freitas· vaga do PL

Ronaldo Vasconcellos
PL

PSB
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)

PP

Átila Lira· vaga do PL
Bonifácio de Andrada
Lobbe Neto
Paulo Kobayashi
Professora Raquel Teixeira

PSDS

PFL

PT

Costa Ferreira

Osvaldo Coelho· vaga do PSC
Rogério Teófilo • vaga do PSB
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PMDB

Celcita Pinheiro
César Bandeira· vaga do PP

Clóvis Fecury

Gastão Vieira
João Matos
Marinha Raupp· vaga do PP
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima

1 vaga
S.PART.

PDT

PMN

Enio Tatico

João Lyra· vaga do PMDS

Múcio Sá

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Bernardo Ariston

Lúcia Braga

PPS
Lupércio Ramos - vaga do PT
(Deputado do PSDB 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

Giacobo

Reinaldo Betão - vaga do PDT

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

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

Cabo Júlio

Carlos Willian

Átila Lira
Vicente Arruda

Veda Crusius

Agnaldo Muniz

Lincoln Portela
Paulo Gouvêa

Dr. Benedito Dias
João Pizzolalli

Arnaldo Faria de Sá
Marcondes Gadelha· vaga do

PFL
Zequinha Marinho

1 vaga

Assis Miguel do Coulo
Jorge Bittar

José Eduardo Cardozo

Josias Gomes

PT

PFL
Antônio Carlos Magalhães Neto

Laura Carneiro
Nice Lobão

1 vaga

PPS

PDT

Deley
PV

PRONA
Elimar Máximo Damasceno

PTS

Bismarck Maia
Júlio Redecker • vaga do PPS
Léo Alcântara
Ronaldo Dimas

PP

PSDB

Delfim Netto
1 vaga

Carlos Melles
Fernando de Fabinho
Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro

Rubens Oloni
Virgflio Guimarães
Zico Bronzeado
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

Leonardo Mattos

Enio Bacci
Pompeo de Maltos • vaga do PL

PCdoS
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

Geraldo Thadeu

NUlon Baiano
(Deputado do PTS ocupa a
vaga)

PTS
Marcus Vicenle • vaga do PP

Paslor Reinaido

Vicente Cascione
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Vanderlei Assis

Daniel Almeida· vaga do PSB

Promotor Afonso Gil

PL

PMDB
Alcesle Almeida· vaga do PL Edson Ezequiel· vaga do PSB
Carlos Eduardo Cadoca Gastão Vieira
Edison Andrino Marcelo Teixeira (Licenciado)
(Deputado do PTB ocupa a (Deputado do PTS ocupa a
vaga) vaga)

Heleno Silva
Inaldo Leitão· vaga do PSDB
(Deputado do PDT ocupa a
vaga)

PSB
Lavoisier Maia· vaga do PFL
(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)
1 vaga

Secrelário(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



(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) Valdenor Guedes

Zé Lima

Delfim Netto

Feu Rosa· vaga do PSDB

Francisco Dornelles

Roberto Balestra

Bismarck Maia
Custódio Mattos

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

PP

Luiz Carlos Hauty

Veda Crusius

Enivaldo Ribeiro
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Antonio Carlos Mendes Thame
Gonzaga Mota· vaga do PSB

Itamar Serpa

Carlos Souza

Dr. Francisco Gonçalves
KellyMoraes

PL

Milton Monti

Paulo Marinho· vaga do PFL
PSB

PTB
Eduardo Seabra
Jonival Lucas Junior

Humberto Michiles
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Secretário(a): Anamélía 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)
10 Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
20 Vice-Presidente: Paulo Bernardo (PT)
30 Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PP)
Titulares Suplentes

Luc[ano Leitoa (Licenciado)
PCdoB

(Deputado do PV ocupa a
vaga)

PCdoB

Miriam Reid
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PPS
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PDT
Severiano Alves

Alice Portugal

PSC
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PV

PT

Janete Capiberibe
Mauricio Quintella Lessa

Athos Avelino

Renato Cozzolino

Deley· vaga do PC do B

PTB
Armando Monteiro· vaga do
PMDB
Félix Mendonça
José Militão
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

PL
João Leão
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PSB
Carlos Willian
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PPS

Colbert Martins

Raul Jungmann • vaga do PMDB
PDT

1 vaga

Enio Tatico

José Carlos Elias
1 vaga

Giacobo • vaga do PPS

Inaldo Leitão· vaga do PSDB

Luci.ano Castro· vaga do PFL
Reinaldo Betão

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Beto Albuquerque
(Deputado do PFL ocupa a

vaga)

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

1 vaga

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)

Carlito Merss
Henrique Afonso
José Pimentel
Paulo Bernardo
Vignatti
Wasny de Roure
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PFL
Coriolano Sales· vaga do PP
Eliseu Resende
Fábio Souto
Luiz Carreira
Mussa Demes • vaga do PP
Onyx Lorenzoni • vaga do PTB
Pauderney Avelino

Roberto Brant

Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 318-6960/6989/6955
FAX: 318-2150

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente:.Simão Sessim (PP)
10 Vice-Presidente: Herculano Anghinetli (PP)
20 Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PMDB)
30 Vice-Presidente: Hermes Parcianello (PMDB)
Titulares Suplentes

PT

1 vaga

Marcelo Ortiz

Vanderlei Assis

Barbosa Neto

Carlito Merss
João Fontes

João Grandão
Reginaldo Lopes

Marcos Abramo
Mussa Demes

Paes Landim

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

PV

PRONA

Jovino Cândido

Professor Irapuan Teixeira

Promotor Afonso Gil

PFL

Eduardo Valverde
João Magno
Orlando Fantazzini
1 vaga

José Carlos Aleluia
Machado
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

1 vaga

PMDB
Almerinda de Carvalho· vaga do

Adão Pretto
Jorge Boeira
José Mentor

Luiz Bassuma
Paulo Pimenta

Paulo Rubem Santiago

Virgflio Guimarães

Anivaldo Vale

Carlos Eduardo Cadoca
Marcelo Castro

(Depútado do PFL ocupa a
vaga)

2 vagas

PMDB

PSDB
Antonio Cambraia

CeLar Schirmer
João Correia· vaga do PT

Max Rosenmann

Paulo Afonso· vaga do PL
Pedro Novais
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)



PSDB

PSB
J\ndré Luiz
.t.nfbal Gomes

Hermes Parcianello •

Mauro Benevides· vaga do
PSDB

Wladimir Costa

José Rajão

Manoel Salviano

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PP

Eduardo Cunha· vaga do PP
Jorge Alberto

Nelson Bornier - vaga do
PSB

Osvaldo Reis

(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

Rommel Feijó
(Deputado do PP ocupa a

vaga)
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Almerinda de Carvalho - vaga do
PSB
André Luiz- vaga do PPS
Dr. Pinotti
Henrique Eduardo Alves
Marcelo Castro

PSDB
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

PTB

Silas Brasileiro

2 vagas

Bosco Costa
Eduardo Barbosa

1 vaga

2 vagas

Herculano Anghinetti

Eiimão Sessim

PTB
Elaine Costa

João Magalhães

Marcondes Gadelha· vaga do
F'FL

PL
Neucimar Fraga
VVellington Roberto

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

Jaime Martins
João Leão

2 vagas
PL

Carlos Mota
Mário Assad Júnior

PSB
Luiza Erundina • vaga do PC do B
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)

PPS
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)

PDT
(Deputado do PSL ocupa a vaga)

PCdoB
(Deputado do PSB ocupa a vaga)

PSL
João Mendes de Jesus· vaga do
PDT

2 vagas

Bispo Rodrigues
Edmar Moreira

Pastor Francisco Olfmpio

1 vaga

1 vaga

1 vaga

Secretário(a): Edilson Saraiva Alencar
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 318-6888 318-6887
FAX: 318-2176

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMOB)
-\" Vice-Presidente: André Luiz (PMOB)
2' Vice-Presidente: Eduardo Gomes (PSOB)
3' Vice-Presidente:
lUuIares Suplentes

PMN

PSC

PPS

Antonio Cambraia
Carlos Sampaio

Casara - vaga do PDT
Lobbe Neto

Eduardo Valverde
Iriny Lopes

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)

Eduardo Gomes
Nicias Ribeiro - vaga do PTB
Paulo Feijó - vaga do PMDB
Rose de Freitas

PSDB

PFL

PMDB

PT
Fernando Ferro
Hélio Esteves
Luiz Bassuma
Luiz Sérgio
Mauro Passos

Aroldo Cedraz

Eduardo Sciarra

Gervásio Silva
Luiz Carlos Santos - vaga do
PTB
Paulo Bauer - vaga do PL
Robério Nunes

Marcello Siqueira
Moreira Franco

(Deputado do PP ocupa a vaga)

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Secretário(a): Luiz Claudio Alves dos Santos
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 318-7958 318-7959
FAX: 318-2889

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: José Janene (PP)
1° Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
2° Vice-Presidente: Rose de Freitas (PSDB)
3° Vice-Presidente: Gervásio Silva (PFL)
Titulares Suplentes

Antonio Nogueira
Maurfcio Rands

Reginaldo Lopes
Rubens Otoni

Vicentinho

4 vagas

Renato Cozzolino - vaga do
PFL

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Manato

1 vaga

Sandro Matos - vaga do
PMDB

(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

PT

PFL

PMDB

Costa Ferreira
Murilo Zauith
Vilmar Rocha
1 vaga

Ary Vanazzi
Babá
Devanir Ribeiro
João Fontes
Leonardo Monteiro

Agnaldo Muniz

1 vaga

PSB
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Pompeo de Mattos
PDT



Aldo Rebelo

1 vaga

Amauri Robledo Gasques

Enio Bacci

João PaUlo Gomes da Silva
Mário Assad Júnior

Neucimar Fraga

Cabo Júlio
Jefferson Campos

Celso Russomanno
Luis Carlos Heinze

Ricardo Fiuza
Ronivon Santiago

Leônidas Cristino
Lupércio Ramos

Jackson Barreto
Pastor Frankembergen

(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

Aloysio Nunes Ferreira
Eduardo Paes· vaga do PFL

Gonzaga Mota
Itamar Serpa

Luiz Carlos Hauly
Serafim Venzon

PV

PRONA

PCdoB

Enéas

Leonardo Mattos

Inácio Arruda

PPS
João Herrmann Neto
1 vaga

Paulo Baltazar
1 vaga

Neiva Moreira
PDT

Coronel Alves
Heleno Silva
Lincoln Portela
Marcos de Jesus· vaga do PMDB

PSB

Jair Bolsonaro
Marcus Vicente. vaga do PP

Zequinha Marinho

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PTB

Alberto Goldman
Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra· vaga do PMDB
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)

PL

Miguel Arraes
Miriam Reid

Edna Macedo

Cláudio Magrão

Miguel de Souza

Sandro Mabel

Nelson Marquezelli

Manoel Salviano

Francisco Appio
Leodegar Tiscoski

Romel Anizio· vaga do PMDB
Vadão Gomes· vaga do PC

doB

1 vaga

Renildo Calheiros

João Caldas
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

PL

Josias Quintal
1 vaga

PSB

PTB

PT

PPS
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PDT
(Deputado do PSDB ocupa a

vaga)
PCdoB

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

(Deputado do PFL ocupa a
vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

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

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 318-6944/6946
FAX: 318-2137

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Francisco Rodrigues (PFL)
3° Vice-Presidente: Maninha (PT)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 318-8266318-6997 A 6996
FAX: 318-2151

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO, VIOLÊNCIA E NARCOTRÁFICO

Presidente: MoroniTorgan (PFL)
1° Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
2° Vice-Presidente: Neucimar Fraga (PL)
3° Vice-Presidente: Cabo Júlio (PSB)
Titulares Suplentes

Colombo
Ivo José
Lindberg Farias
Luciana Genro
Maninha
Nilson Mourão
Paulo Delgado
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PFL
Francisco Rodrigues
José Thomaz Nonõ
Nice Lobão
Reginaldo Germano
(Deputado do PP ocupa a vaga)

(Deputado do PP ocupa a vaga)

PMDB
Alberto Fraga
Pastor Pedro Ribeiro· vaga do
PTB
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)
2 vagas

PSDB

Arlindo Chinaglia
Babá

Dr. Rosinha
Fernando Gabeira
Henrique Fontana

Paulo Bernardo
Sigmaringa Seixas

Terezinha Fernandes

André de Paula
Aroldo Cedraz

João Batista
João Carlos Bacelar

Vilmar Rocha
(Deputado do PSDB ocupa

a vaga)

André Luiz

Edison Andrino

João Correia

Michel Temer
Nelson Trad • vaga do PTB

Pedro Novais
Vieira Reis

Antonio Carlos Biscaia
Fernando Ferro
Iriny Lopes
Paulo Pimenta
Vander Loubet
Wasny de Roure

Abelardo Lupion
Carlos Melles
Laura Carneiro
Moroni Torgan
Vic Pires Franco

Alberto Fraga
Barbosa Neto

PT
Luiz Bassuma

Odair
Paulo Rubem Santiago

Rubinelli
Selma Schons

1 vaga
PFL

Darci Coelho
Machado

Reginaldo Germano
Robson Tuma

Ronaldo Caiado
PMDB

André Luiz
Gilberto Nascimento· vaga do



PP

PTB

Érico Ribeiro
Leodegar Tiscoski

Nelson Meurer

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame

Bosco Costa
Vicente Arruda

Zulaiê Cobra

Adelor Vieira

Alceste Almeida - vaga do PL
Almerinda de Carvalho - vaga do

PSB
Sandra Rosado
Silas Brasileiro

Waldemir Moka
2 vagas

Arnon Bezerra

João Campos

Juíza Denise Frossard
Walter Feldman

1 vaga

PP
Benedito de Lira - vaga do PTB

Francisco Turra
Zonta

(Deputado do PRONA ocupa a
vaga)

(Deputado do PRONA ocupa a
vaga)

PTB

PSDB

PMDB

Custódio Mattos
Eduardo Barbosa· vaga do
PSB
Rafael Guerra
Rommel Feijó
Serafim Venzon
Thelma de Oliveira

Benjamin Maranhão - vaga
doPL
Darcísio Perondi

Dr. Pinotti

Jorge Alberto
Maria Helena
Maria Lucia
Saraiva Felipe

vaga)

Antonio Joaquim
Dr. Benedito Dias
José Linhares

Nilton Baiano

Suely Campos - vaga do
PFL

PSB
Leandro Vilela

Zé Gerardo

2 vagas

Lincoln Portela

Sandro Mabel

Luiz Antonio Fleury
Nelson Marquezelli

Vicente Cascione

PSB

Eliseu Padilha
Mauro Lopes
Pastor Pedro Ribeiro· vaga do
PTB
Vieira Reis

Carlos Sampaio
João Campos
Juíza Denise Frossard
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Celso Russomanno
Ivan Ranzolin
João Tota

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

Cabo Júlio

Paulo Baltazar

Dimas Ramalho

Renato Casagrande
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)
PPS

Colbert Martins
PDT

Arnaldo Faria de Sá
Dr" Francisco Gonçalves
Homero Barreto
Kelly Moraes

Félix Mendonça
Fernando Gonçalves

Marcondes Gadelha - vaga do PFL
Milton Cardias

(Deputado do PP ocupa a vaga)
PL

Neiva MoreiraPompeo de Mattos
PC do B

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

PRONA

Perpétua Almeida

Carlos Mota
Remi Trinta (Licenciado)
(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

João Caldas
Medeiros

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PSB

Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo 11, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 318-8615/8616
FAX: 318-2179

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
Presidente: Angela Guadagnin (PT)
1° Vice-Presidente: Roberto Gouveia (pn
2° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
3° Vice-Presidente: José Linhares (PP)
Titulares Suplentes

PT

PFL
Celcita Pinheiro

José Mendonça Bezerra
José Rocha

Ronaldo Caiado

(Deputado do PTB ocupa a vaga)

1 vaga

Colbert Martins
Geraldo Thadeu

Alceu Collares
Dr. Hélio

Dr. Evilásio

Luiza Erundina

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PDT

PPS

Jamil Murad
PRONA

Amauri Robledo Gasques - vaga
doPP

Elimar Máximo Damasceno - vaga
doPP

PCdoB
Jandira Feghali

Athos Avelino
Geraldo Resende

Manato
Mário Heringer

Dr. Ribamar Alves
Lavoisier Maia - vaga do
PFL

Pastor Francisco Olfmpio

(Deputado do PSDB ocupa
a vaga)

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo 11, Pav" Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 318-826417016 A 7021
FAX: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Medeiros (PL)
1° Vice-Presidente: Sandro Mabel (PL)
2° Vice-Presidente: Tarcisio Zimmermann (PT)
3° Vice-Presidente: Adauto Pereira (PFL)

Edson Duarte

Babá
Dra, Clair

Durval Orlato
Luci Choinacki

Maninha
Maria do Carmo Lara
Tarcisio Zimmermann

Teima de Souza

Elimar Máximo Damasceno
PV

Angela Guadagnin
Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
Guilherme Menezes
Henrique Fontana
Maria do Rosário
Roberto Gouveia
Selma Schons

Laura Carneiro
Milton Barbosa
Vic Pires Franco
Zelinda Novaes
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)
(Deputado do PP ocupa a

Professor Irapuan Teixeira

Marcelo Ortiz



Titulares
PT

Ora. Clair
Paulo Rocha
Tarcisio limmermann
Vicentinho • vaga do PMDB
Washington Luiz

PFL

Suplentes

Antônio Carlos Biffi
Antonio Nogueira

Carlos Santana
MauriCio Rands

José Rocha
Marcelo Guimarães Filho

PMDB
Alceste Almeida
Carlos Eduardo Cadoca
Marinha Raupp
1 vaga

PSDB

Osório Adriano
1 vaga

4 vagas

PSL
João Mendes de Jesus· vaga do PL

Secretário(a): Flávio José Barbosa de Alencastro

PPS

PDT
Geraldo Thadeu

Alex Canziani
Ricarte de Freitas

Severiano Alves

Almeida de Jesus
Milton Monti

Jamil Murad

Nelson Proença

Arnon Bezerra
Léo Alcãntara

Rose de Freitas
Thelma de Oliveira

Herculano Anghinetti
Ivan Ranzolin

Ronivon Santiago

Mauricio Quintella Lessa
1 vaga

PP

PL

PTB

LuCiano Leitoa (Licenciado)
PCdoB

Alice Portugal

Dr. Benedito Dias
João Pizzolatti
Julio Lopes

Josué Bengtson
Ronaldo Vasconcellos

Bismarck Maia
Carlos Alberto Leréia
Eduardo Paes
Paulo Kobayashi

Reinaldo Betão
(Deputado do PSL ocupa a vaga)

PSB
Bernardo Ariston
Isafas Silvestre

Ariosto Holanda
Eduardo Barbosa
Narcio Rodrigues

Ann Pontes
Maria Helena

Osvaldo Biolchi

Laura Carneiro
Pauderney Avelino

2 vagas

Herculano Anghinetti

Sandes Júnior

Arnaldo Faria de Sá

Eduardo Seabra
Homero Barreto· vagado

PL

Welinton Fagundes
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

PMDB
Leonardo Picciani
(Deputado do PT ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PP
Pedro Corrêa
(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)

PTB
José Múcio Monteiro· vaga do
PSDB
JO\lair Arantes • vaga do PSDB

Luiz Antonio Fleury

Milton Cardias
PL

Luciano Castro· vaga do PFL

Medeiros

.Ricardo Rique - vaga do PSDB
Sandro Mabel

Adauto Pereira
(Deputado do PL ocupa a vaga)
2 vagas

Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo li, Sala T 50
Telefones: 318-700317004/7005
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: Mariãngela Duarte (PT)
Titulares Suplentes

PCdoB
Daniel Almeida - vaga do PP
Vanessa Grazziotin

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Romeu Queiroz (PTB)
1° Vice-Presidente: Neuton Lima (PTB)
2° Vice-Presidente: Leodegar Tiscoski (PP)
3° Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
Titulares Suplentes

PSB
Isalas Silvestre

1 vaga

PPS
Cláudio Magrão

PDT
1 vaga

PT
César Medeiros
Gilmar Machado
João Grandão
Lindberg Farias
Mariãngela Duarte
Mauro Passos

PFL
Carlos Melles
Eduardo Sciarra
Fernando de Fabinho

Fernando William
(Deputado do PPS ocupa a

vaga)

Júlio Delgado
Rogério Silva· vaga do PSB

Alceu CollareS

Alice Portugal

Fátima Bezerra
Fernando Ferro

Maninha
Neyde Aparecida

Orlando Desconsi
lico Bronzeado

Claudio Cajado
Gerson Gabrielli

Jairo Carneiro

PT
Antonio Nogueira
Carlos Santana
Iriny Lopes
Jorge Boeira
Teima de Souza
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PFL
Cleuber Carneiro
Lael Varella
Marcelo Guimarães Filho
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)

(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB
Eliseu Padilha
Gilberto Nascimento· vaga do
PSB
Marcelino Fraga· vaga do PSDB

Marcelo Teixeira (Licenciado)

Mauro Lopes
Olavo Calheiros - vaga do PT
Osvaldo Reis
Pedro Chaves

PSDB

AryVanazzi
Devanir Ribeiro

Guilherme Menezes
Ivo José

Luiz Sérgio

lé Geraldo

lezéu Ribeiro

Eliseu Resende
José Carlos Araújo

Marcos Abramo
Paes Landim

Robério Nunes
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Leandro Vilela

Tadeu Filippelli (Licenciado)

Zé Gerardo
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)
1 vaga



Secretário(a): Ruy Omar Prudencio da Silva
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 318-6973 A 6976
FAX: 318-2153

PDT
(!Deputado do PL ocupa a vaga) Wagner Lago

PCdoB

(IDeputado do PSB ocupa a vaga) (Deputado do PP ocupa a
vaga)

PRONA

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 4O.A, DE 2003, QUE "MODIFICA OS ARTS.
~17, 40, 42, 48, 96,142 E 149 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,O

ART. 8° DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 20, DE 15 DE
DEZEMBRO DE 1998, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

(REFORMA DA PREVIDÊNCIA).
Presidente: Roberto Brant (PFL)
,', Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (PFL)
2' Vice-Presidente:
3D Vice-Presidente: Alberto Goldman (PSDB)
Relator: José Pimentel (PT)
litulares Suplentes

PPS

Devanir Ribeiro
Fernando Ferro
Nilson Mourão
Paulo Delgado

Professor Luizinho
Teima de Souza
Wasny de Roure

PT

PFL

Carlito Merss
Jorge Bitlar
José Mentor
Paulo Bernardo
Paulo Rubem Santiago
Virgflío Guimarães
Walter Pinheiro

José Pimentel Ivan Valente
Mauricio Rands Maninha· vaga do PSB
Nilson Mourã) Mariângela Duarte· vaga do PSB
Professor Lui.linho Patrus Ananias

Paulo Pimenta
Roberto Gouveia

PFL
Darci Coelho José Roberto Arruda
Gervásio Silva Luiz Carreira
Murilo Zauith Pauderney Avelino
Onyx Lorenzoni Reginaldo Germano
Roberto Brant Vic Pires Franco
Robson Tuma Vilmar Rocha

PMDB
Anibal Gomes Adelor Vieira
Fernando Diniz Dr. Pinotli
Jorge Alberto Silas Brasileiro
Olavo Calheiros 2 vagas
Wilson Santiago

PSDB
Alberto Goldman Anivaldo Vale
Custódio Mattos Bismarck Maia
Eduardo Barbosa João Campos
Vicente Arruda Serafim Venzon
Veda Crusius 1 vaga

PP
José Unhares Antonio Joaquim
Nelson Meurer Valdenor Guedes
Ronivon Santiago 1 vaga

PTB
Iris Simões Félix Mendonça
José Carlos Martinez Ricardo Izar
Roberto Jefferson Ricarte de Freitas

PL
Chico da Princesa Almir Moura
Milton Monti Mauricio Rabelo
Oliveira Filho Wellington Roberto

PSB
Dr. Evilásio (Deputado do PT ocupa a vaga)
Paulo Baltazar (Deputado do PT ocupa a vaga)

PPS
Le6nidas Cristino Geraldo Thadeu

PDT
Alceu Collares Manato

PCdoB
Jamil Murad Renildo Calheiros

PRONA
Enéas Amauri Robledo Gasques

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-878317059
FAX: 318-2140

ALTERA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Presidente: Mussa Demes (PFL)
1° Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
3° Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgflío Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

1 vaga

Devanir Ribeiro
Durval Orlato

Guilherme Menezes

Professor Irapuan Teixeira

Almeida de Jesus
Mauricio Rabelo

Sandro Mabel

Cezar Silvestri

Isafas Silvestre

Sandro Matos

Carlos Alberto Leréia

Narcio Rodrigues

Paulo Feijó
Paulo Kobayashi

ViUorio Medioli

Érico Ribeiro
Francisco Garcia· vaga do

PCdoB
João Tota

Nilton Baiano

Carlos Dunga

Iris Simões
João Magalhães

Jonival Lucas Junior· vaga
doPMDB

Silas Câmara· vaga do PFL

PT

PV

Arlindo Chinaglia
Eduardo Valverde
Henrique Fontana

Deley

J\mauri Robledo Gasques

Le6nidas Cristino

PTB
Fernando Gonçalves. vaga do
PFL
Neuton Lima
Pedro Fernandes

F'hilemon Rodrigues· vaga do PL

Romeu Queiroz
PL

Francisco Appio

Leodegar Tiscoski

Mário Negromonte

Affonso Camargo
{!~eputado do PMDB ocupa a
vaga)
3 vagas

PP

Almir Sá
Chico da Princesa
José Santana de Vasconcellos·
vaga do PFL
Miguel de Souza· vaga do PFL
Milton Monti • vaga do PDT
Oliveira Filho· vaga do PT
(!Deputado do PTB ocupa a vaga)

PSB
Beto Albuquerque
Gonzaga Patriota· vaga do PC do
El
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)



Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8790/7051
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 92-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 101 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",

DETERMINANDO QUE OS MEMBROS DO STF SERÃO
ESCOLHIDOS DENTRE OS MEMBROS DOS TRIBUNAIS

SUPERIORES QUE INTEGREM A CARREIRA DA
MAGISTRATURA, MENORES DE SESSENTA E CINCO ANOS
DE IDADE, INDICADOS EM LISTA TRíPLICE PELO PRÓPRIO

TRIBUNAL, COM NOMEAÇÃO PELO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA E APROVAÇÃO DO SENADO FEDERAL.

Presidente:
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
ntulares Suplentes

PSDB
Antonio Cambraia Anivaldo Vale
Julio Semeghini Antonio Carlos Mendes Thame
Luiz Carlos Hauly Eduardo Paes
Narcio Rodrigues Júlio Redecker
Walter Feldman Ronaldo Dimas

PP
Francisco Dornelles Alexandre Santos
Pedro Henry Mário Negromonte
Romel Anizio Suely Campos

PTB
Nelson Marquezelli Luiz Antonio Fleury
Pedro Fernandes Philemon Rodrigues
Roberto Jefferson Vicente Cascione

PL
Humberto Michiles Bispo Rodrigues
Miguel de Souza Giacobo
Sandro Mabel Jaime Martins

PSB
Beto Albuquerque Gonzaga Patriota
Renato Casagrande Pastor Francisco Olfmpio

PPS
Lupércio Ramos João Herrmann Neto

PDT
André Zacharow Manato

PCdoB
Sérgio Miranda Vanessa Grazziotin

PV
Sarney Filho Edson Duarte

PMDB

Antônio Carlos Magalhães Neto
Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Machado
Mussa Demes
Pauderney Avelino

2 vagas

1 vaga

Marcelo Ortiz

Dimas Ramalho

Severiano Alves

4 vagas

5 vagas

Neyde Aparecida
5 vagas

Bonifácio de Andrada
Eduardo Barbosa

Osmar Serraglio
3 vagas

Antonio Cruz
Roberto Magalhães

Ibrahim Abi-ackel
Ivan Ranzolin

1 vaga

PL
Inaldo Leitão - vaga do PSDB
José Santana de Vasconcellos

Raimundo Santos

Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro

Zenaldo Coutinho
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PP

PV

PTB

PSB

PPS

PDT

PSDB

PMDB

PCdoB

PSDB

PFL

PT

Promotor Afonso Gil

Sarney Filho

Wagner Lago

Edmar Moreira
Mário Assad Júnior

Cezar Silvestri

Carlos Sampaio
JuIza Denise Frossard
Nicias Ribeiro
Vicente Arruda

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Ricardo Fiuza

Luiz Antonio Fleury
Vicente Cascione

Carlos Willian
1 vaga

José Divino
José Ivo Sartori
Marcelino Fraga
Nelson Trad

Celcita Pinheiro
Lael Varella
Nice Lobão
Paes Landim
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB
Eliseu Padilha
Marinha Raupp
Moreira Franco
Paulo Lima

Átila Lira
Narcio Rodrigues

Carlos Abicalil
Chico Alencar
Fátima Bezerra
Gilmar Machado
Iara Bernardi
Ivan Valente

José Roberto Arruda
Luiz Carlos Santos
Marcelo Guimarães Filho
1 vaga

Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL CRIADA PARA FIM DO DISPOSTO NO
ART. 197 DO RICO, PARA A PEC 306-B, DE 2000, QUE
"ACRESCENTA § 30 AO ART. 215 DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, INSTITUINDO O PLANO NACiONAL DE
CULTURA".

Presidente: Paulo Lima (PMDB)
1° Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Thelma de Oliveira (PSDB)
Relator: Iara Bernardi (PT)
Titulares Suplentes

5 vagas

6 vagas

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra
Eliseu Resende

Gervásio Silva
Júlio Cesar

Vic Pires Franco

André Luiz
Ann Pontes

Carlos Eduardo Cadoca
Eduardo Cunha

Paulo Lima

PT

PFL

Barbosa Neto
José Borba
José Priante
Osmar Serraglio
Pedro Novais

Antonio Carlos Biscaia
Eduardo Valverde
Iriny Lopes
João Alfredo
2 vagas

Darci Coelho



Professora Raquel Teixeira
Thelma de Oliveira

PP
Suely Campos
Valdenor Guedes
Zé Lima

PTB
Eduardo Seabra
Zequinha Marinho

PL
José Santana de Vasconcellos
Oliveira Filho
Roberto Pessoa· vaga do PFL

PSB

Lobbe Neto
Paulo Kobayashi

Márcio Reinaldo Moreira
2 vagas

2 vagas

Lincoln Portela
Raimundo Santos

Mário Assad Júnior
Oliveira Filho

Carlos Willian
Pastor Francisco Olfmpio

Geraldo Thadeu

André Zacharow

Promotor Afonso Gil

PL
Carlos Mota

Chico da Princesa
Inaldo Leitão· vaga do PSDB

PSB
2 vagas

PPS
Cezar Silvestri

PDT
Mário Heringer

PCdoB
1 vaga

PV
Alexandre Cardoso
Mauricio Quintella Lessa

2 vagas Leonardo Mattos Sarney Filho

PRONA
Professor Irapuan Teixeira Vanderlei Assis

Alice Portugal Jandira Feghalí

Secretário(a): Evelíne de Carvalho Alminta
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8430/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 544·A, DE 2002, QUE "CRIA OS

TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS DA 6", 7"; 8" E 9"
REGIÕES".

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
1° Vice-Presidente: Custódio Mattos (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

5 vagas

Suplentes

6 vagas
PT

PFL

PMDB

Fernando de Fabinho
Gervásio Silva
José Carlos Araújo
Mendonça Prado
Murilo Zauith

Antonio Nogueira
José Eduardo Cardozo
Leonardo Monteiro
Paulo Delgado
Roberto Gouveia
Washington Luiz

Secretário(a): Leila Machado Campos de Freitas
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-8431/7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 574·A, DE 2002, QUE "ALTERA A

REDAÇÃO DO ART. 29·A DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",
ESTABELECENDO QUE O TOTAL DE DESPESA DO PODER

LEGISLATIVO MUNICIPAL NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR OS
PERCENTUAIS JÁ FIXADOS RELATIVOS À RECEITA

CORRENTE LíQUIDA DO MUNiCípIO, DEFINIDA EM LEI
COMPLEMENTAR.

Presidente:
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Titulares

B. Sá

Álvaro Dias

Orlando Fantazzini
5 vagas

PT

PFL

PCdoB

PDT
Severiano Alves

PPS
Athos Avelino

Dra. Clair
Eduardo Valverde
Gilmar Machado
Guilherme Menezes
Iriny Lopes
João Magno

Cleuber Carneiro
Coriolano Sales
Eduardo Sciarra
Fábio Souto
Fernando de Fabinho

Gustavo Fruet
Mauro Lopes
Wilson Santiago
Zé Gerardo

Custódio Mattos
João Almeida
Luiz Carlos Hauly
Rose de Freitas

Dilceu Sperafico
Herculano Anghinetti
João Tota

Iris Simões
José Militão

Darci Coelho
Murilo Zauith

3 vagas

PMDB
Maria Helena

3 vagas

PSDB
Affonso Camargo
Narcio Rodrigues

Sebastião Madeira
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PP
Mário Negromonte

2 vagas

PTB
2 vagas

Barbosa Neto
Marcelo Castro
Paulo Afonso
Pedro Novais

Affonso Camargo
Bismarck Maia
Eduardo Gomes
Zenaldo Coutinho

Francisco Turra
Leodegar Tiscoski
1 vaga

Eduardo Seabra
Iris Simões

Almir Moura
Reinaldo Betão

Jefferson Campos

PSDB

PP

PTB

PL

PSB

João Correia
3 vagas

Antonio Carlos Pannunzio
Bosco Costa
Itamar Serpa

Viltorio Medioli

Enivaldo Ribeiro
Nelson Meurer

1 vaga

Neuton Lima
1 vaga

Giacobo • vaga do PPS
Luciano Castro

Wellington Roberto

2 vagas



Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIRPARECER AO PROJETO DE LEI N° 1394, DE 2003,

QUE "CRIA O PROGRAMA NACIONAL DE ESTíMULO AO
PRIMEIRO EMPREGO PARA OS JOVENS· PNPE,

ACRESCENTA DISPOSITIVO À lEI NO 9.608, DE 18 DE
FEVEREIRO DE 1998, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente:. Herculano Anghinetti (PP)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Marcelino Fraga (PMDB)
3° Vice-Presidente: Casara (PSDB)
Relator: Reginaldo Lopes (PI)
Titulares Suplentes

PT

Jovino Cândido
PV

Laura Carneiro
2 vagas

PT
AryVanazzi

Carlos Abicalil
César Medeiros

Ivo José
UndbergFarias· vaga do PSB

PFL
Celcita Pinheiro
Clóvis Fecury
Marcelo Guimarães Filho

Odair
Reginaldo Lopes
Vignatti
Zico Bronzeado

PMDB
Benjamin Maranhão Ann Pontes
Leonardo Picciani Darcfsio Perondi
Marinha Raupp 1 vaga

PSDB
Eduardo Barbosa Rose de Freitas
Lobbe Neto Thelma de Oliveira
Professora Raquel Teixeira 1 vaga

PP
Julio Lopes Ivan Ranzolin
Zonta Sandes Júnior

PTB
Eduardo Seabra Elaine Costa
Milton Cardias Homero Barreto

PL
Mário Assad Júnior Heleno Silva
Sandro Mabel Mauricio Rabelo

PSB

Isalas Silvestre (Deputado do PT ocupa a
vaga)

PPS
Júnior Betão Agnaldo Muniz

PDT
Luciano Leitoa (Licenciado) Davi Alcolumbre

PCdoB
Alice Portugal Daniel Almeida

PV
Deley Jovino Cândido

Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-842817059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR E
ESTUDAR PROPOSTAS DE POLíTICAS PÚBLICAS PARA A

JUVENTUDE.
Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
1° Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
2° Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3° Vice-Presidente: Marcelp Guimarães Filho (PFL)
Relator: Benjamin Maranhão (PMDB)
Titlilares Suplentes

João Tota
2 vagas

5 vagas

Ariosto Holanda
Amon Bezerra
Bismarck Maia

Nilson Pinto

Marcello Siqueira
Maria Helena

Marinha Raupp
1 vaga

Iara Bernardi
Jorge Boeira

Mariângela Duarte
Teima de Souza
Washington Luiz
Zico Bronzeado

Jamil Murad

Davi Alcolumbre

PPS
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PDT

PCdoB

Leonardo Mattos

Enio Bacci

Daniel Almeida

PTB

PSDB

Celcita Pinheiro
Laura Carneiro
Marcelo Guimarães Filho
Marcos Abramo
Zelinda Novaes

PMDB

Antonio Carlos Pannunzio
Bosco Costa
Casara
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PP

Jader Barbalho
Leonardo Picciani
Marcelino Fraga
Moreira Franco

Francisco Appio
Herculano Anghinetli
Pedro Corrêa

Ora. Clair
Ivo José
Lindberg Farias
Neyde Aparecida
Reginaldo Lopes
Tarcisio Zimmermann

MaurIcio Quintella Lessa

PFl

Nelson Proença

Secretário(a): Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-75551318-7059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA PREVIDENCIÁRIA.
Presidente: Roberto Brant (PFL)
1° Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PI)
Titulares Suplentes

Dr. Francisco Gonçalves
Jackson Barreto
Jovair Arantes· vaga do PSDB

Pl
Almeida de Jesus
Medeiros

PSB
Eduardo Campos
lsafas Silvestre

PPS
Júnior Betão

PDT
Luciano Leiloa (Licenciado)

PCdoB
Daniel Almeida

PV
Deley

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro

Zequinha Marinho
1 vaga

Sandro Mabel
Welinton Fagundes

2 vagas

Cláudio Magrão

Davi Alcolumbre

Alice Portugal

Edson Duarte
Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
Eduardo Valverde
Henrique Fontana

PT
Adão Pretto

Assis Miguel do Couto
Durval Orlato

Guilherme Menezes



Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 318-878317059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
HELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMtTAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA DO JUDICIÁRIO.
Presidente: José Eduardo Cardozo (PT)
10 Vice-Presidente: João Alfredo (PT)
2° Vice-Presidente:

PSDB

Luiz Carreira
Reginaldo Germano

Vic Pires Franco
Vilmar Rocha

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

(Deputado do PL ocupa a vaga)
PMDB

Celso Russomanno
Nélio Dias

Roberto Balestra

Arnaldo Faria de Sá
Jair Bolsonaro

1 vaga

Osmar Serraglio
4 vagas

Suplentes

Iriny Lopes
Mariângela Duarte

5 vagas

Bonifácio de Andrada
Bosco Costa

Nicias Ribeiro
Zenaldo Coutinho

Zulaiê Cobra

José Mendonça Bezerra
Robério Nunes

VilmarRocha
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
2 vagas

João Paulo Gomes da Silva
Paulo Marinho - vaga do PFL

Raimundo Santos
Wellington Roberto

Bernardo Ariston 2 vagas
Carlos Willian

PPS
Dimas Ramalho Júlio Delgado

PDT
Wagner Lago Pompeo de Mattos

PCdoB
Perpétua Almeida 1 vaga

PRONA
IIdeu Araujo Professor Irapuan Teixeira

Carlos Mota
Inaldo Leitão· vaga do PSDB
José Santana de Vasconcellos
Maurício Rabelo

PSB

Benedito de Lira
Ibrahim Abi-ackel
Ricardo Fiuza

Aloysio Nunes Ferreira
João Campos
Juiza Denise Frossard
Vicente Arruda
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PP

PT
Antonio Carlos Biscaia
Dra. Clair
João Alfredo
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Mauricio Rands
Rubinelli

PSDB

PFL

José Priante
Marcelino Fraga
Nelson Trad
Wilson Santiago
1 vaga

PTB

PMDB

Coriolano Sales
Darci Coelho
Jairo Carneiro

Luiz Carlos Santos

Mendonça Prado
Paes Landim

Luiz Antonio Fleury
Roberto Magalhães
Vicente Cascione

PL

Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, PavimentoSuperior, Sala 170-A
Telefones: 318-687417059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA pOLíTICA.
Presidente: Alexandre Cardoso (PSB)
1" Vice-Presidente:
2" Vice-Presidente:
3" Vice-Presidente:
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares Suplentes

PT

3° Vice-Presidente:
Relator: Ibrahim Abi-ackel (PP)
Titulares

Alice Portugal

(Deputado do PSL ocupa a
vaga)

Jair Bolsonaro
Marcondes Gadelha - vaga do

PFL
Ricardo Izar

Vicente Cascione

Geraldo Thadeu

PL

Antonio Joaquim

Feu Rosa· vaga do PSDB
Ivan Ranzolin

Ronivon Santiago

Vanderlei Assis

Anivaldo Vale
Bismarck Maia
João Campos

(Deputado do PP ocupa a vaga)

1 vaga

PP

Osvaldo Biolchi
4 vagas

Lindberg Farias
Luciana Genro

Maninha - vaga do PSB
Mariângela Duarte· vaga do PSB

Roberto Gouveia

PSL
João Mendes de Jesus - vaga do

PDT

PFL

PDT

PTB

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

Enéas

Alceu Collares

Dr. Evilásio
paulo Baltazar

Carlos Mota
Chico da Princesa
Medeiros

Leõnidas Cristino

Adelor Vieira
Alberto Fraga
Darcfsio Perondi
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho

Ftobson Tuma

Arnaldo Faria de Sá

Dr. Francisco Gonçalves

Félix Mendonça
Marcus Vicente· vaga do PP

Darci Coelho
CJervásio Silva
Murilo Zauith
Onyx Lorenzoni

Floberto Brant

Ivan Valente
José Pimentel
Nilson Mourão

Alberto Goldman
Custódio Mattos
Eduardo Barbosa
Yeda Crusius
(lDeputado do PP ocupa a
vaga)

j!'lexandre Santos· vaga do
flSDB
Ibrahim Abi-ackel
José Linhares
{Deputado do PTB ocupa a
'vaga)

, Jandira Feghali

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



Adauto Pereira
Celcita Pinheiro
Gerson Gabrielli

Paes Landim
2 vagas

Ariosto Holanda
Atila Lira

Carlos Alberto Leréia
Carlos Sampaio

1 vaga

Babá
Henrique Afonso

Josias Gomes
Neyde Aparecida

Tarcisio Zimmerrnann

PP

PFL

PSDB

PMDB
Pastor Pedro Ribeiro· vagado

PTS
Takayama • vaga do PSB

5 vagas

Leonardo Picciani

Antonio Carlos Pannunzio
Rommel Feij6
Ronaldo Dimas
Zenaldo Coutinho
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Marcelo Teixeira (Licenciado)
Maria Helena
Wladimir Costa
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Coriolano Sales
João Batista
Paulo Bauer
Robson Tuma
Vilmar Rocha
(Deputado do PL ocupa a
vaga)

Luiz Alberto
Mauricio Rands
Orlando Desconsi
Paulo Rocha
Vicentinho

PSDB

PFL

César Medeiros
Colombo

João Alfredo
João Fontes
Luiz Sérgio

Maria do Carmo Lara
1\1aga

Professora Raquel Teixeira
Rafael Guerra

Thelma de Oliveira
Vicente Arruda

(Deputado do PL ocupa a vaga)
PP

Eduardo Sciarra
José Rocha

Marcelo Guimarães Filho
Paulo Bauer

Zelinda Novaes
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDS
Almerinda de Carvalho· vaga do

PSS
Jorge Alberto

Leandro Vilela
Mauro Benevides

Vieira Reis
1 vaga

André de Paula
Luiz Carlos Santos
Marcos Abramo
Paes Landim
Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco

Affonso Camargo
Aloysio Nunes Ferreira
Bonifácio de Andrada
João Almeida
1 vaga

Cezar Schirmer

José Divino
Marcelino Fraga
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi

Chico Alencar
Oevanir Ribeiro
Fernando Ferro
José Eduardo Cardozo
Luiz Couto
Paulo Delgado
Rubens otoni

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte
Nilton Baiano

Nélio Dias
Ricardo Barros

Valdenor Guedes

Nelson Meurer
Ricardo Fiuza
Roberto Balestra

Luis Carlos Heinze
Pedro Corrêa

Vadão Gomes
PTB PTS

PPS

Almir Moura
Miguel de Souza
Milton Monti
Paulo Marinho - vaga do PFL

PSB

Jackson Barreto
Philemon Rodrigues
Roberto Magalhães

Bispo Rodrigues
João Paulo Gomes da Silva
Lincoln Portela

Alexandre Cardoso
Luiza Erundina

Agnaldo Muniz

Severiano Alves

Edna Macedo
José Múcio Monteiro

Neuton Lima
PL

Almeida de Jesus
Inaldo Leitão· vaga do PSDS

Mário Assad Júnior
Oliveira Filho

Roberto Pessoa - vaga do PFL
PSB

(Deputado do PMDB ocupa a vaga)
1 vaga

PPS
Atila Lins

PDT
Mário Heringer

PCdoB

Iris Simões
Joaquim Francisco

José Chaves· vaga do PMDB

José Múcio Monteiro
Jovair Arantes - vaga do
PSDB

Dr. Ribamar Alves

Isafas Silvestre

PL

Homero Barreto
Phitemon Rodrigues

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Heleno Silva
Raimundo Santos

1 vaga

Jefferson Campos
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)

Renildo Calheiros Inácio Arruda
PV

Júlio Delgado Cláudio Magrão
PDT

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: Mauricio Rands (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Chaves (PTB)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 318-706317059
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Presidente: Mussa Demes (PFL)
1° Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PMOB)
3° Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgflio Guimarães (PT)

Jovino Cândido

Carlos Santana
Dra. Clair

Marcelo Ortiz

PT
Antônio Carlos Biffi

Antonio Carlos Biscaia

Pompeo de Mattos

Daniel Almeida

Professor Irapuan Teixeira

Luciano Leitoa (Licenciado)
PCdoB

Jamil Murad
PRONA

IIdeu Araujo



PTB

PSDB

PMDB

PFL Gervásio Silva
José Rocha

1 vaga

Vanderlei Assis

João Tota
Nilton Baiano

Iris Simões
Vicente Cascione

Sérgio Miranda

Suplentes

Bosco Costa
Gonzaga Mota

Luiz Carlos Hauly

Roberto Freire

Paulo Baltazar

Uncoln Portela
Wellington Roberto

Dr. Rodolfo Pereira

Anibal Gomes
Hermes Parcianello

Mauro Benevides

Antonio Carlos Biscaia
Df. Rosinha

Fernando Ferro
Paulo Bernardo

PMDB

PDT

PCdoB

PPS

PRONA

PT
Ora. Clair
Eduardo Valverde
José Mentor
Paulo Pimenta

Carlos Sampaio
Custódio Mattos
Paulo Kobayashi

Eduardo Sciarra
Robson Tuma
Rodrigo Maia

André Luiz
Edison Andrino
José Borba
Nelson Bornier • vaga do PSB

PSDB

20 Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente:
Titulares

PFL

PL

PTB

PP
Alexandre Santos
Mário Negromonte

José Carlos Martinez
José Chaves

Bispo Rodrigues
Edmar Moreira

Df. Hélio

Promotor Afonso Gil

Elimar Máximo Damasceno

PSB
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Dimas Ramalho

Suplentes

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra
Eliseu Resende

Gervásio Silva
Júlio Cesar

Vic Pires Franco

Ann Pontes
Jorge Alberto
Paulo Afonso

Pedro Chaves

1 vaga

AryVanazzi
Fernando Gabeira

Paulo Pirnenta
Reginaldo Lopes
Teima de Souza

Vignatli
Wasny de Roure

Enio Tatico

Pedro Fernandes
Zequinha Marinho

Augusto Nardes
Márcio Reinaldo Moreira

1 vaga

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Mendes Thame

Arnon Bezerra
Gonzaga Mata
Veda Crusius

PP

PL

PT
Titulares

Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Machado
Mussa Demes
Pauderney Avelino
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Carlos Eduardo Cadoca
Luiz Bittencourt
Marcelo Teixeira (Licenciado)
Max Rosenmann
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Carlilo Merss
Jorge Bittar
José Mentor
Paulo Bernardo
Paulo Rubem Santiago
Virgilio Guimarães
Walter Pinheiro

Armando Monteiro. vaga do
PMDB
José Mililão
Nelson Marquezelli
Ronaldo Vasconcellos

Antonio Cambraia
Eduardo Paes· vaga do PFL
Julio Semeghini
Luiz Carlos Hauly
Narcio Rodrigues
Walter Feldman

Delfim Netto
Francisco Dornelles
Romel Anizio

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:

PPS

PSB

PDT

4 vagas

3 vagas

Laura Carneiro
Robson Tuma

1 vaga

PT

PFL

PMDB

Marcelo Guimarães Filho
Marcos Abramo
Reginaldo Germano

Devanir Ribeiro
Rubinelli
Wasny de Roure
1 vaga

Edison Andrino
Leonardo Picciani
Olavo Calheiros

Secretário(a): Francisco Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, 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)
10 Vice-Presidente: Julio Lopes (PP)
20 Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
30 Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)
Titulares Suplentes

Leonardo Mattos

Vanessa Grazziotin

1 vaga

João Herrmann Neto

Pastor Francisco Olímpio
1 vaga

Jaime Martins
João Paulo Gomes da Silva

Reinaldo Betão

PV

PCdoB

Edmar Moreira
João Leão
Sandro Mabel

AndréZacharow

Beto Albuquerque
Renato Casagrande

Sérgio Miranda

Lupércio Ramos

Edson Duarte

PSDB



Secretário(a): Carla Rodrigues de Medeiros Tavares
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-706717055
FAX: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGARAS ATIVIDADES DA SERASA·

CENTRAliZAÇÃO DE SERVIÇOS DOS BANCOS S/A.
Presidente: Giacobo (PL)
1° Vice~Presidente: lico Bronzeado (PT)
2° Vice-Presidente: ReinaldoBetão (PL)
3° Vice-Presidente: Gonzaga Mota (PSDB)
Relator: Gilberto Kassab (PFL)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Manoel Alvim
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-7064f7055
FAX: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINAlIDADE DE INVESTIGAR OPERAÇÕES NO SETOR DE

COMBUSTíVEIS, RELACIONADAS COM A SONEGAÇÃO OOS
TRIBUTOS, MÁFIA, ADULTERAÇÃO E SUPOSTA INDÚSTRIA

DE LIMINARES.
Presidente: Carlos Santana (PT)
1° Vice-Presidente: Paulo Rubem Santiago (PT)
2° Vice-Presidente: José Borba (PMOB)

Carlos Alberto Leréia Eduardo Barbosa
Jútio Redecker José Rajão
Jutio Semeghini Nicias Ribeiro

PP
Julio Lopes Valdenor Guedes
Sandes Júnior 1 vaga

PTB
Alex Canziani Armando Monteiro
Ronaldo Vasconcellos 1 vaga

PL
Coronel Alves Bispo Wanderval
Medeiros Neucimar Fraga

PSB
Josias QUintal PaUlo Baltazar

PPS
Júlio Delgado Lupércio Ramos

PDT
Oro Rodolfo Pereira 1 vaga

PCdoB
Vanessa Grazziotin Jandira Feghali

PV
Sarney Filho Jovino Cândido

Sécretário(a): Silvio Souza da Silva
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 318-7061f7055
FAX: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINAliDADE DE INVESTIGAR DENÚNCIAS DE

IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR
EMPRESAS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE PLANOS DE

SAÚDE.
Presidente: Henrique Fontana (PT)
1° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Veda Crusius (PSDB)
Relator: Dr. Ribamar Alves (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia João Grandão
Arlindo Chinaglia Roberto Gouveia
Dr. Rosinha 2 vagas
Henrique Fontana

PFL
Júlio Cesar Ney Lopes
Laura Carneiro Paes Landim
Robson Tuma 1 vaga

PMDB
Luiz Bittencourt Asdrubal Bentes
Max Rosenmann Darcfsio Perondi
Saraiva Felipe 1 vaga

PSDB
João Castelo Luiz Carlos Hauly
Sebastião Madeira Rafael Guerra
Veda Crusius Walter Feldman

PP
Dr. Benedito Dias Enivaldo Ribeiro
Nelson Meurer José Unhares

PTB
Roberto Jefferson Arnaldo Faria de Sá
Silas Câmara José Carlos Martinez

PL
Bispo Wanderval Almir Moura
Maurfcio Rabelo Carlos Mota

PSB
Dr. Ribamar Alves Alexandre Cardoso

PPS
Colbert Martins Geraldo Resende

PDT
Mário Heringer Wagner Lago

Jandira Feghali

Elimar Máximo Damasceno

Colombo
Luiz Alberto
Orlando Fantazzini
lico Bronzeado

Gerson Gabrielli
Gilberto Kassab
Mussa Demes

Anfbal Gomes
Fernando Diniz
José Priante

Anivaldo Vale
Gonzaga Mota
Léo Alcântara

Augusto Nardes
Márcio Reinaldo Moreira

Alex Canziani
Neuton Lima

Giacobo
Reinaldo Betão

Bernardo Ariston

Cezar Silvestri

Manato

Perpétua Almeida

Deley

PCdoB
Jamil Murad

PRONA
Vanderlei Assis

PT
Devanir Ribeiro

José Eduardo Cardozo
Rubens Otoni

Wasny de Roure
PFL

Fernando de Fabinho
Murilo lauith

1 vaga
PMDB

Max Rosenmann
Takayama • vaga do PSB

2 vagas
PSDB

Antonio Cambraia
Antonio Carlos Mendes Thame

Julio Semeghini
PP

Ivan Ranzolin
1 vaga

PTB
José Miiitão

Luiz Antonio Fleury
PL

Almir Moura
Oliveira Filho

PSB
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)
PPS

Rogério Silva
PDT

Luciano Leitoa (Licenciado)
PCdoB

1 vaga
PV

Jovino Cândido



PFL

PT

PMDB

3' Vice-Presidente: Rose de Freitas (PSDB)
FHlator: Carlos Melles (PFL)
titulares

(Deputado dI) PV ocupa a vaga)
(Deputado dI) PMDB ocupa a vaga)
(Deputado dI) PSC ocupa a vaga)
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado d.) PSB ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)

PT
César Medeiros· vaga do PRESIDENTE
Fernando Gabeira • vaga do PRESIDENTE
Leonardo Monteiro· vaga do PRESIDENTE

PMDB
Luiz Bittencourt • vaga do PRESIDENTE
Nelson Bornier • vaga do PRESIDENTE

PTB
Ronaldo VasGoncellos • vaga do PRESIDENTE

PP
Julio Lopes· vaga do PRESIDENTE

PSB
Sandro Matos· vaga do PRESIDENTE

PV
Deley • vaga do PRESIDENTE
Edson Duarte· vaga do PRESIDENTE
Jovino Cândido· vaga do PRESIDENTE
Leonardo Mattos· vaga do PRESIDENTE
Marcelo Ortiz • vaga do PRESIDENTE
Sarney Filho· vaga do PRESIDENTE

PSC
Renato Cozzolino • vaga do PRESIDENTE

Suplentes

Gervásio Silva
Rogério Teófilo

1 vaga

Fernando Ferro
João Grandão

João Magno
Maria do Rosário

Helenildo Ribeiro
João Campos

(Deputado do PP ocupa a vaga)
PP

Alexandre Santos· vaga do
PSDB

João Pizzolatti
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)

Edison Andrino
Eduardo Cunha· vaga do PP

José Divino
Mauro Lopes

Nelson Bornier· vaga do PSB
PSDB

Carlos Santana
Luciano Zica
Luiz Bassuma
Paulo Rubem santiago

André Luiz
EJiseu Padilha
José Borba

Carlos Melles
José Carlos Araújo
Paes Landim

Dllceu Sperafico

Hicardo Barros

Eduardo Gomes
Hafael Guerra
Hose de Freitas

PTB
Iris Simões
/I1arcLls Vicente

,Jaime Martins
João Caldas

Dr. Evilásio

Dr. Francisco Gonçalves
João Magalhães

PL
Mauricio Rabelo
Miguel de Souza

PSB
Sandro Matos· vaga do PC do B

(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PPS

Secretário(a): .

REGULA A 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 Biolchi (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Ftogério Silva Dimas Ramalho

PDT
Arlindo Chinaglia

PFL
Pompeo de Mattos

Daniel Almeida

Professor Irapuan Teixeira

Severiano Alves
PCdoB

(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

PRONA
IIdeu Araujo

Aroldo Cedraz
PMDB

Osvaldo Biolchi
PSDB

Carlos Sampaio
PP

Márcio Reinaldo Moreira
Secretário(a): Ivete Maria Galdino dos Santos
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefones: 318-8362
FAX: 318-2182

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)
R:elator: Renato Cozzolino (PSC)
litulares Suplentes
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(IDeputado 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)

PTB
Nelson Marquezelli

PL
Miguel de Souza

PSB
1 vaga

PPS
Geraldo Thadeu

PDT
André Zacharow

PCdoB
Promotor Afonso Gil

PRONA
IIdeu Araujo

PV
Marcelo Ortiz

Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7060
FAX: 318-2140



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES

TíTULOS PUBLICADOS -- 2002
. if&

TRANSPORTE METROPOLITANO: AUDiêNCIA
PÚBLICA

ISBN: 85--7365-250-0

R$2,20

ELABORAÇÃO DO ESTATUTO DO TERCEIRO
SETOR: SEMINÁRIO

ISBN: 85-7365-253-5

R$2,20

IMAGEM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A

ISBN: 85-7385-240-3

R$4,40

POLlTICA NACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO
E DOS RECURSOS HíDRiCOS

ISBN 85-7365-248-9

R$2,20

ISBN: 85-7365-249-7

R$ 2,20

IV CONFE~NCIADAS CIDADES: A CIDADE
CIDADÃ

ISBN: 85-7365-266-7

R$3,30
"'Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (61) 318-6477/7271.

Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (61) 318-6864. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br
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