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CONGRESSO NACIONAL

Faço saber queo Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2, DE 2004-CN

Autoriza a execução de contratos relativos à dotação consignada no Orçamento
Fiscal da União para 2002 no subtítulo n° 26.782.0238.5711.0103 - Construção de Trechos Ro
doviários no Corredor Fronteira Norte/BR-4321RR -Entr. BR-401 - Cantá - Novo Paraíso -Entr.
Br-174/BR-210, da Unidade Orçamentária n° 39.252 - DNIT.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado· a liberar recursos inscritos em restos a pagar relativos ao
Orçamento Fiscal da União para 2002 (Lei nº 10.407/2002) no subtítulo n° 26.782.0238.5711.0103 - Construção
de Trechos Rodoviários no Corredor Fronteira Norte/BR-4321RR - Entr. BR-401 - Cantá - Novo Paraíso - Entr.
Br-174/BR-210, da Unidade Orçamentária n° 39.252 ..... DNIT.

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico"financeiro da execução
dos recursos mencionados no art. 1º, na dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o subtí
tulo em epígrafe, encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1Q, da Constituição
Federal.

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 27 de abril de 2004. - 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 parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 3, DE 2004-CN

Autoriza a execução de contratos relativos à dotação consignada no Orçamento
Fiscal da União para 2002 no subtítulo n° 18.544.0515.3517.0022 - Construção do Açude Algo
dão 11 no Estado do Piauí, da Unidade Orçamentária n° 53.204 - DNOCS.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a liberar recursos inscritos em restos a pagar relativos ao
Orçamento Fiscal da União para 2002 (Lei nº 10.407/2002) no subtítulo n° 18.544.0515.3517.0022 - Construção
do Açude Algodão 11 no Estado do Piauí, da Unidade Orçamentária 53.204 - DNOCS.

Art. 2º O Tribunal de Contas da União fará o acompanhamento físico-financeiro da execução
dos recursos mencionados no art. 1º, na dotação consignada no Orçamento Fiscal da União para o sub
título em epigrafe, encaminhando relatório à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1º, da Constitui
ção Federal.

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 27 de abril de 2004. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Lima, Presidente da Comissão de Defesa do Con
sumidor, solicitando revisão do despacho dado ao
PL nº 6960/02........................................................ 18647

Nº 1.737/04 - Do Senhor Deputado Silas Câ
mara, Presidente da Com issão de Desenvolvimento
Urbano, solicitando revisão do despacho dado ao
PL nº 1.498/03 ;........................... 18647

Nº 1.747/04 - Do Senhor Deputado Carlos
Abicalil, Presidente da Comissão de Educação e
Cultura, requerendo aapensação do PL nº 5.278/01
ao PL nº 4.637/01............ 18647

Nº 1.741/04 ..... 00 Senhor Deputado Inaldo
Leitão e outros, requerendo regime de urgência na
apreciação do PL nº 2.974/04. 18647

Nº 1.742/04 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão e outros, requerendo regime de urgência na
apreciação do PL nº 4.395-A/98... 18647

ERRATAS

Projetos de Lei nºs 4.290/01, 6.299/02,
6.963/02, 6.983/02, 222103, 449/03, 1.151/03,
1.827/03, 2.042103 e 2.313/03; Projetos de Decre
to Legislativo nºs 1.403/01, 1.238/01 e Propostas
de Fiscalização Financeira nº 53/96, 8/03............. 18647

SESSÃO SOLENE DE 27-4-2004

IV - Homenagem
Transcurso do 20º aniversário do movimento

Diretas-Já 18652

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Convite
aos Srs. Osmar Santos, ex-locutor esportivo; Dan
te de Oliveira, ex-Governador do Estado de Mato
Grosso; Domingos Leonelli, ex-Deputado Federal; e
à cantora Fafá deBelém para composição da Mesa
Diretora dos trabalhos. Saudação aos convidados.
Transcurso do 20º aniversário do movimento Dire-
tas-Já. 18652

WILSON.SANTOS (PSDB - MT), CHICO
ALENCAR (PT - RJ), EDUARDO PAES (PSDB 
RJ), ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP)-Transcurso
do 20º aniversário do movimento Diretas-Já.. 18653

PRESIDE;:NTE (Chico Alencar) - Aviso aos
Parlamentares.'econvidados sobre o lançamen
to do livro Diretas-Já: 15 Meses. que Abalaram a
Ditadura, de autoria dos ex-Deputados Domingos
Leonelli e Dante de Oliveira, hoje, às 18h30min, no
Salão Verde da Casa....................... 18660
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MICHEL TEMER (PMDB - SP), JOSÉ RO
BERTO ARRUDA (PFL - DF), JACKSON BARRE
TO (PTB - SE), ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP), CARLOS MOTA (Bloco/PL - MG),
ROBERTO FREIRE (PPS - PE), DR. EVILÁSIO
(PSB - SP), ALCEU COLLARES (PDT - RS), DA
NIEL ALMEIDA (PCdoB - BA. Discurso retirado
pelo orador para revisão.), MARCELO ORTIZ (PV
- SP) - Transcurso do 20º aniversário do movimento
Diretas-Já. 18661

PRESIDENTE (Welinton Fagundes) - Ho
menagem aos jovens brasileiros, especialmente
aos mato-grossenses, em nome de João Antônio
Fagundes, filho do Presidente em exercício dos
trabalhos. Convite aos Parlamentares e convidados
para o lançamento do livro Diretas-Já: 15 Meses
que Abalaram a Ditadura, de autoria dos ex-Depu
tados Dante de Oliveira e Domingos Leonelli, hoje,
às 18h30min, no Salão Verde da Casa. 18673

V - Encerramento
2 - ATA DA 65~ SESSÃO DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, ORDINÁRIA, DA 2~ SESSÃO LE
GISLATIVA ORDINÁRIA, DA 52@ LEGISLATURA,
EM 27 DE ABRIL DE 2004.

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

anterior.
111 - Leitura do expediente.

SESSÃO ORDINÁRIA DE 27-4-2004

IV - Pequeno Expediente
JAMIL MURAD (PCdoB - SP) - Relato da

viagem de delegação de Deputados Federais à
Palestina em missão oficial de paz. Repúdio à po
lítica de extermínio do povo palestino adotada pelo
governo israelense. Indignação com a inexistência
de forças de paz da Organização das Nações Uni
das na região do conflito entre Israel e Palestina.
Conclamação às nações para rejeição do plano de
paz do Primeiro-Ministro de Israel, Ariel Sharon,
endossado pelo Presidente dos Estados Unidos da
América, George Walker Bush.lmediata instalação
do Estado da Palestina. Agradecimento ao Presi
dente Luiz Inácio Lula da Silva pela instalação de
escritório diplomático em Ramallah, na Palestina. 18677

NILTON BAIANO (PP - ES) -Inconformismo
com a agilidade da Casa na instalação da Comissão
Especial destinada ao exame do projeto de redução
do número de Vereadores nas Câmaras Municipais
brasileiras e com o atraso na apreciação da Pro
posta de Emenda à Constituição nº 227, de 2004,
sobre a reforma previdenciária. 18678

EDNA MACEDO (PTB - SP) - Transferência
para o Poder Executivo, pelo instituto da medida
provisória, da prerrogativa de legislação do Parla
mento brasileiro. Defesa de extinção do instrumento
legal. 18678

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) - Apro
vação popular da gestão do Governador do Distrito

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

Federal, Joaquim Roriz, segundo estudo do Instituto
de Pesquisa SOMA Opinião & Mercado................ 18679

PEDRO FERNANDES (PTB - MA) - Artigo
Abaixo os velhos, sobre o reajuste de aposentado
rias e pensões, de Janio de Freitas, publicado pelo
jornal Folha de SPaulo.......................................... 18680

CORIOLANO SALES (PFL - BA) - Protesto
contra o cancelamento, por seguranças do Presi
dência da República, da apresentação musical de
internas da Fundação do Bem-Estar do Menor em
homenagem ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
por ocasião da abertura da 18ª Bienal Internacional
do Livro, em São Paulo, Estado de São Paulo. Pre-
conceito praticado pela assessoria presidencial. .. 18681

OLIVEIRA FILHO (Bloco/PL - PR) - Realiza
ção do centésimo transplante pediátrico no Hospital
Pequeno Príncipe, em Curitiba, Estado do Paraná.
Transferência, pelo Ministro dos Transportes, Alfredo
Nascimento, da administração do trecho urbano da
BR-476 à Capital curitibana................................... 18681

JOSÉ DIVINO (PMDB - RJ) - Caráter injus
tificável da procrastinação do reajuste do salário
mínimo. Reivindicação de apoio parlamentar à CPI
de investigação das privatizações durante o Gover
no Fernando Henrique Cardoso. Frustração das
expectativas populares com o Governo Luiz Inácio
Lula da Silva. 18682

ZÉ LIMA (PP - PA) - Contingenciamento in
justificável de recursos federais destinados ao Es
tado do Pará. Contribuição da Companhia Vale do
Rio Doce para o desenvolvimento socioeconômico
do Município de Canaã dos Carajás. 18682

FRANCISCO TURRA (PP - RS) - Urgência na
recuperação do poder de compra do salário mínimo.
Inadmissibilidade da procrastinação do reajuste do
piso salarial. Participação do orador em comitiva de
Parlamentares em visita oficial à Croácia. 18686

CHICO ALENCAR (PT - RJ) - Caos do setor
de segurança pública da cidade do Rio de Janeiro.
Urgência na implementação das políticas sociais
arroladas pela Resolução do Diretório Nacional
do PT sobre Segurança Pública. Otimismo com a
flexibilidade demonstrada pelo Fundo Monetário
Internacional na revisão da política econômica do
Governo Federal.................................................... 18686

EDSON EZEQUIEL (PMDB - RJ) - Con
gratulação ao Presidente João Paulo Cunha pela
realização da Videoconferência Consciência do
Emprego. Aumento do desemprego como reflexo
da política macroeconômica do Governo petista.
Apresentação de sugestões para geração de novos
postos de trabalho. 18687

SILAS CÂMARA (PTB - AM) - Necessidade
de resgate da dívida social brasileira. Papel do se
tor turístico no processo de desenvolvimento eco
nômico com justiça social. Importância da criação
do Ministério do Turismo e da elaboração do Plano
Nacional de Turismo. 18689
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CARLOS NADER (PFL - RJ) - Razões da
apresentação de requerimento de informações ao
Departamento Nacional de Infra-estrutura deTrans
portes sobre a demora de construção de passarela
para pedestres em trecho da Rodovia Lúcio Meira
(BR-393). 18690

DR. HELENO (PP - RJ) - Congratulação ao
Governo Federal pela realização da 6ª Campanha
de Vacinação de Idosos.• Defesa de ampliação do
tratamento preventivo de doenças degenerativas. 18691

FÁTIMA BEZERRA (PT - RN) -Insatisfação
da população do Rio Grande do Norte com recente
e exagerado aumentode tarifas de energia elétrica.
Protesto contra a transferência de prejuízos das dis
tribuidores elou concessionárias de energia elétrica
para os demais setores da ecohOmia, na forma de
aumento de tarifas. Convite aos Parlamentar.es da
bancada do Estado do Rio Grande do Norte para
participação em reunião com a Diretoria da Agência
Nacional de Energia Elétrica para discussão.sobre
o assunto. Urgente aprovação de projeto de lei,do
Poder Executivo, s.obre redefinição do papel das
agências reguladoras no País ,........... 18691

ZÉ GERALDO (PT -PA) - Urgente alocação
de recursos orçamentários, pelo Governo Federal,
para asfaltamento· da BR-163 e recuperação da
BR-230, no Estado do Pará... 18692

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
- SP - Pela ordem) -Visita à Casa de alUnos e in
tegrantes da Esco.la de. Pol ítica e Estratégias, das
Forças Armadas brasileiras. 18693

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sauda-
ção aos integrantes das Forças Armadas brasileiras
participantes do Curso de Política Estratégica. ..... 18693

LUCIANAGENRO (Sem Partido, RS) - In
diferença do GovernoFederaJ diante da crise so
cioeconômicabrasIleira.Lançamento no País da
Esquerda Socialista e Democrática - Movimento
por um novo Partido ;....... 18693

ANDRÉ ZACHAROW (PP - PR) - Transcurso
do 18º aniversário da explosão de reator da Usina
Nuclear de Chernobyl, na Ucrânia........... 18694

ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB - RJ)
- Transcurso do Dia do Empregado Doméstico.
Solicitação aos Deputados de apoio ao Projeto de
Lei nº 2.619, de .2003, sobre a ampliação do paga
mento do seguro-desemprego aos trabalhadores
domésticos........................... 18695

ZONTA (PP - SC) - Necessidade de adoção,
pelo Governo Federal, de medidas para contenção
das invasões de áreas rurais e dos conflitos em re-
servas indígenas.................................................... 18695

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
- SP) - Proliferação da hanseníase, da tuberculose
e da AIDS no País, ,......... 18696

lINCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG) - Re
crudescimento da concentração de renda no País,

segundo dados do Atlas da Exclusão Socíal- Os
Ricos no Brasil, lançado na Bienal do Livro em São
Paulo............. 18697

MILTON CARDIAS (PTS- RS) - Contrarie
dade à pretendida criação, pela FUNAI, da reserva
Rio dos índios. 18697

PASTORREINALDO (PTB - RS) - Homena
gemaosatletas gaúchos Daiane dos Santos,·Da
nieleHypólito e Diego Hypólito pela conquista da
Medalha de Ouro na Copa do Mundo de Ginástica
Artística, realizada no Rio de Janeiro. Visita aos
Municípios de Frederico Westfalene Iraí, na região
norte do Estado do Rio Grande do Sul...... 18697

LOBBE NETO (PsDB ~ SP)- Comentários a
pronunciamentos dos Deputados lonta e Antonio
Carlos Pannunzio sobre temas sociais. Transcurso
do 20º aniversário dacampanhadas Diretas-Já. De
fesa da instalação de CPI para apuração do Caso
Waldomiro Diniz. Reconhecimento, pelo Presidente
Luiz Inácio Lula daSilva, da existência de falhas no
Programa Primeiro Emprego. . 18698

REINALDO BETÃO (Bloco/PL- RJ) - Trans
curso do Dia daPolícia Civil. Conveniência de revisão
da estrutura policial brasIleira. Preocupação com as
conclusões do.IV Seminário Brasileíro do Transpor
te Rodoviário de Cargas. Urgente necessidade de
definição, pelo Governo Federal, de políticas para
o setor de transportes ;.......................... 18699

NILTON CAPIXABA (PTB- RO)- Transcurso
do 33º aniversário de atuaçã,o da Comissão Execu
tiva do Plano da Lavoura Cacaueira no Estado de
Rondônia.. , ; ,............................................. 18700

DANIEL ALMEIDA (PGdoB - BA. Discurso
retirado pelo orador para revisão.) - Contestação
a pronunciamento do Deputado Lobbe Neto sobre
a inexistência de resp6nsabilidadedo Governo
Fernando Henrique Cardoso pela atual crise socio
econômica do País.Artigos sobre corrupção admi
nistrativa no Municípiode Simões Filho, Estado da
Bahia, publicados pelo jornal A Tarde...... 18703

COLOMBO. (PT - PR) - ACerto da política
econômica adotada pelo Governo Luiz Inácio Lula
da Silva. 18703

DR. HÉl.IO (PDT - SP) '- Promoção, pela
bancada do Partido Democrático Trabalhista, de
seminário sobre a situaç.ão econômica brasileira,
com a participação do Prof. Waldir Quadros, da
Faculdade de Economia da Universidade de Cam-
pinas - UNICAMP ;....................... 18704

JOÃO MENDES DE JESUS (Bloco/PSL - RJ)
- Incremento das relações comerciais bilaterais
entre o Brasil e a República Popular da China. Re
alização do seminário Brasil-China no Século XXI,
na cidade do Rio de Janeiro. .. 18704

ROBÉRIO NUNES (PFL - BA) -Insolvência
de pequenos produtores rurais no Município de
Macaúbas, Estado da Bahia, devido a empréstimos
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contraídos no Banco do Brasil S/A e no Banco do
Nordeste do Brasil S/A. 18705

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE) - Posi
cionamento do Brasil entre os países com melhor
acesso a tecnologias digitais. Possibilidade de uso,
pelo Governo, dos recursos do Fundo de Univer
salização dos Serviços de Telecomunicações para
implantação de projeto de inclusão digital. Confiança
na iniciativa da Agência Nacional de Telecomunica
ções de formulação de projetos de inclusão social
por meio digital. 18705

CARLOS WILLlAN (PSC - MG) - Análise da
situação da escola brasileira. Votos de êxito aos pro
fissionais do ensino, ao ensejo do transcurso do Dia
da Educação. Propostas para melhoria da qualidade
do ensino no País. Humanização do atendimento
médico como base para recuperação da saúde.... 18706

PAULO PIMENTA (PT - RS) - Crescimento da
produção vinícola no País. Importância da criação
do Instituto Brasileiro do Vinho para o setor. Elogio
ao Presidente da Vinícola Aurora pela inauguração
de filial em Brasília, Distrito Federal. 18708

VANDER LOUBET (PT - MS) - Papel da
indústria no desenvolvimento do País. Urgentes
medidas para revitalização do parque industrial
brasileiro. 18708

SANDRO MABEL (Bloco/PL - GO) - Transcur
so do 1Oº an iversário do fim do apartheid na África
do Sul. Sucesso da administração de Gilson Teixeira,
Vice-Prefeito do Município de Inaciolândia, Estado
de Goiás, conduzida com a participação da comu-
nidade e das lideranças de diversos partidos.. ...... 18709

VICENTINHO (PT - SP) - Transcurso do 10º
aniversário da implantação do regime democráti
co na África do Sul. Semelhanças entre o Brasil e
aquele país. Recebimento, pelo orador, do diploma
Colaborador pela redemocratização da África do
Sul e eliminação do apartheid. 18710

ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT - MS) - Trans
curso do 18º aniversário de fundação do Centro
Estadual de Atendimento ao Deficiente da Audio
comunicação, no Estado do Mato Grosso do Sul.
Ações do orador para desenvolvimento da institui
ção. Lançamento da campanha Jubileu de Ouro das
Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais. 18711

LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) - Dados
do IBGE sobre a escalada da violência no País.
Agravamento da crise do setor de segurança pú-
blica pela omissão do Poder Público. 18711

PAULO ROCHA (PT - PA) - Interrupção do
abastecimento de água tratada no Município de
Curuçá, Estado do Pará, pela inadimplênCia da
Prefeitura, no pagamento das despesas de energia
elétrica do Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Municipal, com a Rede Centrais Elétricas do Pará
S/A. 18712

JEFFERSON CAMPOS (PMOB - SP) - Trans
curso do 20º aniversário do lançamento da campa-

nha Direta;-Já. Reativação do Centro Nacional de
Engenhari ~ Agrícola, no Município de Sorocaba,
Estado de São Paulo. Reintegração de servidores
aos quadros do órgão.. 18713

TEUJlA DE SOUZA (PT - SP) - Êxito dos
programas brasileiros de prevenção e combate à
AIDS. Apoi:> ao Programa Fique Sabendo, do Minis
tério da S8 úde, de incentivo à realização de testes
para detec~ão da contaminação pelo vírus HIV... 18714

FEU ROSA (PP- ES) - Posse do Desembar-
gador Adal:o Dias Tristão no cargo de Presidente do
Tribunal dE Justiça do Estado do Espírito Santo. .. 18714

LEAr~DRO VILELA (PMDB - GO) - Conve
niência da aprovação do Projeto de Lei nº 1.372,
de 2003, a~ercadacriação dos Conselhos Federal
e Regionas de Zootecnia, e do Projeto de Decre
to Legislatvo nº 636, de 2003, sobre sustação da
Resoluçãc nº 691, de 2001, sobre imposição de
exame nadonal de certificação profissional como
pré-requisLo para inscrição no Conselho Federal de
Medicina Vsterinária e nos Conselhos Regionais de
Medicina Vaterinária. Apresentação dos Projetos de
Lei Cornplilmentar nºs 155 e 156, de 2004, sobre
correções de distorções do Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Mi
croempresas e das Empresas de Pequeno Porte
- SIMPLE:," , .'.................. 18715

NELSON BORNIER (PMDB - RJ) - Elevação
do custo d,3 vida no País. Aumento generalizado e
injustificadp de impostos e tarifas públicas. Empo
brecimento da população devido à dependência
brasileira ;:'.0 capital internacional. 18717

EDSON DUARTE (PV - BA) - Preocupação
com a polí:ica de reforma agrária do Governo Fe
deral. Estz.tísticas sobre a ausência de medidas
governamqntais eficientes para descentralização
da proprie,Jade da terra no Brasil. 18718

V- (2rande Expediente
ARY VANAZZI (PT - RS) - Transcurso do

Dia do Tral')alho. Breve história sobre a instituição
do Dia do Trabalho. Contradição entre as conquis
tas tecnológicas e a dificuldade para erradicação
da miséria' e da fome no mundo. Realizações do
Governo Luiz Inácio Lula da Silva. Associação ao
clamor da sociedade brasileira pela urgente mu
dança na condução da política econômica no País.
Apoio ao reajuste do salário mínimo para 300 reais.
Convecniência da revisão do acordo com o Fundo
Monetário Internacional pelo Governo Federal. ".. 18719

PRESIDENTE (César Bandeira) - Convoca-
ção dos Parlamentares ao plenário para início da
Ordem do Dia. 18723

JAII\IE MARTINS (Bloco/PL - MG) - Presença
nas galeri~·.s do plenario de correligionários do PL
do Município de Lagoa da Prata, Estado de Minas
Gerais. Urfência na recuperação ambiental e hídri
ca da Baci~ do Rio São Francisco para viabilidade
do projeto de transposição de águas destinado à

---- - ~--~-- - -~~~~
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agricultura irrigada na Região Nordeste. Conve
niência da aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição nQ 524, de 2002, sobre a instituição
do Fundo para a Revitalização Hidroambiental e o
Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio São
Francisco. Anúncio da realização de sessão solene
pelo transcurso dos 150 anos da inauguração da
primeira ferrovia no Brasil. Comunicado sobre re
alização, na Casa, de seminário sobre transporte
ferroviário. 18723

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE - Pela
ordem) - Justeza da escolha dos empresários Jor
ge Gerdau, Cláudio Gomes Figueiredo e Tarcísio
Pinheiro para recebimento da Medalha do. Mérito
Industrial, outorgada pela Federação das Indústrias
do Estado do Ceará ao ensejo do transcurso do Dia
da Indústria ;................................ 18726

PRESIDENTE (César Bandeira) - Convo-
cação dosOeputados ao plenário para início da
Ordem do Dia ;........................................... 18727

JOÃO BATISTA (PFL- SP - Pela ordem)
- Aplausos às ações do Governo do Estado de São
Paulo para promoção do turismo.............. 18727

JOSIAS GOMES (PT - BA - Pela ordem)
- Cassação, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Es
tado da Bahia, do diploma do Prefeito de Itamara
ju, Tassizo Carletto, por prática de abuso do poder
econômico. 18728

CORIOLANO SALES (PFL- BA - Pela ordem)
-Inconformismo cOm a possibilidade da concessão,
pelo Governo Federal, de abono pecuniário para o
trabalhador beneficiado com .0 salário-família, em
detrimento do rea.juste .do provento do aposentado
e do salário do trabalhador sem filho..................... 18729

NILTONCAPIXABA (PTB - RO - Pela ordem)
- Alerta ao Governo Federal sobre a necessidade
de envio de tropas militares para combate ao tráfico
de diamantes na reserva Roosevelt, no Estado de
Rondônia.. Defesa de regulamentação de disposi
tivos constitucionais acereada exploração mineral
em áreas indígenas. 18729

LINCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG - Pela
ordem)- Irregularidades constatadas pela Polícia
Rodoviária Federal em fiscalização realizada na
BR-381, entre as cidades de Belo Horizonte e São
Paulo. Insuficiência do contingente de policiais para
o efetivo controle da extensa malha rodoviária fe-
deral no Estado de Minas Gerais. 18730

PRESIDENTE(César Bandeira) - Convoca-
ção dos Parlamentares ao plenário para início da
Ordem do Dia. 18730

HENRIQUE AFONSO (PT - AC - Pela or
dem) - Inauguração, pelo Governador do Estado
do Acre, Jorge Viana, e pelo Prefeito Itamar de Sá,
de escolas públicas de ensino médio informatiza
das nos Distritos de Foz do Breu e Restauração,
no Município de Marechal Thaumaturgo. 18730

WALTER PINHEIRO (PT - BA - Pela ordem)
- Urgente regulamentação, pela Casa, da profissão
de agente comunitário de saúde. 18731

JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA - Pela or
dem)- Aplausos ao Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva pela anunciada correção da tabela de de
duções do Imposto deRenda. Protesto contra os
constantes aumentos da cargatributária brasileira.
Racionalidade na aplicação de recursos oriundos
da arrecadação fiscal "",,........... 18731

JORGE GOMES (PSB - PE - Pela ordem)
- Escalada dos assassinatos de mulheres em Per
nambuco. Elevado índice de homicídios no Esta-
do "........................................ 18732

PAULO FEIJÓ (PSDB - ·RJ - Pela ordem)
- Contradição entre a elevada produção de petróleo
no norte e noroeste do Estado do Rio de Janeiro e
o índice de pobreza registrado na região. Contrarie
dade às propostas de alteraçãodos critérios para a
distribuição de royaltíes de petróleo aos Municípios
produtores........................ 18733

FÁTIMA BEZERRA (pT - RN - Pela ordem)
- Realização, pela Casa, de sessão so!eneao en
sejo do transcurso do 20Q aniversário do movimento
Diretas-Já. Contribuição da campanha para a reto-
mada do processo d",mocrático brasileiro. 18733

COSTA FERREIRA (PSC - MA'- Pela ordem)
- Democratização do acesso ao ensino superior.
Reformulação da sistemática de gestão do ensino
de 3Q grau. Expectativa quanto à realização da re-
forma unIversitária ,......... 18734

JOSÉ ROCHA (PFL- BA - Pela ordem) 
Transcurso do aniversário de emancipação político
administrativa do Municípiode Matina, no Estado da
Bahia. Realização da 4ªFeira do Bode no Município
de Pindaí, no .Estado. .. 18735

JOÃO GRANDÃO (PT - MS - Pela ordem)
- Presença de produtores de soja de Estados bra
sileiros e estrangeiros na sétima edição do Concur
so Pé de Soja Solteiro realizado no Município de
Laguna Carapã, Estado do Mato Grasso doSul, ao
ensejo dos fest",jos comemorativos do aniversário
de emancipação político-administrativa do Municí-
pio. 18735

FERNANDO CORUJA (PPS - SC - Pela or
dem) - Melhoria dos setores de saúde e educação
no País. Urgente necessidade de implantação de
política nacional de segurança pública.................. 18736

ZONTA (PP - SC - Pela ordem) - Transcurso
do Dia do Contabilista........... 18736

TAKAYAMA (PMDB- PR - Pela ordem) 
Enaltecimento da profissão de médico no País.
Preocupação com a queda na qualidade de ensino
das faculdades de Medicina. .. 18737

GILMAR MACHADO (PT - MG - Pela ordem)
- Realização na Universidade Federal de Uberlân-
dia, no Estado de Minas Gerais, de curso para alfa-
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betizadores com a utilização do método GEEMPA,
coordenado pela ex-Deputada Esther Grossi........ 18738

JOÂO MAGNO (PT - MG - Pela ordem) 
Transcurso do 40º aniversário de emancipação
político-administrativa dos Municípios de Ipatinga,
João Monlevade, Bela Vista de Minas, Ipaba, San
tana do Paraíso e Timóteo, no Estado de Minas
Gerais. 18739

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG - Pela
ordem) - Insuficiência das medidas anunciadas pelo
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva para comba
te à criminalidade. Necessidade de união entre os
Poderes da República no combate à violência no
País........................................................................ 18739

NILSON MOURÂO (PT - AC - Pela ordem)
- Relato da viagem de Delegação de Deputados
Federais à Palestina em missão oficial. Contrarie
dade à política de ocupação militar adotada pelo
governo de Israel no território palestino. ...... ......... 18740

CHICO DA PRINCESA (Bloco/PL - PR - Pela
ordem) - Apoio às medidas anunciadas pelo Gover
no Federal para recuperação da malha rodoviária
brasileira. 18740

POMPEO DE MATTOS (PDT - RS ~ Pela
ordem) - Urgência na recuperação do poder de
compra do salário mínimo. Críticas à política eco-
nômica do Governo Federal. 18741

Apresentação de proposições: DA. BE
NEDITO DIAS, EDUARDO SCIARRA, LOBBE
NETO, IVAN VALENTE, LOBBE NETO, CARLOS
NADER, EDUARDO VALVERDE, CORONEL AL
VES, ANDERSON ADAUTO, MILTON CAROlAS,
LUIZ CARLOS HAULY, JOÂO CAMPOS, NELSON
MARQUEZELLI, RICARDO IZAR, ZEQUINHA MA
RINHO, PAULO PIMENTA, LUIZ CARLOS HAULY,
GILBERTOKASSAB, REGINALDO LOPES, JOSÉ
ROBERTO ARRUDA, PAULO MAGALHÃES, BETO
ALBUQUERQUE, EDUARDO GOMES, PAUDEH
NEY AVELI NO, GERSON GABRIELLI, ALBERTO
FRAGA, DA. PINOTTI, LUIZ CARLOS HAULY, ALI
CE PORTUGAL, ALEXANDRE CARDOSO, EDU
ARDO PAES, MIRO TEIXEIRA, EDSON DUARTE,
NELSON BORNIER, EDUARDO VALVERDE. ..... 18742

VI- Ordem do Dia
PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -Publica

ção, pela Secretaria de Comunicação da Câmara
dos Deputados, do Estatuto do Torcedor, do Manu
al de Redação, e de revista sobre os 180 anos do
Poder Legislativo. 18748

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Continu
ação da discussão, em turno único, das Emendas
do Senado Federal ao Projeto de Lei de Conver
são nº 14, de 2004 (Medida Provisória nº 153-A, de
2003), que institui a Taxa de Avaliação in loco das
instituições de educação superior e dos cursos de
graduação e dá outras providências...................... 18748

Votação de requerimento de retirada de pauta
da Medida Provisória nº 153-C, de 2003.. ....... ...... 18748

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado ALOYSIO NUNES FER-
REIRA (PSDB - SP).............................................. 18748

Usou da palavra, pela ordem, para orientação
da respectiva bancada o Sr. Deputado RODRIGO
MAIA (PFL- RJ).................................................... 18749

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Rejeição
do requerimento..................................................... 18749

RODRIGO MAIA (PFL - RJ) - Pedido de ve-
rificação de votação............................................... 18749

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Deferi-
mento do pedido de verificação. 18749

Usaram da palavra, pela ordem, para orien
tação das respectivas bancadas os Srs. Deputados
ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA - SP),
JORGE GOMES (PSB - PE), JOÃO PAULO GO
MES DA SILVA (Bloco/PL - MG), ALOYSIO NUNES
FERREIRA (PSDB- SP), IRIS SIMÕES (PTB - PR),
NILTON BAIANO (PP - ES), ANTÔNIO CARLOS
MAGALHÃES NETO (PFL-BA), MENDES RIBEI
RO FILHO (PMDB- RS), LUIZ SÉRGIO (PT - RJ),
BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS)..................... 18749

MAURO PASSOS (PT - SC - Pela ordem)
- Denúncia de irregularidades políticas cometidas
pelo ex-Prefeito Dário Berger, do Município de São
José, Estado de Santa Catarina.. 18750

LUCIANO ZICA (PT - SP - Pela ordem) - Sus-
peita de corrupção no âmbito da Agência Nacional
do Petróleo....................... 18751

Usaram da palavra, pela ordem, para orien
tação das respectivas bancadas os Srs. Deputados
PASTOR AMARILDO (PSC - TO), FERNANDO CO
RUJA (PPS - SC), DELEY (PV - RJ), RENILDO
CALHEIROS (PCdoB- PElo ;................ 18751

NEUCIMAR FRAGA (Bloco/PL - ES - Pela
ordem) - Transcurso do 38º aniversário de fundação
da Primeira Igreja Batista de Ataíde, no Município
de Vila Velha, Estado do Espírito Santo. 18751

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP - Pela
ordem) ~ Protesto contra o possível reajuste das
aposentadorias e pensões em índice inferior ao do
salário mínimo. Expectativa de implementação das
normas contidas no Estatuto do Idoso, sobre dis
ponibilização dos medicamentos de uso continuo
e das passagens rodoviárias interestaduais.......... 18751

JOÃO PAULO GOMES DA SILVA (Bloco/PL
- MG - Pela ordem) - Transcurso da Semana do
Contabilista............................................................ 18752

Usou da palavra para orientação da respectiva
bancada o Sr. Deputado DR. RODOLFO PEREIRA
(PDT - RR).................. 18752

PAULO RUBEM SANTIAGO (PT - PE - Pela
ordem) - Acerto da decisão judicial de suspensão
do repasse de recursos do BNDES para a Compa
nhia Ferroviária do Nordeste. Proposta à bancada
federal do Nordeste de encontro para acompanha-
mento da tramitação do processo....... 18752
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JEFFERSON CAMPOS (PMDB - SP - Pela
ordem) - Aprovação, pela Comissão Especial, de
novos critérios para composição das Câmaras Mu
nicipais. Razões da necessidade de precedência da
matéria sobre as demais .

PAULO PIMENTA (PT - RS - Pela ordem)
- Expectativa de criação de programa habitacional
específico para os servidores públicos ..

CHICO ALENCAR (PT - RJ - Pela ordem)
- Empenho na adoção de novo modelo de relacio
namento do País com credores internacionais......

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL- MG - Pela
ordem) - Necessidade de regularização, pela Caixa
Econômica Federal, de débitos junto à Prefeitura
Municipal de Jeceaba, Estado de Minas Gerais...

HENRIQUE AFONSO (PT - AC - Pela or
dem) - Celebração de acordosde integração entre
o Brasil e o Peru no Estado do Acre .

NARCIO RODRIGUES (PSDB - MG ~. Pela
ordem) - Solicitação à Presidência de retificação
do voto do orador .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re
gistro da obstrução de voto pelo Deputado Narcio
Rodrigues. Convocação dos Parlamentares ao ple-
nário .

NILSON MOURÃO (PT - AC - Pela ordem)
- Habilidade política do Governo Luiz Inácio Lula
da Silva na revisão dos acordos com o Fundo Mo-
netário Internacional , .

ARY VANAZZI (PT - RS - Pela ordem) - Ur
gência na desobstrução da pauta de votações da
Casa para apreciação em tempo hábil da Proposta
de Emenda à Constituição nº 353, de 2001, sobre
a composição das Câmaras Municipais no País...

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Comu
nicação ao Plenário sobre aguardo da obtenção de
quorum regimental até as 18h30min .

HENRIQUE FONTANA (PT - RS - Pela or
dem) - Empenho do Ministro do Dese.nvolvimento
Agrário, Miguel Rossetto, na compensação de pre
juízos causados pela estiagem à agricultura familiar
da Região Sul. Necessidade de consolidação de
sistema de seguro agrícola no País .

PEDRO HENRY(PP - MT - Como Líder) 
Razões da obstrução do PP à pauta de votações da
Casa. Críticas à execução orçamentária do Governo
Federal. Urgênciana retomada do desenvolvimento
econômico para geração de empregos no País....

SANDRO MABEL (Bloco/PL - GO - Como
Líder) - Associação do PL ao pronunciamento do
Líder do PP, Deputado Pedro Henry, em contrarie
dade à execução orçamentária pelo Governo Fe-
deral. .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Encer-
ramento da votação .

Rejeição do requerimento .

18753

18754

18754

18754

18755

18756

18756

18756

18756

18756

187556

18757

18757

18758
18758

Prejudicialidade do requerimento de retirada
de pauta do PSDB .

RODRIGO MAIA (PFL - RJ - Como Líder)
- Aumento do desemprego no País. Natureza das
políticas fiscal e monetária do Governo petista.
Apatia do Governo Federal diante do aumento da
criminalidade urbana. Omissão do Ministro da Agri
cultura, Pecuária e Abastecimento sobre as invasões
promovidas pelo Movimento dos Trabalhadores Ru
rais Sem Terra. Importância do agronegócio para a
economia brasileira ; .

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados JOÃO GRANDÃO (PT
- MS), ÁlVARO DIAS (PDT - RN) , ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) ~ Votação
de requerimento para encerramento da discussão
e do encaminhamento da votação da matéria.......

Usaram dapalavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados JOÃO CORREIA (PMDB
- AC), PAULO GOUVÊA (Bloco/PL - RS) ..

VIEIRA REIS (PMDB - RJ - Pela ordem)
- Abstenção de voto , ..

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

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. peputadosEDSON DUARTE (PV
- BA), BERNARDO ARISTON(PMDB - RJ)........

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado ANTÔNIO CARLOS·MA-
GALHÃES NETO (PFL - BA) .

Usou da palavra para orientação da respectiva
bancada o Sr. Deputado MORONl TORGAN (PFL
-CE) ..

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

Usou da palavra para orientação da respec
tiva bancada o Sr. Deputado LOSBENETO (PSDB
-SP) ..

PRESIDENTE (João PaUlo Cunha) - Apro-
vação do requerimento .

Encerramento da discussão .
PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota

ção de requerimento para adiamento da votação
da matéria por 2 sessões ..

Usouda palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado TAKAYAMA (PMDB - PR)....

Usou da palavra para ..encaminhamento da
votação o Sr. Deputado BETO ALBUQUERQUE
(PSB ~ RS) ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado AGNALDO MUNIZ (PPS
-RO) ..

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado JOÃO ALMEIDA (PSDB
-BA) ..

18763

18763

18764

18764

18764

18764

18764

18764

18765

18765

18765

18765

18766

18766

18766

18766

18766

18766

18766
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Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado ZÉ LIMA (PP - PA) ..

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados RODRIGO
MAIA (PFL - RJ), LOBBE NETO (PSDB - SP).....

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Rejeição
do requerimento .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota
ção de requerimento de quebra do interstício para
verificação de votação ..

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados LUIZ SÉRGIO (PT
- RJ), PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM) ..

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados LOBBE NETO
(PSDB - SP), MORONI TORGAN (PFL - CE)......

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Rejeição
do requerimento .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Votação
de requerimento de adiamento da votação por uma
sessão .

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

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Prorro-
gação da sessão por uma hora .

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

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados PAUDER
NEY AVELlNO (PFL - AM), LOBBE NETO (PSDB
- SP) ~ .

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

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Rejeição
do requerimento .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Votação
e aprovação das Emendas de nQs 1 a 4, do Senado
Federal, ao Projeto de Lei de Conversão nQ14, de
2004, com parecer favorável, ressalvado o desta-
que ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Reque
rimento de destaque para votação em separado da
Emenda nº 3, do Senado Federal. ..

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

Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado JOÃO MAGALHÃES (PMDB
-MG) .

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado JOSÉ THOMAZ NONÔ
(PFL-AL) ..

Usou da palavra para orientação da respecti
va bancada o Sr. Deputado PAUDERNEY AVELI NO
(PFL - AM) .

18767

18767

18767

18767

18767

18767

18768

18768

18768

18768

18768

18768

18769

18769

18769

18769

18769

18770

18770

Usalam da palavra pela ordem, para registro
de voto, o~; Srs. Deputados NEUTON LIMA (PTB
- SP), ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ) ........

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Rejeição
da emenda destacada ..

Vota ;:ão e aprovação da redação final.. ..
Encaminhamento da matéria à sanção pre-

sidencial. .

USOll da palavra pela ordem o Sr. Deputado
PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM) ..

IV11RO TEIXEIRA (PPS - RJ - Pela ordem)
- Apresentação de requerimento para análise, pela
Comissão ,je Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, de documentos relativos a denúncias
de formaçf\o de cartel por empresas de telefonia e
de tráfico oe influência para elaboração do Decreto
Presidencial nQ4.733, de 2003 ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Proposta
ao Deputado Miro Teixeira de criação de Comissão
Externa dEstinada ao exame dos documentos......

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Dis
cussão, en turno único, das Emendas do Senado
Federal ao Projeto de Lei de Conversão nº 15, de
2004 (Mec)da Provisória nº 155-A, de 2003), que
dispõe so~re a criação de carreiras e organização
de cargos efetivos das autarquias especiais deno
minadas Agências Reguladoras, e dá outras pro-
vidências .

Vota}ão de reqLerimento para retirada da
matéria da pauta ..

Usaram da palavra para encaminhamento da
votação os Srs. Deputados BETO ALBUQUERQUE
(PSB, RS) RODRIGO MAIA (PFL - RJ) ..

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados MORONI
TORGAN (PFL - CE), LOBBE NETO (PSDB -
SP) ..

PRE31DENTE (João Paulo Cunha) - Rejeição
do requerimento ..

USOI! da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado JOÃO FONTES (Sem Partido,
SE) , ..

USOll da palavra para proferir parecer às
emendas cio Senado Federal, pela Comissão Mis
ta do Conbresso Nacional, o Sr. Deputado LUCIA-
NO ZICA (:>T - SP) ..

Usaramda palavra pela ordem, para registro
de 'voto, os Srs, Deputados JOSÉ DIVINO (PMDB
- RJ), LUI? DANTAS (PTB - AL), OLAVO CALHEI-
ROS (PMDB - AL) ..

WIU,ON SANTOS (PSDB - MT - Pela or
dem) - Lallçamento do livro Diretas-Já: 15 Meses
que Ab:::l/alam a Ditadura, dos ex-Deputados Dante
de Oliveira e Domingos Leonelli ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Votação
de requerimento para adiamento da discussão da
matéria por duas sessões ..

18770

18770

18771

18771

18771

18772

18772

18772

18773

18773

18773

18773

18774

18774

18776

18776

18776
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Usaram da palavra para encaminhamento da
votação osSrs. Deputados BETO ALBUQUERQUE
(PSB - RS), MORONI TORGAN (PFL - CE). 18776

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados EDUARDO
PAES (PSDB - RJ), RODRIGO MAIA (PFL - RJ). 18776

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Rejeição
do requerimento..................................................... 18777

RODRIGO MAIA (PFL - RJ) Pedido de veri-
ficação de votação............ 18777

lONTA (PP - SC) - Pedido de verificação de
votação. 18777

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -Deferi-
mento dos pedidos de verificação. 18777

Usou da palavra para orientação da respecti-
va bancada OSr. Deputado RODRIGO MAIA (PFL
- RJ) ;....................................................... 18777

Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado NELSON BORNIER (PMDB
- RJ). 18777

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados ENÉAS (PRO
NA - SP), EDUARDO PAES (PSDB - RJ), EDSON
DUARTE (PV - BA), PASTOR AMARILDO (PSC
- TO), VANESSA GRAZllOTIN (PCdoB - AM),
SEVERIANO ALVES (PDT - BA), DR. RIBAMAR
ALVES (PSB- MA), B. SÁ (PPS - PI), JOÃO PAULO
GOMES DA SILVA (Bloco/PL- MG)i IRIS SIMÕES
(PTB - PR), ZONTA (PP - SC), OSMAR SERRA
GUO (PMDB - PR),LUIZ SÉRGIO (PT - RJ), BETO
ALBUQUERQUE (PSB- RS)................................ 18777

Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado GIACOBO (Bloco/PL - PR).. 18778

BETO ALBUQUERQUE (PSB- RS) - Ques-
tão de ordem sobre atribuições da Presidência em
caso de desvio da discussão da matéria............... 18778

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Posterior
decisão da Presidência sobre a questão de ordem
do Deputado Beta Albuquerque. 18778

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP - Pela
ordem) ~ Contradita àquestão de ordem do Depu-
tado Beta Albuquerque...... 18779

RODRIGO MAIA (PFL - RJ - Pela ordem)
-Contradita àquestãode ordem do Deputado Beto
Albuquerque. 18779

EDUARDO PAES (PSDB - RJ - Pela ordem)
- Discordância da questão de ordem do Deputado
Beto Albuquerque. 18779

Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado RENATO eOZZOUNO (PSC
- RJ). 18779

BETO ALBUQUERQUE (PSB - RS - Pela or
dem) - Resposta ao pronunciamento do Deputado
Arnaldo Faria .de Sá............................................... 18779

FERNANDO CORUJA (PPS - se - Pela
ordem) - Apoio à questão de ordem do Deputado
Beta Albuquerque. 18780

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados JOAQUIM FRANCISCO
(PTB - PE), TEREZ1NHA FERNANDES (PT - MA),
BENJAMIN MARANHÃO (PMDB - PB). 18780

ANGELA GUADAGNIN (PT - SP - Pela or
dem) -Informação aParlamentar sobre a evolução
do salário mínimo na gestão de Luiz Inácio Lula da
Silva. Elogio ao Governo Federal e ao Ministro da
Saúde, Humberto Costa, pela elevação do número
de transplantes de órgãos no País. 18780

EDUARDO PAES (PSDB '- RJ- Pela ordem)
- Respbsta às t:)fi rmações dos Deputados Fernando
Coruja e Angela Guadagnin. .. 18780

Usou da palavra pela ordem, para regIstro de
voto, o Sr. Deputado ARMANDO MONTEIRO (PTB
- PE) ;..................................................... 18781

RODRIGO MAIA (PFL - RJ - Pela ordem)
- Resposta às afirmações da Deputada .Angela
Guadagnin sobre o aumento real dosalárlo míni-
mo ;............... 18781

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado CARLlTO MERSS {PT
-SC)...................................................................... 18781

ANGELA GUADAGNIN (PT - SP - Pela or
dem) - Comentários sobre os pronunciamentos dos
Deputados Eduardo Pêles e Rodrigo Maia. ..... ..... 18781

Usaramda palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados PEDRO NOVAIS (PMDB
- MA), JOÃO CASTELO (PSDB - MA). 18781

ALICE PORTUGAL (PCdoB -BA - Pela or
dem) - Pedido paraaprovação dorequerimento de
criação de Comissâ.o.Externêl destinada ao acom
panhamento da crise entre administradoras de pia
nos de saúde e profissionais da saúde no Estado
da Bahia................................................................... 18781

Usaram da palavra peJa ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados MARIA LUCIA (PMDB
- RJ), EDUARDO CUNHA (PMDB -RJ), EDISON
ANDRINO (PMDB __ Se). 18782

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Encer-
ramento da votação. 18782

Encerramento da sessão em face da falta de
quorum e do esgotamento do prazo regimental.
Convocação de sessão extraordinária para hoje às
20h02min. 18790

VII - Encerramento
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DEPU

TADO FEU ROSA (PP- ES - Pela ordem) NO PE
RíODO DESTINADO AO GRANDE EXPEDIENTE
DA SESSÃO ORDINÁRIA DAGÂMARA DOSDEPU
TADOS NQ 057, REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE
2004 - RETIRADO PELO ORADOR PARA REVI
SÃO: Associação a pronunciamento do Deputado
Miro Teixeira em homenagem às Forças Armadas
do Brasil. Dificuldades enfrentadas pelas pequenas
e microempresas no País. Urgência de ações polí-
ticas e governamentais para reversão do quadro.. 18791
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DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DEPU
TADO DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA) NO PERí
ODO DESTINADO ÀS BREVES COMUNICAÇÕES
DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS Nº 058, REALIZADA EM 20
DE ABRIL DE 2004 - RETI RADO PELO ORADOR
PARA REVISÃO: Inconstitucionalidade da interfe
rência, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, na
organização sindical do País. Realização do Fórum
da Cidadania no Município de Simões Filho, Estado
da Bahia................................................................. 18792

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DEPU
TADO ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PSDB
- SP - Pela ordem) NO PERíODO DESTINADO ÀS
BREVES COMUNICAÇÕES DA SESSÃO EXTRA
ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Nº
058, REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2004 - RE
TIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO: Caráter
injusto das críticas de Deputada do PCdoB ao ex
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Diferenças
entre o Governo Fernando Henrique Cardoso e o
Governo Luiz Inácio Lula da Silva. 18793

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DEPU
TADO DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA) NO PERí
ODO DESTINADO AO GRANDE EXPEDIENTE DA
SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS DEPU
TADOS Nº 063, REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE
2004 - RETIRADO PELO ORADOR PARA REVI
SÃO: Transcurso do Dia Mundial de Segurança e
Saúde no Trabalho e do Dia do Trabalho. Urgente
necessidade de ações governamentais para redução
dos acidentes de trabalho e erradicação da mão
de-obra infantil e do trabalho escravo. Aumento do
desemprego.Propostas contidas no documento Por
um amplo movimento nacional impulsionador da
transição mudancista essencial à vitória do Governo
Lula, de autoria do Partido Comunista do Brasil. .. 18794

3 - ATA DA 66!! SESSÃO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA, NOTURNA, DA
2!! SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 52!!
LEGISLATURA, EM 27 DE ABRIL DE 2004.

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

anterior
111- Leitura do expediente
MORONI TORGAN (PFL - CE - Pela ordem)

- Solicitação à Presidência de abertura do painel
eletrônico para a sessão extraordinária. Pedido à
bancada do Partido da Frente Liberal de não-efe-
tuação do registro de presença. 18802

ZONTA (PP - SC - Pela ordem) - Solicitação
à bancada do Partido Progressista de não-efetu
ação do registro de presença até a obtenção de
quorum. 18802

ANTONIO CARLOS MENDES THAME (PSDB
- SP - Pela ordem) - Solicitação aos Deputados
do Partido da Social Democracia Brasileira de não-
efetuação do registro de presença. 18802

MORONI TORGAN (PFL - CE - Pela ordem)
- Esclarecimento sobre a solicitação aos Deputados
do Partido da Frente Liberal de não-efetuação do
registro de presença.............................................. 18802

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con-
vocação dos Deputados ao plenário parainício da
Ordem do Dia. 18802

. JONIVAL LUCAS JUNIOR (PTB - BA - Pela
oroem) - Registro de voto proferido em sessão an-
teríor.................................................. 18802

IV - Breves Comunicações
ZÉ GERALDO (PT - PA) - Ações do Gover

no Federal para recuperação do valor do salário
mínimo e para o combate à inflação...................... 18803

JOÃO MAGALHÃES (PMDB - MG - Pela
ordem) - Registro de voto proferido em sessão
anterior "",. 18803

MARCONDES GADELHA (PTB - PB - Pela
ordem) - Registro de voto proferido em sessão an-
terior........................ 18803

DIMAS RAMALHO (PPS - SP) - Razões do
adiamento da reunião da CPMI do BANESTADO
destinada a ouvir depoimento do ex-Prefeito Celso
Pitta, do Município de São Paulo...................... ..... 18803

ROGÉRIO TEÓFILO (PPS - AL - Pela ordem)
- Registro de voto proferido em sessão anterior. .. 18804

MORONI TORGAN (PFL - CE - Pela ordem)
- Obstrução da sessão pelo Partido da Frente Li-
beral....................................................................... 18804

JOÃO MENDES DE JESUS (Bloco/PSL- RJ
- Pela ordem) - Registro de voto proferido em ses-
são anterior. 18804

ORLANDO DESCONSI (PT - RS) - Registro
de voto proferido em sessão anterior. Reconheci
mento do esforço do Governo Federal para socorro
aos agricultores atingidos pela estiagem no Sul do
País. Necessidade de contribuição das empresas
de insumos e máquinas agrícolas ao setor. .. ....... 18804

FERNANDO DE FABINHO (PFL - SA) - De-
fesa de fixação do novo valor do salário mínimo em
276 reais. 18804

MORONI TORGAN (PFL - CE - Pela ordem)
- Solicitação à Presidência de suspensão da Ordem
do Dia por falta de quorum. Indagação sobre os
efeitos administrativos de eventual encerramento
da sessão extraordinária pela mesma razão. ....... 18805

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Resposta
ao Deputado Moroni Torgan. 18805

PEDRO CHAVES (PMDB - 80 - Pela ordem)
- Registro de voto proferido em sessão anterior. .. 18805

HÉLIO ESTEVES (PT - AP - Pela ordem)
- Registro de voto proferido em sessão anterior. .. 18805

PAULO PIMENTA (PT - RS - Pela ordem)
- Registro de voto proferido em sessão anterior. .. 18805

ROBERTO GOUVEIA (PT - SP)- Congratula-
ção à Internacional dos Serviços Públicos pela reali-
zação, na Casa, do Seminário Internacional Controle

._~--- _.~~--_._..._..~-..,-~~- ---
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Social e Políticas Públicas: Trabalhadores(as) na
Construção de um Serviço Público de Qualidade. 18805

SILAS CÂMARA (PTS - AM - Pela ordem)
- Registro de voto proferido em sessão anterior... 18806

MORONI TORGAN (PFL - CE - Pela ordem)
- Orientação à bancada do PFL para registro de
presença em plenário, com continuidade da obstru
ção pelo partido. Pedido de resposta à indagação
anterior sobre efeitos.administrativos da suspensão
de sessão extraordinária por falta de quorum. ,.... 18806

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - .Res-
posta da Presidência à indagação formulada pelo
Deputado Moroni Torgan. 18806

LOBBE NETO (PSDS- SP - Pela ordem)
- Solicitação aOS Deputados do PSDB de regis
tro de presença em plenário, com continuidade da
obstrução pelo partido.. 18806

ZONTA (PP "'- SC - Pela ordem) - Orientação
à bancada do PP de manutenção da obstrução pelo
partido.................................................................... 18806

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

ção da discussão, em turno único, das Emendas do
Senado Federalao Projeto de Lei de Conversão nº
15, de 2004 (Medida Provisória nº 155-A, de 2003),
que dispõe sobre a criação de carreiras e.organi
zação de cargos efetivos das autarquias especiais
denominadas Agências Reguladoras, e dá outras
providências......... 18810

Votação de requerimento para retirada da
matéria da pauta......................... 18810

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado LUIZ SÉRGIO (PT - RJ). 18810

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto proferido em votação de sessão anterior,
os Srs. Deputados AGNALDO MUNIZ (PPS - RO),
LEANDRO VILELA (PMDB- GO)......................... 18810

LOSBE NETO (pSDB - SP - Pela ordem)
- Retirada de requerimento do PSDB. 18810

Uso.u da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado MORONI TORGAN (PFL
- CE)...................................................................... 18811

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto proferido em votação de sessão anterior, os
Srs. Deputados WLADIMIR COSTA (PMDB - PA),
OSMÂNIO PEREIRA (PTS- MG)......................... 18811

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Rejeição
do requerimento.. 18811

RODRIGO MAIA (PFL - RJ) - Solicitação à
Presidência de verificação da votação. 18811

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Deferi-
mento da solicitação do Deputado Rodrigo Maia.. 18811

Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado GIVALDO CARIMSÃO (PSB
- AL). 18811

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados LOSSE NETO

(PSDB - SP), EUMAR MÁXIMO DAMASCENO
(PRONA - SP), DELEY (PV - RJ), JAMIL MURAD
(PCdoS - SP), RENATO CASAGRANDE (PSB
- ES), s. SÁ (PPS - PI), HELENO SILVA (Bloco/PL
- SE), ZONTA (PP __ SC), OSMAR SERRAGUO
(PMDB- PR),JOÃO GAANDÃO(PT -MS), BETO
ALBUQUERQUE (PSS- RS), PASTOR AMARILDO
(PSC-TO) 18811

LUIS CARLOS HEINZE (PP - RS - Pela
ordem) - Massacre de garimpeiros por índios no
Estado de Rondônia. Conclusões da Comissão Ex
terna destinada ao· acompanhamento das· investi
gações sobre o conflito entre garimpeiros e índios
na reserva Roosevelt, em Rondônia. Urgente ação
governamental para efetivo combate ao contraban-
do de riquezas naturais da região. 18812

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JAIR BOLSONARO (PTB
-RJ) 18813

Usou da palavrapara orientação da respec
tiva bancada o Sr. Deputado SEVERIANOALVES
(PDT - SA)............................................................ 18813

RODRIGO MAIA (PFL -AJ - Como Líder)
- Protesto contra a pretendida manipulação do
Regimento Interno. da Casa, pela base aliada do
Governo, para impedimento do uso da. obstrução
pelos partidos de oposição. Não cumprimento de
promessas de campanha pelo Governo Federal.
Maior atenção governamental ao setor de agrone-
gócio, em expansão ;......... 18813

ALBERTO GOLDMAN (PSDB..., SP - Pela or
dem) - Solicitaçãoà Presidência, em vista de falha
eletrônica, do registro da presença e da obstrução
do orador nas votações. 18814

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -Acolhi-
mento da solicitação do Deputado Alberto Gold-
man........................................................................ 18814

MORONITORGAN(PFL- CE - Pela ordem)
- Solicitação à Presidência de encerramento da
Ordem do Dia em face da ausência de quorum
regimental. 18814

Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado BABÁ (Sem Partido - PA). ... 18814

ANGELA GUADAGNIN(pT- SP - Pela or
dem) - Improcedência da solicitação de encerra
mento da sessão por falta de quorum, diante do
registro da presença de Parlamentares de partidos
de oposição ,....................... 18814

WALTER FELDMAN (PSDB -SP - Pela or
dem) - Reiteração do posicionamento do PSDB,
em coadunação com o PFL, pelo encerramento da
sessão em face da falta de quorum............. 18814

ZONTA (PP - SC - Pela ordem) - Associação
do PP aos posicionamentos do PSDBe PFLpelo
encerramento da sessão por falta de quorum...... 18814

EDUARDO VALVERDE (PT - RO) -Ques-
tão de ordem sobre a inadequação. regimental de
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parecer proferido pelo Deputado Barbosa Neto à
representaçãoeda empresa Golden Cross Assistên
cia Internacional de Saúde Ltda. contra a União por
suposta contratação irregular de serviços de saúde,
em tramitação na Comissão de Fiscalização Finan-
ceira e Controle. 18814

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Acolhi-
mento da questão de ordem formulada pelo Depu-
tado Eduardo Valverde para oportuna resposta. ... 18816

MORONI TORGAN (PFL - CE - Pela ordem)
-Inexistência de relação da questão de ordem for
mulada pelo Deputado Eduardo Valverde com as
matérias em apreciação constantes da Ordem do
Dia. 18816

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Proce
dência e tempestividade da questão de ordem for
mulada pelo Deputado Eduardo Valverde, conforme
a tradição da Casa................................................. 18816

Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL
-MG) 18816

RICARDO BARROS (PP - PR - Pela ordem)
- Questão de ordem sobre contradição entre pare
ceres do Deputado Luciano Zica como Relator da
Emenda nQ 2 do Senado Federal à Medida Provi-
sória nQ 155, de 2004. 18816

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Respos-
ta à questão de ordem formulada pelo Deputado
Ricardo Barros........................................ 18816

MORONI TORGAN (PFL - CE - Pela ordem)
- Solicitação à Presidência de resposta à questão
de ordem sobre a necessidade de encerramento
imediato da Ordem do Dia por falta de quorum..... 18816

COLBERT MARTINS (PPS - BA - Pela or-
dem) -Improcedência da questão de ordem levan-
tada pelo Deputado Moroni Torgan......... 18817

MORONI TORGAN (PFL - CE - Pela ordem)
- Contestação ao posicionamento do Deputado
Colbert Martins. 18817

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Convo-
cação dos Srs. Parlamentares ao plenário para vo-
tação das matérias constantes da Ordem do Dia. 18817

JOÃO FONTES (Sem Partido, SE - Pela
ordem) - Acerto de decisão do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região de suspensão da nomeação
de candidatos aprovados em concurso público, de
nunciado como irregular, promovido pelo Tribunal
de Justiça do Estado de Sergipe. 18817

MORONI TORGAN (PFL - CE - Pela ordem)
- Reiteração do pedido de resposta à questão de
ordem sobre a necessidade de encerramento da
Ordem do Dia porfalta de quorum....................... 18818

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Convo-
cação dos Parlamentares ao plenário. 18818

Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado JAIME MARTINS (Bloco/PL
- MG)..................................................................... 18818

PRE SIDENTE (João Paulo Cunha) - Convo-
cação dos Parlamentares ao plenário .

TARI:;ISIO ZIMMERMANN (PT - RS - Pela
ordem)- Fealização de audiência pública conjunta
pelas Comissões de Trabalho, de Administração e
Serviçc Pl blico, de Desenvolvimento Econômico,
Indústría E Comércio e de Segurança Pública e
Combate ao Crime Organizado para depoimento
do Presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge
Mattoso, sübre o contrato firmado entre a instituição
e a empresa GTECH ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Encer-
ramento da votação. .. ..

Rejeição do requerimento ..
Declaração de prejudicialidade de requeri

mentos de adiamento da discussão da matéria....

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, osSrs. Deputados POMPEO DE MATTOS
(PD'V- RS), RAUL JUNGMANN (PPS - PE), AiR-
TON ROVEDA (PMDB - PR) ..

Usaram da palavra para discussão da matéria
os Srs. Deputados RICARDO BARROS (PP - PR),
ANTONIO CARLOS MENDESTHAME (PSDB - SP),
JOÃO AUdEIDA (PSDB - BA) ..

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados JORGE BITTAR (PT 
RJ), NEUCIMAR FRAGA (Bloco/PL- ES), VIEIRA
REIS (PMDB - RJ) ..

Usaram da palavra para discussão da matéria
os Srs. De,?utados TARCISIO ZIMMERMANN (PT
- RS), BETO ALBUQUERQUE (PSS - RS), LUIZ
SÉRGIO WT -RJ) .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Votação
de requerilnento de encerramento da discussão e
do encamhhamento da votação da matéria ..

USOll da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr.Deputado EDSON EZEQUIEL (PMDS
-RJ) : ..

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTS - SP - Pela
ordem) - Extemporaneidade do requerimento de
encerramento da discussão e do encaminhamento
da votaçãc da matéria ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res-
posta ao Deputado Arnaldo Faria de Sá ..

ARN~LDO FARIA DE SÁ (PTS - SP) - Apresen
tação de re~urso contra a decisão da Presidência....

Usaram da palavra para encamínhamento da
votação os3rs. Deputados ANTONIO CARLOS MEN
DES THAME (PSDB - SP) LUIZ SÉRGIO (PT - RJ).

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Apro-
vação do r 3querimento .

PHll E:MON RODRIGUES (PTS - PB - Pela
ordem)- [Ieclaração de voto contrário ao requeri-
mento , ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota
ção de recuerimento para adiamento da votação
da matéria por duas sessões ; .

18818

18818

18819
18819

18823

18824

18824

18826

18826

18826

18826

18826

18826

18826

18827

18827

18827

18827
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MORONI TORGAN (PFL ~ CE - Pela ordem)
- Retirada do requerimento de adiamentoda vota-
ção por duas sessões ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -Indaga
ção ao Deputado Custódio Mattos sobre a manu
tenção de requerimento de adiamento da votação
por uma sessão .

Retirada do requerimento pelo Deputado Cus-
tódio Mattos .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -Indaga
ção ao Deputado João Paulo Gomes da Silva sobre a
manutenção de recurso ao Plenário contra o parecer
pela inconstitucionalidade das Emendas nºs 2 e 9.

JOÃO PAULO GOMES DA SILVA (Bloco/PL
- MG) -Manutenção do recurso ; ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota
ção do recurso ao Plenário contra o parecer pela
inconstitucionalidade das Emendas nºs 2 e 9......

Usaram da palavra para encaminhamento da
votação os Srs. Deputados BETO ALBUQUERQUE
(PSB - RS), RICARDO BARROS (PP - PR) .

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados MORONI
TORGAN (PFL - GE), CUSTÓDIO MATTOS (PSDB
- MG), MORONI TORGAN (PFL- CE),JOÃO PAU-
LO GOMES DA SILVA (Bloco/PL- MG) .

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) ~ Rejeição
do recur'so .

RICARDO BARROS (PP - PR - Pela ordem)
- Reclamação à Presidência sobre a condução dos
trabalhos durante a votação simbólica de recurso
contra o parecer às Emendas nºs 2 e 9 ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Inexis
tência de manobraspolfticas na Mesa Diretora para
condução da votação simbólica ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota
ção e aprovação das Emendas de nºs 1,3 e 8, do
Senado Federal, ao Projeto de. Lei de Conversão
nº 15, de 2004, com parecerfavorável. .......

Não submissão a votos das demais emendas
por inconstitucionalidade .

Declaração de prejudicialidade dos requeri
mentos de destaques para votação em separado
das Emendas nºs 2 e 9 .

Votação da redação final ..
Usaram da palavra para orientação das res

pectivas bancadas os Srs. Deputados MORONI TOR
GAN (PFL - CE), RICARDO BARROS (PP - PR)..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Apro-
vação da redação final. .

18828

18828

18828

18828

18829

18829

18829

18829

18830

18830

18830

18831

18831

18832
18832

18845

18845

Encaminhamento da matéria à sanção pre-
sidencial. .,.......................... 18845

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP - Pela
ordem) - Solicitação à Presidência de prorrogação
do prazo para apresentação de emendas ao Projeto
de Lei nº 3.337, de 2004.. :..................................... 18845

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res-
posta aoDeputado Arnaldo Faria de Sá. 18845

Usou da palavra pela ordem, paraJegistro de
voto, o Sr.Deputado EDMAR MOREIRA (Bloco/PL
- MG)..................................................................... .18845

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Adia
mento da apreciação dos demais itens da pauta
portorçade acordo de Uderes.. 18845

Usaram da palavra pela ordem, pararegis
tro de voto, os Srs. Deputados JOVINO CÃNDIDO
(PV-SP), HUMBERTOMICHILES (Bloco/PL-AM),
INALDO LEITÃO (Bloco/PL- PB)......................... 18846

RICARDO BARROS (PP- PR - Pela ordem)
- Solicitação à Presidência de registro de presença
e de registro de obstrução da votação......... ..... ..... 18846

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados TAKAYAMA (PMDB
- PR), ALCESTE ALMEIDA (PMDB - RR)............ 18846

VI - Encerramento
4 - DESPACHO DO PRESIDENTE
Determina a tramitação conjunta das Pro-

postas de Emenda à Constituição nºs 89/95 e
353/01.................................................................... 18885

5 - DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE
Declara a prejudicialidade do PL nº 7.390102,

e, por conseqüência, do Recurso 15/03........... ..... 18886

COMISSÕES

6 - PARECERES - Projetos de Lei nºs 1.406
B/96, 2.683-NOO , 3.844-A/00, 1.281-A/03, 1.423-
A/03, 1.912-A/03, 2.108-A/03 e 2.146-A/03........... 18886

7 - DESIGNAÇÕES
Comissão de Finanças eTributação, em 27-4-04. 18894

SEÇÃO 11

8 - ATO DO PRESIDENTE
Nomear: Rosangela Costa Reis. .......... ....... 18897
9-DIVERSOS
Departamento de Finanças, Orçamento e

Contabilidade, prestação de contas analítica do Fun-
do Rotativo, referente ao mês de março de 2004.. 18897

10- MESA
11 - LíDERES E VICE-LíDERES
12 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
13- COMISSÕES
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Ata da 64ª Sessão, Solene, Matutina,
em 27 de abril de 2004

Presidência dos Srs.: João Paulo Cunha, Presidente; Chico Alencar, Wilson Santos,
Thelma de Oliveira e Welinton Fagundes, § 2Q do artigo 18 do Regimento Interno.

I - ABERTURA DA SESSÃO
(ÀS 10 HORAS E 48 MINUTOS)

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

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

11 - LEITURA DA ATA

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) Fica
dispensa a leitura da ata da sessão antecedente.

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

O SR. WILSON SANTOS, servindo como 10 Se
cretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

Ofício Circular nº 37

Brasília, 29 de março de 2004

Exmº Senhor
Dep. João Paulo Cunha
Deputado Federal
70160-900 - Brasília - DF
Assunto: Encaminhamento

Senhor Deputado,
Ao cumprimentá-lo, encaminho a V. Exª as Dire

trizes de Política Criminal e Penitenciária elaboradas
por este Conselho, para que venham refletir na elabo
ração de documentos legislativos.

Valho-me do ensejo para apresentar a V. Exª pro
testos do mais elevado apreço.

Cordiais Saudações, - Antônio Claudio Mariz
de Oliveira, Presidente do CNPCP.

RESOLUÇÃO Nº 16,
DE 17 DE DEZEMBRO DE 2003

Dispõe sobre as Diretrizes Básicas
de Política Criminal quanto à prevenção
do delito, administração da justiça crimi
nal e execução das penas e das medidas
de segurança.

O Presidente do Conselho Nacional de Política
uso de suas atribuições legais e em conformidade

com a decisão, adotada à unanimidade, do plenário
do CNPCP, reunido em 01 e 02-12-2003.

CONSIDERANDO que, conforme o disposto no
artigo 64, I da Lei de Execução Penal, é atribuição
deste Conselho à propositura diretrizes da política cri
minal quanto à prevenção do delito, administração da
justiça criminal e execução das penas e das medidas
de segurança;

CONSIDERANDO a necessidade de atualizar os
termos da Resolução do CNPCP nº 5, de 19 de julho
de 1999, em face das novas demandas da sociedade,
sobretudo no âmbito da segurança;

CONSIDERANDO que tais demandas, embora
exijam uma ampla abordagem, recebem, por vezes,
respostas simplistas que reduzem a complexidade
da questão ao mero endurecimento das sanções pe
nais;

CONSIDERANDO que as estratégias de pre
venção e de combate à criminalidade englobam polí
ticas públicas de caráter social bem como a atuação
do sistema de justiça criminal e que seus princípios
basilares devem estar explicitados para que possam
guardar profunda coerência;

CONSIDERANDO que essa coerência advém da
vinculação do Estado Democrático de Direito, nomea
damente a dignidade da pessoa humana vista na sua
individualidade e na sua dinâmica inserção social;

CONSIDERANDO a superação científica do pa
radigma positivista que tratava a questão da criminali
dade apenas na esfera do comportamento individual e
o seu enquadramento contemporâneo como problema
social de raízes multicausais, a ser enfrentado pelo
conjunto da sociedade;

Resolve,
Art. 1º As Diretrizes do Conselho Nacional de

Pólítica Criminal e Penitenciária constituem o conjunto
de orientações deste Colegiado destinadas aos res
ponsáveis pela concepção e execução de ações rela
cionadas à prevenção da violência e da criminalidade,
à administração da justiça criminal e à execução das
penas e das medidas de segurança.

Parágrafo único: A observância das Diretrizes
poderá ser especialmente considerada quando da
avaliação de proposições e destinação de recursos do
Ministério da Justiça.
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Art. 2º. Os princípios norteadores das Diretrizes
do CNPCP, além daqueles adotados pela Constituição
Federal epelos Tratados Internacionais ratificados pelo
Brasil, são:

I - respeito à vida. e à dignidade da pessoa hu
mana;

11 - concepção do Direito Penal como última ins
tância de controle social;

111 - valorização da criatividade na busca de al
ternativas à prisão;

IV - articulação e harmonização dos órgãos que
compõem o sistema de justiça criminal;

V - absoluto respeito à legalidade e aos direi
tos humanos na atuação do aparato repressivo do
Estado;

VI - humanização do sistema de justiça crimi-
nal;

VII - comprometimento com a qualidade na pres
tação do serviço, para incremento da eficiência e da
racionalidade do sistema de justiça criminal.

Art. 3º São diretrizes referentes à elaboração
legislativa:

I - descriminalização e despenalização de con
dutas à luz da concepção de intervenção mínima do
Direito Penal;

11 - defesa do instituto das penas alternativas,
como forma de evitar a privação de liberdade, que deve
ser imposta excepcionalmente, qual ultima ratio;

111- manutenção do regime progressivo de cum
primento de penas, independentemente da natureza
do crime praticado;

IV - oposição ao alargamento das hipóteses de
incidência da prisão sem condenação, medida sem
pre excepcional;

V - adoção de medidas que objetivem o desar
mamento;

VI - proteção e amparo às vítimas e testemu
nhas de crimes.

Art. 4º São diretrizes referentes à administração
da justiça:

I - agilização da prestação jurisdicional, com
respeito aos institutos do devido processo legal e da
ampla defesa;

11 - estabelecimento de mecanismos que contri
buam para a aproximação entre o Poder Judiciário e
a população carente, tais como a Justiça Itinerante e
os Centros Integrados de Cidadania;

111 - fortalecimento da prestação de assistência
jurídica integral à população carente com criação e
valorização das Defensorias Públicas em todos os
Estados;

IV - criação de varas especializadas para exe
cução de penas e medidas alternativas e transforma
ção das centrais de execução em Juízos igualmente
especializados.

Art. 5º São diretrizes referentes à atuação dos
órgãos policiais:

I - independência e autonomia da polícia técni
co-científica;

II - destinação do profissional de polícia prefe
rencialmente às atividades operacionais;

111- uso de metodologias uniformizadas para co
leta de dados estatísticos;

IV - fortalecimento das Corregedorias e dos ór
gãos de controle externo da polícia;

V - desenvolvimento de estratégias de gestão
que prevejam a. elaboração de diagnósticos, fixação
de metas e avaliação constante de resultados;

VI - integração das forças policiais por meio da
compatibilização das áreas de atuação e do intercâm
bio de informações;

VII - promoção de ações permanentes com vis
tas à redução da violência e da letalidade;

VIII- aprimoramento das técnicas científicas de
investigação.

Art. 6º São diretrizes referentes à administração
penitenciária:

I - construção preferencial. de unidades, com no
máximo 500 vagas, buscando-se evitar a permanên
cia de presos condenados e provisórios em delega
cias de polícia;

11 - cumprimento de pena privativa de liberdade
em estabelecimentos prisionais próximos à residência
da família do condenado;

111- promoção permanente de assistência jurídica
aos presos provisórios, internados e egressos, priori
tariamentepélas Defensorias Públicas, e, secundaria
mente, pelos Cursos e pelas Faculdades de Direito,
pelos Serviços de Assistência Judiciária da OAB e por
instituições congêneres;

IV - realização de Programas e Projetos Espe
ciais de Prevenção eTratamento de DST/AIDS, Tuber
culose e Dependência Química nas unidades penais
e hospitalares;

V - desenvolvimento. de ações médico-psico
odontológicos e sociais em todos os ambulatórios das
unidades penais;

VI - classificação inicial dos condenados para
orientar a execução da pena e sua submissão a exa
me adimensional de saúde.

Art. 7º São diretrizes referentes à formação dos
operadores do sistema de justiça criminal:

1- inclusão nos currículos das Faculdades de Di
reito, de preferência como obrigatórias, das disciplinas
Criminologia e Direito da Execução Penal;

II - incentivo a visitas, assim como estágios em
estabelecimentos penitenciários e órgãos de execu
ção penal;

111 - integração curricular dos cursos de formação
das diversas carreiras policiais;
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extraordirário no valor de R$1.400.000.000,00, para
os fins que especifica".

Nos termos do § 6º do art. 2º da Resolução nº
1, de 200;~-CN, o exame e o parecer serão realizados
pela Com,ssão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscal iz,3.ção.

Em anexo, encaminho a V. Exª calendário para a
tramitaçãf) da matéria.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exª
protestos de elevada estima e distinta consideração.
- Senado" Paulo Paim, 1º Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência.

A Presidência comunica ao Plenário que a Medi
da Provisória nº 180, de 2004, que "abre, em favor de
EncargosiFinanceiros da União, crédito extraordinário
novalor de R$1.400.000.000,00", para os fins que es
pecifica", ~;erá encaminhada, nos termos do § 6º do art.
2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, à Comissão Mista
de Planm, Orçamentos Públicos e Fiscalização, após
o término do prazo para recebimento de emendas.

Fica estabelecido o seguinte calendário de tra
mitação:

Brasília, 12 de abril de 2004

IV - promoção do intercâmbio entre os corpos
docente e discente das Escolas de Advocacia, da Ma
gistratura, do Ministério Público, das Academias de
Polícia e das Academias Penitenciárias;

V - desenvolvimento de módulos específicos de
gestão e liderança para os ocupantes de cargos de
chefia e direção;

VI - ênfase na natureza de prestação de serviço
público da atividade dos profissionais do sistema de
justiça criminal;

VII - elaboração de convênios com Universidades
e Centros de Pesquisa para a realização dos Cursos
Superiores de Polícia (CSP).

Art. 8º São diretrizes referentes às políticas pú
blicas de prevenção:

1- integração entre as áreas de governo e a co
munidade na prestação de serviços de natureza social,
com atenção à famnia do preso e ao egresso;

11 - realização e diagnósticos locais com ampla
participação das Lideranças e organizações comuni
tárias para identificação dos projetos de maior perti
nência e necessidade;

111 - valorização do papel dos municípios no de
senvolvimento das políticas públicas locais;

IV - estímulo aos órgãos e mecanismos que via
bilizam a participação da comunidade no sistema de
justiça criminal.

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor a data de
sua publicação e revoga especialmente a Resolução
nº 5 de 19 de julho de 1999. - Antônio Cláudio Mariz
de Oliveira, Presidente.

Publicada no DOU nº 248, em 22-12-2003 - Se
ção 1 - p. 34-35.

Ciente - Encaminhe-se à Comissão de
Segurança Pública e Combate ao Crime Or
ganizado - CSPCCO e à Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Cidadania - CCJC. Pu
blique-se.

Em 27-4-2004. - João Paulo Cunha,
Presidente.

OF. Nº 155/04-CN

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

Senhor Presidente,
O Senhor Presidente da República adotou, no dia

7 de abril de 2004, e publicou em 8 do mesmo mês e
ano, a Medida Provisória nº 180, de 2004, que" abre,
em favor de Encargos Financeiros da União, crédito

(Ref.: Publicação, em 8 de abril de 2004, da Medida
Provisórie nº 180/04, que "abre, em favor de Encarqos
Financeir()s da União, crédito extraordinário no valor
de R$1.400.000.000,00, para os fins que especifica".
Calendário de tramitação)

Publique-se. Arquive-se.
Em 27-4-2004. - João Paulo Cunha,

Presidente.
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OF/GAB/I/Nº 312

Brasília, 26 de abril 2004

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Miro Teixeira - PPS passa a participar, na qualidade
de Titular, na Comissão de Direitos Humanos e Mino
rias, em vaga existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em 27-4-2004. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF/GAB/I/Nº 313

Brasília, 3 de abril de 2004

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Deputada

Ann Pontes passa a integrar, na qualidade de Suplen
te, a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço
Público, em vaga existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em 27-4-2004. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF/GAB/I/Nº 314

Brasília, 26 de abrit de 2004
~I

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Aníbal Gomes passa a integrar, na qualidade de Su
plente, a Comissão Especial destinada a proferir pa
recer à Proposta de Emenda à Constituição nº 101-A,
de 2003, que dá nova redação ao § 4º do art. 57 da
Constituição Federal (autorizando reeleição dos mem
bros das Mesas Diretoras da Câmara dos Deputados
e do Senado Federa!)", em vaga existente.

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

Defiro. Publique-se
Em 27-4-2004. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF/GAB/I/Nº 330

Brasília, 27 de abril de 2004

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Nelson Bornier passa a integrar, na qualidade de Su
plente, a Comissão de Fiscalização Financeira e Con
trole, em vaga existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em -27-4-2004. ..;.. João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício nº 350-L-PFU2004

Brasília, 20 de abril de 2004

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que estarei ausente

dos trabalhos desta Casa no dia 27 de abril, quando
assumirá a Liderança do Partido da Frente Liberal o
Primeiro-Vice-Líder, Deputado Rodrigo Maia.

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

Publique-se.
Em 27-4-04. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

OF. PSDB/I/Nº 540/2004

Brasília, 15 de abril de 2004

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Eduardo

Paes, para integrar a Comissão Externa destinada a
"investigar a decisão do CADE (Conselho Administra
tivo de Defesa Econômica), oficializada no dia 4 de
fevereiro do Corrente ano, que desaprovou a compra
de Chocolates Garoto pela Nestlé Brasil".

Respeitosamente, - Deputado Custódio Mattos,
Líder do PSDB.
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Publique-se.
Em 27-4-04. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

OF/LlD/Nº 208/2004

Brasília, 26 de abril de 2004

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Deputada Maria

Helena - PPS/RR, para ocupar a vaga de titular, na
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao
Projeto de Lei nº 3638, de 2000, que "institui o Estatuto
do Portador de Necessidades Especiais e dá outras
providencias" .

Atenciosamente, - Deputado Júlio Delgado,
Líder do PPS.

Publique-se.
Em 27-4-2004 - João Paulo Cunha,

Presidente.

OFIA1PSB/192/2004

Brasília, 27 de abril de 2004

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

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

deputados Renato Casagrande como titular e Dr. Evi
lásio com suplente da Comissão Especial destinada
a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 3.337, de 2004,
que "dispõe sobre a gestão, a organização e o controle
social das Agências Reguladoras".

Atenciosamente, - Renato Casa Grande, Líder
do PSB.

Publique-se.
Em 27-4-2004 - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF. L1D/PSC/Nº 87/2004-LD

Brasília, 26 de abril de 2004

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

Senhor Presidente,
Nos termos do Regimento Interno desta Casa,

indico o Deputado Costa Ferreira - PSC/MA, como
titular para integrar a Comissão Especial destinada a

ouvir os diversos posicionamentos a respeito do tema
e propor medidas visando a Reforma Universitária.

Sendo só o que tinha para o momento, ao ense
jo renovo meus protestos de consideração e distinto
apreço.

Respeitosamente, - Deputado Pastor Amarildo,
Líder do PSC.

Publique-se.
Em 27-4-2004. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Of. Preso nº 27/04

Brasília, 14 de abril de 2004

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apre
ciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei nº
1.912, de 2003.

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

Atenciosamente, - Deputado Tarcisio Zimmer
mann, Presidente.

Publique-se.
Em 27-4-04. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Of. Preso nº 28/04

Brasília, 14 de abril de 2004

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apre
ciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei nº
2.943/97.

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

Atenciosamente, - Deputado Tarcísio Zimmer
mann, Presidente.

Publique-se.
Em 27-4-04. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

-------------~--------~-----~------ -~----~~~ ---------~---~---------~~-----~--
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Of. Preso nº 29/04

Brasília, 14 de abril de 2004

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao disposto no ary. 58 do Regimento Interno, a apre
ciação, por este Orgão Técnico, do Projeto de Lei nº
2.683, de 2000.

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

Atenciosamente, - Deputado Tarcísio Zimmer
mann, Presidente.

Publique-se.
Em 27-4-04. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Of. Preso Nº 30/04

Brasília, 14 de abril de 2004

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apre
ciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei nº
3.844, de 2000.

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

Atenciosamente, - Deputado Tarcísio Zimmer
mann, Presidente.

Publique-se.
Em 27-4-04. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Of. Preso nº 31/04

Brasília, 14 de abril de 2004

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apre
ciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei nº
1.281, de 2003.

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

Atenciosamente, - Deputado Tarcísio Zimmer
mann, Presidente.

Publique-se.
Em 27-4-04. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Of. Preso nº 32/04

Brasília, 14 de abril de 2004

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao disposto no art.58 do Regimento Interno, a apre
ciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei nº
1.423, de 2003.

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

Atenciosamente, - Deputado Tarcísio Zimmer
mann, Presidente.

Publique-se.
Em 27-4-04. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Of. Preso nº 37/04

Brasília, 14 de abril de 2004

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao disposto no ar~. 58 do Regimento Interno, a apre
ciação, por este Orgão Técnico, do Projeto de Lei nº
2.108, de 2003.

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

Atenciosamente, -Deputado Tarcísio Zimmer
mann, Presidente.

Publique-se.
Em 27-4-04. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

Of. Preso nº 38/04

Brasília, 14 de abril de 2004

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

Senhor Presidente,
Comunico aVossa Excelência, em cumprimento

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apre-
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P" t D tdJ P

Publique-se, nos termos do Ato da Mesa
n9 35/03.

Em 27-4-04. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

VIAGENS EM MISSÃO OFICIAL

RELATÓRIO DE 9-12-2003

A Comissão de Trabalho, de Administração e Ser
viço Públi)o aprovou em 1º-1 0-2003, o Requerimento
nº 45/03 -. do Sr. Deputado Daniel de Almeida - para
"fossem rEializadas, in loco, coletas de sugestões, com
a finalidade de discutir a abertura do comércio aos do
mingos, nas cidades de São Paulo, Salvador e Brasnía".
O pedido'objetivava estabelecer amplo debate com a
sociedadü acerca do Projeto de Lei nº 145/03.

O referido projeto de lei modifica o art. 6º e pa
rágrafo úrico da Lei nº 10.101, de 20 de dezembro de
2000, que trata da autorização para o trabalho aos
domingos no comércio varejista em geral.

As é.udiências, nas cidades indicadas, visaram
assegurai uma discussão mais ampla entre sindicatos
patronais •e de trabalhadores quanto à necessidade
da prestação desse trabalho excepcional e em que
condiçõe~;, uma vez que a negociação coletiva é, sem
dúvida, alia mais adequada e legítima para ser o foro
desses debates.

As Eudiências foram realizadas com ampla par
ticipaçãodos segmentos diretamente envolvidos, se
constituindo em importante instrumento para o enri
quecimento do debate.

A aldiência pública na cidade de São Paulo, foi
realizada no dia 9 de dezembro de 2003, às 10 horas
no Palácio 9 de Julho, auditório Franco Montoro da As
sembléia Legislativa. Teve a participação do Presidente
da Comissão de Trabalho - Deputado Sandro Mabel;
do Deputéldo Daniel Almeida; representantes da Asso
ciação Brasileira de Supermercados; da CUT.

Relatório

(Do Sr. Deputado João Paulo Gomes da Silva)

Participei da Assembléia do Foro Interparlamentar

das Américas, realizado na cidade de Valparaíso-Chi
le, de 1º a 4 de abril de 2004 e debati sobre a ALCA
- Área de Livre Comércio das Américas.

Apresentei a preocupação da população brasilei
ra com este tratado internacional previsto para entrar
em vigor em janeiro do próximo ano, lembrando ainda
que o povo ainda não sabe em que termos ele será
celebrado e se será celebrado e se terá vantagens ou
prejuízos ao Brasil.

O que se tem dito e repetido em todos os eventos
e reuniões sobre a Alca é que ela está sendo criada
para melhorar a qualidade de vida das populações de
todos os paises que vão fazer parte dela, proporcio
nando mais desenvolvimento econômico, garantia de
mercados para as exportações, aumento de empregos
e resolução da pobreza.

Contudo creio ser grande a possibilidade de acon
tecer exatamente o, contrário: decretando a falência
dos países mais pobres e acabando com a Soberania
de todos eles.

Ao terminar dividi com os outros participantes mi
nha grande interrogação. Será que os Estados Unidos,
que invadiram dois países recentemente (Afeganistão e
Iraque) contrariando as deliberações da ONU e ferindo
todos os tratados internacionais, destruindo e matando
covardemente inclusive a população civil, estariam dis
postos a dividir seu "Paraíso" com os paises miseráveis
da América Central, Caribe e América do Sul?

E lembrei ainda, que aqueles países que não
quiserem participar da ALCA podem ser vítimas de
retaliação por parte dos EUA através de embargo co

merciai e outras perseguições que possam vir a so

frer. - Deputado João Paulo Gomes da Silva, Dep.

Federal PUMG.

ciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei nº
2.146, de 2003.

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

Atenciosamente, - Deputado Tarcísio Zimer

mann, Presidente.

Publique-se.

Em 27-4-04. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.
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Brasília, 19 de janeiro 2004. - Sandro Mabel,
Deputado Federal.

Partieiaanle: Dellutado Sandra Mabel

Detalhes da Missão

Assunto: REUNIÃO ESTIMUlAR DEBATE PROBIÇÃO DE ABERTURA DE COMÊRCIO
AOS OQMmGOS • COMISSÃO DO TRABALHO

PilríodB·. 09l12103.~ 09/12/03

Oe$tinB: Sa<l Paulo/SP

Diárias

Quanticia4e : .Ot~

ValO\' Unitário: R$ 300

Putllllens

PIlSSalletls Illl<JU por: Câmara dos Oeputados

Tipo de Passagem : Classe Económ:ca Promocional

Publique-se, nos termos do Ato da Mesa
nº 35/03.

Em 27-4-04. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 259, DE 2004

(Do Sr. Almir Moura e outros)

Acrescenta parágrafo ao art. 211 da
Constituição Federal.

Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação do Plenário

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

Artigo único. O art. 211 da Constituição
Federal passa a vigorar acrescido do seguin
te §5º:

"Art. 211 ..
§ 5º Para a formulação e acompanha

mento das políticas públicas relativas à fun
ção redistributiva e supletiva referida no § 1º,
a União contará com agência especificamente
organizada, cujo dirigente terá sua escolha
previamente aprovada pelo Senado Federal,
nos termos do art. 52, 111."

Justificação

Trata-se de assegurar a consistência e a conti
nuidade. das políticas educacionais que, em face das
necessidades da população e de sua relevância na or-

ganização do tecido social, constituem verdadeiramente
políticas de Estado, que não devem ser modificadas a
todo momento, como historicamente tem ocorrido no
cenário nacional.

Políticas que promovam a eqüidade das opor
tunidades educacionais e o padrão de qualidade do
ensino, eliminando diferenças regionais e sociais, são
políticas de longo prazo, que devem ser definidas e
acompanhadas por um organismo que, em nome do
Estado brasileiro, garanta a sua execução, eficácia e
efetividade. A relevância deste organismo impõe que
seja prevista a aprovação, pelo Senado Federal, da
escolhade seu dirigente.

Este é o objetivo dapresente Proposta de Emen
da à Constituição Federal, que com certeza haverá de
receber o necessário apoio para sua aprovação.

Sala das Sessões,. 7 de abril de 2004. - Depu
tado Almir Moura.

Proposição: PEC-259/2004
Autor: ALMIR MOURA E OUTROS
Data de Apresentação:7-4-2004
Ementa: Acrescenta parágrafo ao art. 211 da Consti
tuição Federal. ..
Possui Assinaturas Suficientes: SIM
Total de Assinaturas:
Confirmadas:177
Não Conferem:5
Fora do Exercício:O
Repetidas:23
Ilegíveis:O
Retiradas:O

Assinaturas Confirmadas

1-ADELOR VIEIRA (PMDB-SC)
2-AIRTON ROVEDA (PMDB-PR)
3-ALEX CANZIANI (PTB-PR)
4-ALMEIDA DE JESUS (PL-CE)
5-ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB-RJ)
6-ALMIR MOURA (PL-RJ)
7-ALMIR SÁ (PL-RR)
8-AMAURI GASQUES (PL-SP)
9-ANDRÉ LUIZ (PMDB-RJ)
1O-ANfBAL GOMES (PMDB-CE)
11-ANN PONTES (PMDB-PA)
12-ANSELMO (PT-RO) .
13-ANTONI0 CAMBRAIA (PSDB-CE)
14-ANTÔNI0 CARLOS BIFF! (PT-MS)
15-ANTONI0 CARLOS BISCAIA (PT-RJ)
16-ANTONIO NOGUEIRA (PT-AP)
17-ARIOSTO HOLANDA (PSDB-CE)
18-ASSIS MIGUEL DO COUTO (PT-PR)
19-ÁTILA LI RA (PSDB-PI)
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20-B. SÁ (PPS-PI)
21-BENEDITO DE LIRA (PP-AL)
22-BERNARDO ARISTON (PMDB-RJ)
23-BETO ALBUQUERQUE (PSB-RS)
24-BONIFÁCI0 DE ANDRADA (PSDB-MG)
25-BOSCO COSTA (PSDB-SE)
26-CABO JÚLIO (PSC-MG)
27-CARLOS DUNGA (PTB-PB)
28-CARLOS RODRIGUES (PL-RJ)
29-CARLOS SANTANA (PT-RJ)
30-CARLOS WILLlAN (PSC-MG)
31-CELSO RUSSOMANNO (PP-SP)
32-CHICO DA PRINCESA (PL-PR)
33-COSTA FERREIRA (PSC-MA)
34-DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA)
35-DARCI COELHO (PP-TO)
36-DAVI ALCOLUMBRE (PDT-AP)
37-DERVAL DE PAIVA (-)
38-DILCEU SPERAFICO (PP-PR)
39-DR. BENEDITO DIAS (PP-AP)
40-DR. EVILÁSIO (PSB-SP)
41-DR. FRANCISCO GONÇALVES (PTB-MG)
42-DR. RIBAMAR ALVES (PSB-MA)
43-EDMAR MOREIRA (PL-MG)
44-EDUARDO BARBOSA (PSDB-MG)
45-EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ)
46-EDUARDO GOMES (PSDB-TO)
47-EDUARDO SCIARRA (PFL-PR)
48-ENIVALDO RIBEIRO (PP-PB)
49-FÉLlX MENDONÇA (PFL-BA)
50-FERNANDO DE FABINHO (PFL-BA)
51-FERNANDO DINIZ (PMDB-MG)
52-FERNANDO FERRO (PT-PE)
53-FRANCISCO APPIO (PP-RS)
54-FRANCISCO GARCIA (PP-AM)
55·GASTÃO VIEIRA (PMDB-MA)
56-GERALDO RESENDE (PPS-MS)
57-GERVÁSI0 SILVA (PFL-SC)
58-GILBERTO NASCIMENTO (PMDB-SP)
59-GONZAGA MOTA (PSDB-CE)
60-GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE)
61-GUSTAVO FRUET (PMDB-PR)
62-HAMILTON CASARA (PSB-RO)
63-HELENILDO RIBEIRO (PSDB-AL)
64-HENRIQUE AFONSO (PT-AC)
65-IBRAHIM ABI-ACKEL (PP-MG)
66-ILDEU ARAUJO (PP-SP)
67-INALDO LEITÃO (PL-PB)
68-IVAN RANZOLlN (PP-SC)
69-JACKSON BARRETO (PTB-SE)
70-JAIME MARTINS (PL-MG)
71-JAIR BOLSONARO (PTB-RJ)
72-JOÃO BATISTA (PFL-SP)

73-JOÃO CALDAS (PL-AL)
74-JOÃO CAMPOS (PSDB-GO)
75-JOÃO MAGALHÃES (PMDB-MG)
76-JOÃO MATOS (PMDB-SC)
77-JOÃO TOTA (PL-AC)
78-JORGE BOEIRA (PT-SC)
79-JOSÉ CHAVES (PTB-PE)
80-JOSÉ DIVINO (PMDB-RJ)
81-JOSÉ MILlTÃO (PTB-MG)
82-JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL-DF)
83-JOSIAS QUINTAL (PMDB-RJ)
84-JOSUÉ BENGTSON (PTB-PA)
85-JOVAIR ARANTES (PTB-GO)
86-JOVINO CÂNDIDO (PV-SP)
87-JÚLlO CESAR (PFL-PI)
88-JÚLlO DELGADO (PPS-MG)
89-JÚLlO REDECKER (PSDB-RS)
90-JÚNIOR BETÃO (PPS-AC)
91-JURANDIR BOlA (PSB-AL)
92-LAVOISIER MAIA (PSB-RN)
93-LEONARDO MATTOS (PV-MG)
94-LEONARDO PICCIANI (PMDB-RJ)
95-LEONARDO VILELA (PP-GO)
96-LEÔNIDAS CRISTINO (PPS-CE)
97-L1NCOLN PORTELA (PL-MG)
98-LOBBE NETO (PSDB-SP)
99-LUCIANO LEITOA (PSB-MA)
1OO-LUIZ BASSUMA (PT-BA)
101-LUIZ SÉRGIO (PT-RJ)
102-MANATO (PDT-ES)
103-MANOEL SALVIANO (PSDB-CE)
104-MARCELlNO FRAGA (PMDB-ES)
105-MARCELO GUIMARÃES FILHO (PFL-BA)
106-MARCELO ORTIZ (PV-SP)
107-MARCONDES GADELHA (PTB-PB)
108-MARCOS ABRAMO (PFL-SP)
109-MARCOS DE JESUS (PL-PE)
11 O-MARIA HELENA (PPS-RR)
111-MÁR10 ASSAD JÚNIOR (PL-MG)
112-MAURíCI0 RABELO (PL-TO)
113-MAURO BENEVIDES (PMDB-CE)
114-MAURO LOPES (PMDB-MG)
115-MEDEIROS (PL-SP)
116-MILTON BARBOSA (PFL-BA)
117-MILTON CARDIAS (PTB-RS)
118-MILTON MONTI (PL-SP)
119-MUSSA DEMES (PFL-PI)
120-NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP)
121-NELSON MEURER (PP-PR)
122-NELSON TRAD (PMDB-MS)
123-NEUCIMAR FRAGA (PL-ES)
124-NILSON MOURÃO (PT-AC)
125-NILSON PINTO (PSDB-PA)
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126-NILTON BAIANO (PP-ES)
127-NILTON CAPIXABA (PTB-RO)
128-0DAIR (PT-MG)
129-0DÍUO BALBINOTTI (PMDB-PR)
130-0SMAR SERRAGLlO (PMDB-PR)
131-0SVALDO BIOLCHI (PMDB-RS)
132-PAES LANDIM (PTB-PI)
133-PASTOR AMARILDO (PSC-TO)
134-PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB-RR)
135-PASTOR REINALDO (PTB-RS)
136-PAULO BALTAZAR (PSB-RJ)
137-PAULO BAUER (PFL-SC)
138-PAULOFEIJÓ (PSDB-RJ)
139-PAULO KOBAYASHI (PSDB-SP)
140-PAULO ROCHA(PT=-PA)
141-PEDRO CHAVES (PMDB-GO)
142-PEDRO NOVAIS (PMOB-MA)
143-POMPEO DE MATTOS (PDT-RS)
144-PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA (PP-SP)
145-RAUL JUNGMANN (PPS-PE)
146-REINALDO BETÃO (PL-RJ)
147-RENATO CASAGRANDE (PSB-ES)
148-RICARDO BARROS (PP-PR)
149-RICARDO IZAR (PTB-SP)
150-ROBERTO GOUVEIA (PT-SP)
151-ROBERTO PESSOA(PL-CE)
152-ROMEU QUEIROZ (PTB-MG)
153-RONALDO VASCONCELLOS (PTB-MG)
154-RONIVON SANTIAGO (PP-AC)
155-SALVADORZIMBALDI (PTB-SP)
156-SARAIVA FELIPE(PMDB-MG)
157-SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB-MA)
158-SERAFIM VENZON (-)
159-SEVERIANO ALVES (POT-BA)
160-SILAS BRASILEIRO (PMOB-MG)
161-SIMÃO SESSIM (pP-RJ)
162-TADEU FILlPPELU. (PMDB-DF)
163-TAKAYAMA (PMDB-PR)
164-VADÃO GOMES (PP-SP)
165NALDENORGUEDES (o)
166-VANDERLEI ASSIS. (PP-SP)
167-VICENTE ARRUDA (PSDB-CE)
168-VIEIRA REIS (PMOB-RJ)
169-VILMAR ROCHA (PFL-GO)
170-WAGNER LAGO (PP-MA)
171-WALTERFELOMAN .(PSDB-SP)
172-WILSON SANTIAGO· (PMDB-PB)
173-ZELlNDA NOVAES (PFL-BA)
174-ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA)
175-ZEQUINHA MARINHO (PSC-PA)
176-ZIGOBRONZEADO (PT-AC)
177-Z0NTA (PP-SC)

Assinaturas que Não Conferem

l-ELlSEU MOURA (PP-MA)
2-ROMMEL FEIJÓ (PTB-CE)
3-TATICO (PTB-OF)
4-WELLlNGTON ROBERTO (PL-PB)
5-ZÉ GERALDO.(PT-PA)

Assinaturas Repetidas

l-ANTONIO CAMBRAIA (PSDB-CE)
2-ANTÔNI0 CARLOS BIFFI (PT-MS)
3-DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA)
4-DR. BENEDITO OIAS(PP-AP)
5-DR. EVILÁSIO (PSB-SP)
6-FRANCISCO GARCIA (PP-AM)
7-HELENILOO RIBEIRO (PSDB-AL)
8-JOÃO CALDAS (PL-AL)
9-L1NCOLN PORTELA (PL-MG)
lO-MARCOS ABRAMO (PFL-SP)
ll-MARIA HELENA (PPS-RR)
12-MAURíCI0 HABELO (PL-TO)
13-MAURO LOPES (PMOB-MG)
14-NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP)
15-NEUCIMAR FRAGA (PL-ES)
16-NILTON BAIANO (PP-ES)
17-NILTON CAPIXABA (PTB-RO)
18-0SMAR SERRAGLlO(PMDB-PR)
19-TAOEU FILlPPELU(PMDB-DF)
20-VICENTEARRUDA (PSDB-CE)
21-VIEIRA REIS (PMDB-RJ)
22-WALTER FELDMAN (PSDB-SP)

SEÇÃO DE REGiSTRO E CONTROLE
E DE ANÁLISE DE PROPOSiÇÕES

Ofício nº 51/2004

Brasília, 13 de abril de 2004

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

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

Emenda à Constituição do Senhor Deputado Almir
Moura e outros, que "Acrescenta parágrafo ao art. 211
da Constituição Federal", contém número suficiente de
signatários, constando a referida proposição de:

177 Assinaturas confirmadas;
5 Assinaturas não confirmadas;
23 Assinaturas repetidas.

Atenciosamente, - Ruthier de Sousa Silva, Chefe.



Justificação

A Emenda Constitucional nº 32, promulgada em
11 de set~mbro de 2001, alterando o art. 62 da Car
ta Magna inibiu o caráter discricionário, por parte do
Executivo, limitando o seu poder de legislar através
das ediçces e reedições de Medidas Provisórias. O
Governo i=HC, do seu início (1-1-95) até a promulga
ção da E.:. nº 32/01, editou 263 Medidas Provisórias
e após a sua vigência editou apenas 102. Embora de
um lado oprocessolegislativo tenha sido agilizado, de
outro excliJiu todos os parlamentares, exceto o Relator,
do debate e do aprimoramento do texto, já que todos
os relatórios relativos à Medida Provisória são lidos
em Plenário, sem possibilidade de ser emendado. A
limitação formal e temporal de 45 dias, exigida para
conclusão de sua apreciação, vem travando a pauta
da Câmara e do Senado freqüentemente. Como con
seqüênciH temos um entrave do processo legislativo,
ou seja, o legislativo fica impedido de apreciar PEC's,
PLP's, PDC's, PRC's etc., e com isso as duas Casas
ficam impedidas de exercer sua função precípua que
é legislar.

A nessa proposta pretende alterar o rito especial
das MP's. Nosso objetivo é igualar a tramitação de MP's
à de Proj(!tos de Lei com urgência constitucional soli
citada (ar:. 64, CF) 45 dias na CD; 45 no SF e 10 dias
na CD - ~e for emendada no Senado, o que totaliza,
no máximo, 100 dias para apreciação das Medidas. So
mente após este prazo em cada Casa é que ocorreria
o sobrest~mento. Não seria permitida sua prorrogação,
a MP vig(.raria por 100 dias, após essa data, se não
deliberadél, perderia sua vigência.

CO/TI essa iniciativa pretendemos democratizar a
discussãc. das Medidas Provisórias, já que estas pas
sarão pel~..s Comissões da Câmara e do Senado, o que
permitirá um debate mais aprofundado, sem as falhas
hoje aprefentadas nas legislações aprovadas pelo Con
gresso Nclcional. Ademais evitará os sobrestamentos
constantes na pauta do Legislativo desatravancando
um proce;,so que por si só já é moroso.

Sala das Sessões, 15 de abril de 2004. - Depu
tado Renato Casagrande, Líder do PSB.

Proposição: PEC-261/2004
Autor: RENATO CASAGRANDE E OUTROS
Data de Jlpresentação: 15-4-2004

§3º As medidas provisórias, ressalvado
o disposto nos §§ 5º , 7º e 8º, tramitarão con
forme prazo e sobrestamento previstos no art.
64, §§ 2º e 3º, perdendo eficácia se não forem
convertidas em lei neste período.

Modifica o artigo 62 da Constituição
Federal.

Despacho: Apense-se esta à Pec
560/2002.

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação do Plenário
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO 11- ).\s medidas provisórias editadas após a pro-
Nº 261, DE 2004 mulgação da Emenda Constitucional nº 32e da pro-

(Do Sr. Renato Casagrande e outros) mulgação desta emenda serão decididas na forma da
Resoluçã,) nº 1,de 2002, do Congresso Nacional.

Art.3º Esta Emenda entra em vigor na data de
sua publicação.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Sena
do Federal, nos termos do §3º do art. 60 da Constitui
ção Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1º O art. 62 da Constituição Federal passa a
vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 62 .

§ 5º As relações jurídicas decorrentes
da medida provisória não convertida em lei
deverão ser disciplinadas pelas Comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal, por de
creto legislativo, em até quarenta e cinco dias
em cada Casa, sucessivamente.

§ 6º É vedada a reedição, na mesma
sessão legislativa, de matéria constante de
medida provisória rejeitada ou que tenha per
dido eficácia por decurso de prazo.

§ 7º Não promulgado o decreto legislativo
no prazo previsto no § 5º, as relações jurídicas
constituídas e decorrentes da medida provisó
ria conservar-se-ão por ela regidas.

§ 8º Aprovado Projeto de Lei de Con
versão alterando o texto original da medida
provisória, esta manter-se-á em vigor até que
seja sancionado o novo texto." (NR)

Art. 2º Acrescente-se ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, o artigo seguinte:

Art. 90. A apreciação das medidas provisórias
editadas antes da publicação desta Emenda Consti
tucional observará o seguinte:

I - As medidas provisórias editadas antes da
promulgação da Emenda Constitucional no 32 serão
decididas em sessão do Congresso Nacional até o fi
nal da 52ª Legislatura;
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Ementa: Modifica o artigo 62 da Constituição Fe
deral.
Possui Assinaturas Suficientes: SIM
Total de Assinaturas:
Confirmadas: 176
Não Conferem: 3
Fora do Exercício: O
Repetidas: O
Ilegíveis: O
Retiradas: O

Assinaturas Confirmadas

l-ADÃO PRETIO (PT-RS)
2-AFFONSO CAMARGO (PSDB-PR)
3-AGNALDO MUNIZ (PPS-RO)
4-ALBERTO FRAGA (PTB-DF)
5-ALBERTO GOLDMAN (PSDB-SP)
6-ALCEU COLLARES (PDT-RS)
7-ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ)
8-ALlCE PORTUGAL (PCdoB-BA)
9-ALMEIDA DE JESUS (PL-CE)
1O-ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB-RJ)
11-ALMIR MOURA (PL-RJ)
12-ALMIR SÁ (PL-RR)
13-ALOYSI0 NUNES FERREIRA (PSDB-SP)
14-AMAURI GASQUES (PL-SP)
15-ANGELA GUADAGNIN (PT-SP)
16-ANTÔNI0 CARLOS BIFFI (PT-MS)
H-ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO (PFL-BA)
18-ANTONI0 CARLOS MENDES THAME (PSDB-SP)
19-ARY VANAZZI (PT-RS)
20-ASDRUBAL BENTES (PMDB-PA)
21-ATHOS AVELlNO (PPS-MG)
22-B. SÁ (PPS-PI)
23-BABÁ (S.PART.-PA)
24-BENEDITO DE LIRA (PP-AL)
25-BENJAMIN MARANHÃO (PMDB-PB)
26-BERNARDO ARISTON (PMDB-RJ)
27-BONIFÁCI0 DE ANDRADA (PSDB-MG)B
28-BOSCO COSTA (PSDB-SE)
29-CABO JÚLIO (PSC-MG)
30-CARLOS MOTA (PL-MG)
31-CARLOS SANTANA (PT-RJ)
32-CARLOS SOUZA (PL-AM)
33-CARLOS WILLlAN (PSC-MG)
34-CELCITA PINHEIRO (PFL-MT)
35-CELSO RUSSOMANNO (PP-SP)
36·CEZAR SCHIRMER (PMDB-RS)
37-CHICO ALENCAR (PT-RJ)
38-CHICO DA PRINCESA (PL-PR)
39-COLBERT MARTINS (PPS-BA)
40-CORAUCI SOBRINHO (PFL-SP)
41-CORIOLANO SALES (PFL-BA)

42-COSTA FERREIRA (PSC-MA)
43-DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA)
44-DARCíSI0 PERONDI (PMDB-RS)
45-DELEY (PV-RJ)
46-DR. BENEDITO DIAS (PP-AP)
47-DR. EVILÁSIO (PSB-SP)
48-DR. FRANCISCO GONÇALVES (PTB-MG)
49-DR. HELENO (PP-RJ)
50-DR. HÉLIO (PDT-SP)
51"DR. PINOTTI(PFL-SP)
52-DR. RIBAMAR ALVES (PSB-MA)
53-DR. RODOLFOPEREIRA (PDT-RR)
54-DR. ROSINHA (PT-PR)
55-EDMAR MOREIRA(PL-MG)
56-EDSON DUARTE (PV-BA)
57-EDSON EZEQUIEL (PMDB-RJ)
58-EDUARDO BARBOSA (PSDB-MG)
59-EDUARDO CUNHA (pMDB-RJ)
60-ELlMARMÁXIMO DAMASCENO (PRONA-SP)
61-FERNANDOCORUJA (PPS-SC)
62-FERNANDO FERRO (PT-PE)
63-FERNANDO GABEIRA (8.PARI.-RJ)
64-FERNANDO LOPES (PMDB-RJ)
65-GERALDO RESENDE (PPS-MS)
66-GILBERTO NASCIMENTO (PMDB-SP)
67-G ILMAR MACHADO (PI-MG)
68-GONZAGA MOTA (PSDB-CE)
69-GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE)
70-GUSTAVO FRUET (PMDB-PR)
71-HAMILTON CASARA (PSB-RO)
72-HELENILDO RIBEIRO (PSDB-AL)
73-HENRIQUE AFONSO (PT-AC)
74-HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB-RN)
75-HENRIQUE FONTANA (PT-RS)
76-IARA BERNARDI (PT-SP)
77-IBRAHIM ABI-ACKEL (PP-MG)
78-INÁCI0 ARRUDA (PCdoB-CE)
79-INALDO LEITÃO (PL-PB)
80-IRIS SIMÕES (PIB-PR)
81-ISAíAS SILVESTRE (PSB-MG)
82-JACKSON.BARRETO (PTB-SE)
83-JAIR BOLSONARO (PTB-RJ)
84-JAMIL MURAD (PCdoB-SP)
85-JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ)
86-JANETE CAPIBERIBE (PSB-AP)
87-JEFFERSON CAMPOS (PMD8-SP)
88-JOÃO ALFREDO (PT-CE)
89-JOÃO BATISTA (PFl..-SP)
90-JOÃO CASTELO (PSDB-MA)
91-JOÃO GRANDÃO (PT-MS)
92-JORGE ALBERTO (PMDB-SE)
93-JORGE GOMES (PS8-PE)
94-JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA)
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95-JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PFL-BA)
96-JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB-PE)
97-JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL-DF)
98-JOSÉ ROCHA (PFL-BA)
99-JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL-AL)
100-JOSIAS QUINTAL (PMDB-RJ)
101-JuíZA DENISE FROSSARD (PSDB-RJ)
102-JULlO SEMEGHINI (PSDB-SP)
103-JURANDIR BOlA (PSB-AL)
104-KELLY MORAES (PTB-RS)
105-LAURA CARNEIRO (PFL-RJ)
106-LAVOISIER MAIA (PSB-RN)
107-L1NCOLN PORTELA (PL-MG)
108-LOBBE NETO (PSDB-SP)
109-LUCI CHOINACKI (PT-SC)
110-LUCIANO LEITOA (PSB-MA)
111-LUIZ ALBERTO (PT-BA)
112-LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB-SP)
113-LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR)
114-LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT-SP)
115-LUIZ PIAUHYLlNO (PTB-PE)
116-LUIZ SÉRGIO (PT-RJ)
117-MANATO (PDT-ES)
118-MANINHA (PT-DF)
119-MANOEL SALVIANO (PSDB-CE)
120-MARCELO ORTIZ (PV-SP)
121-MÁR10 ASSAD JÚNIOR (PL-MG)
122-MAURO BENEVIDES (PMDB-CE)
123-MAURO PASSOS (PT-SC)
124-MEDEIROS (PL-SP)
125-MILTON BARBOSA (PFL-BA)
126-M1LTON CARDIAS (PTB-RS)
127-MIRO TEIXEIRA (PPS-RJ)
128-MOREIRA FRANCO (PMDB-RJ)
129-MORONI TORGAN (PFL-CE)
130-NARCIO RODRIGUES (PSDB-MG)
131-NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP)
132-NELSON TRAD (PMDB-MS)
133-NICIAS RIBEIRO (PSDB-PA)
134-NILSON MOURÃO (PT-AC)
135-0LAVO CALHEIROS (PMDB-AL)
136-0RLANDO DESCONSI (PT-RS)
137-PASTOR AMARILDO (PSC-TO)
138-PASTOR FRANCISCO OLíMPIO (PSB-PE)
139-PAULO BALTAZAR (PSB-RJ)
140-PAULO KOBAYASHI (PSDB-SP)
141-PAULO RUBEM SANTIAGO (PT-PE)
142-PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB-AC)
143-PHILEMON RODRIGUES (PTB-PB)
144-PROMOTOR AFONSO GIL (PDT-PI)
145-RAFAEL GUERRA (PSDB-MG)
146-RENATO CASAGRANDE (PSB-ES)
147-RENILDO CALHEIROS (PCdoB-PE)
148-RICARDO BARROS (PP-PR)
149-ROBERTO FREIRE (PPS-PE)
150-ROBERTO GOUVEIA (PT-SP)

151-ROBERTO MAGALHÃES (PTB-PE)
152-RODRIGO MAIA (PFL-RJ)
153-ROGÉRI0 TEÓFILO (PPS-AL)
154-RONALDO CAIADO (PFL-GO)
155-RONALDO VASCONCELLOS (PTB-MG)
156-SARAIVA FELIPE (PMDB-MG)
157-SARNEY FILHO (PV-MA)
158-SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB-MA)
159-SELMA SCHONS (PT-PR)
160-SÉRG10 MIRANDA (PCdoB-MG)
161-SILAS BRASILEIRO (PMDB-MG)
162-SILAS CÂMARA (PTB-AM)
163-SIMÃO SESSIM (PP-RJ)
164-TAKAYAMA (PMDB-PR)
165-TETÉ BEZERRA (PMDB-MT)
166-VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB-AM)
167-WAGNER LAGO (PP-MA)
168-WALDEMIR MOKA (PMDB-MS)
169-WALTER FELDMAN (PSDB-SP)
170-WALTER PINHEIRO (PT-BA)
171-WANDERVAL SANTOS (PL-SP)
172-WASNY DE ROURE (PT-DF)
173-ZARATTINI (PT-SP)
174-ZEQUINHA MARINHO (PSC-PA)
175-ZICO BRONZEADO (PT-AC)
176-Z0NTA (PP-SC)

Assinaturas que não Conferem

1-CARLOS DUNGA (PTB-PB)
2-MARIA DO ROSÁRIO (PT-RS)
3-ROMMEL FEIJÓ (PTB-CE)

SEÇÃO DE REGISTRO E CONTROLE
E DE ANÁLISE DE PROPOSiÇÕES

Ofício nº 52/2004

Brasília, 19 de abril de 2004

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

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

Emenda à Constituição do Senhor Deputado Renato
Casagrande e outros, que "Modifica o artigo 62 da
Constituição· Federal", contém número suficiente de
signatários, constando a referida proposição de:

176 Assinaturas confirmadas;
3 Assinaturas não confirmadas.

Atenciosamente, - Ruthier de Sousa Silva, Chefe.

__ .. _0.'.'._,__ ·0 _
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 161, DE 2004

(Do Sr. Eduardo Valverde)

Institui a Superintendência de Previ
dência Privada -SUPREV, dispõe sobre as
instituições de previdência privada aberta
e fechada e dá outras providências.

Despacho: Apense-se ao PLP 129/2004
Apreciação: Proposição sujeita à apre

ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1ºFica instituída, na forma desta lei comple

mentar, a Superintendência de Previdência Privada
- SUPREV, autarquia especial, com personalidade
jurídica e patrimônio próprios, dotada de autonomia
administrativa, econômica, financeira e técnica, com
sede e foro no Distrito Federal e jurisdição em todo
território nacjonal.

Parágrafo único. São assegurados à SUPREV os
privilégios e prerrogativas da Fazenda Nacional.

Art. 2º Constituem objetivos da SUPREV:
1- zelar pela eqüidade dos contratos realizados

no âmbito do sistema de previdência privada;
1/- zelar pela Hquidez e solvência das instituições

do sistema de previdência privada;
1/1- estimular a formação de poupança de longo

prazo no País;
IV - dotar o mercado de previdência privada de

mecanismos que assegurem a livre concorrência e o
acesso do público às informações de seu interesse.

Art. 3º Compete à SUPREV:
I - regulamentar, com observância das normas

definidas pelo Conselho Financeiro Nacional, as ma
térias relativas à sua área de atuação;

1/ - conceder autorização para funcionamento,
fusão, incorporação, cisão, transferência de controle
acionário, e alteração de estatuto social das institui
ções de previdência privada;

111 - fiscalizar as atividades e operações das ins
tituições de previdência privada;

IV - controlar a liquidez e solvência das institui
ções de previdência privada;

V - aprovar os planos de previdência privada
antes de sua colocação no mercado;

VI - registrar os auditores atuariais e fiscalizar
suas atividades;

VII - decretar os regimes especiais definidos
em lei;

VIII- aplicar às instituições de previdência privada
as penalidades previstas nesta lei complementar.

Art. 4º A administração da SUPREV será exercida
por uma diretoria composta de um superintendente e

4 (quatro) diretores, nomeados na forma definida no
art. 5º desta lei complementar.

Art. 5º O superintendente e demais diretores da
SUPREV serão nomeados pelo Presidente da Repú
blica dentre cidadãos brasileiros que preencham os
seguintes·requisitos e condições:

I - idoneidade moral e reputação ilibada;
11- mais de 5 (cinco) anos de experiência em

atividades profissionais que exijam conhecimento nas
áreas de administração, contabilidade, direito, econo
mia ou finanças;

§1º Os dirigentes da SUPREV terão mandato de
4 (quatro) anos, obedecidas as seguintes condições:

1- nomeação pelo Presidente da República, após
aprovação de seus nomes pelo Senado Federal, em
votação secreta, precedida de argüiçãopública;

1/ -exoneração pelo Presidente da República,
em decorrência de pedido de dispensa formulado pelo
interessado;

li' - demissão pelo Presidente da República,
após autorização do Senado Federal, que decidirá,
em votação secreta, baseado em solicitação funda
mentada, assegurada ao dirigente oportunidade de
esclarecimento e defesa em sessãopública;

IV- recondução por uma (mica vez, como dirigen
te ou membro do órgão para0 qual foi nomeado.

§ 2º Ocorrida a vacância de quaisquer dos cargos
previstos nocaput deste artigo, o Presidente da Re
pública .submeterá o nome do substituto à apreciação
do Senado Federal, no prazo máximo de 15 (quinze)
dias, a fim de completar o mandato vago.

§ 3º Os dirigentes daSUPREV não poderão:
I -exercer qualquer outro cargo, emprego ou fun

ção, público ou privado, mesmo que não remunerado,
exceto o de professor;

11- manter participação acionária, direta ou indi
reta, em instituição do Sistema Financeiro ,que esteja
sob a supervisão ou fiscalização do órgão em que são
membros ou dirigentes, incompatibilidade que sees
tende aos parentes.até o terceiro grau.

111 - apóso exercício do mandato, ou da exone
ração a pedido, por um período de 06 (seis meses),
participar do controle acionário ou exercer qualquer
atividade profissional, direta ou indiretamente, com
ou sem vínculoempregatfcio, junto a instituições do
Sistema Financeiro Nacional.

§ 4º Durante o impedimento de que trata o inciso
111 do parágrafo anterior, fica assegurado aos excdirigen
tes que cumpriram integralmente o mandato, ou que
se afastaram por incapacidade física ou psicológica,
comprovada mediante laudo de junta médica oficial,
o recebimento, em caráter pessoal e intransferível,
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dos proventos do cargo exercido, salvo na hipótese de
ocupar novo cargo ou função pública.

Art. 6º É vedado aos dirigentes da SUPREV:
I - intervir em qualquer matéria em que tiver in

teresse conflitante com os objetivos do órgão em que
exerce a função, bem como participar de deliberação
que a respeito tomarem os demais membros do órgão,
cabendo-lhe dar-lhes ciência e fazer constar em ata a
natureza e extensão de seu impedimento;

11 - valer-se de informação à qual tenha acesso
privilegiado em razão do exercício do cargo, relativa
a fato ou ato relevante não divulgado ao mercado, ou
dela se utilizar para obter, para si ou para outrem, van
tagem de qualquer natureza;

111 - os dirigentes e membros relacionados no
caput deste artigo guardarão sigilo sobre as informa
ções relativas às matérias em exame, até sua divul
gação ao público.

Art. 7º A SUPREV funcionará como órgão de de
liberação colegiada de acordo com o regimento interno
aprovado pelo Conselho Financeiro Nacional, no qual
serão fixadas as atribuições do superintendente, dos
diretores e do colegiado.

Art. 8º Compete ao colegiado da SUPREV:
I - decidir sobre matérias de competência da

SUPREV;
11- encaminhar o regimento interno da SUPREV

para aprovação pelo Conselho Financeiro Nacional;
111 - submeter à aprovação do Conselho Finan

ceiro Nacional seu orçamento e suas demonstrações
financeiras;

IV - aprovar as normas gerais de contabilidade
e auditoria interna;

V - julgar inquéritos administrativos envolvendo
questões que estejam no âmbito de sua competên
cia.

Parágrafo único. O Regimento Interno, além de
outras matérias pertinentes, disporá sobre a estrutura
organizacional e administrativa da Instituição, definição
de responsabilidades, as atribuições do superintendente
e dos demais diretores e a forma de substituição destes,
em suas ausências, impedimentos e vacâncias.

Art. 9º O quadro permanente de pessoal da SU
PREV, organizado em carreiras e com estatuto próprio,
será exclusivamente constituído de servidores apro
vados em concurso público de provas ou de provas e
títulos, específico para fins de ingresso na instituição,
sendo nula de pleno direito a admissão feita sem ob
servância dessa exigência.

§ 1º Os deveres, obrigações, impedimentos, direi
tos, vantagens e garantias dos integrantes do quadro
de pessoal da SUPREV serão estabelecidos no esta-

tuto próprio de seus servidores, a ser aprovado pelo
Conselho Financeiro Nacional.

§ 2º Os servidores do quadro de pessoal da SU
PREV serão regidos pela legislação própria dos ser
vidores públicos.

§ 3º O exercício de quaisquer cargos ou funções
comissionadas, constantes da estrutura organizacional
da SUPREV, será privativo dos servidores do seu qua
dro de pe3soal, admitidos na forma deste artigo.

§ 4º Durante o período de implantação da SU
PREV e c: té a realização de concurso público para o
provimento de seus quadros, o Conselho Financeiro
Nacional::>oderá requisitar servidores públicos junto
às demab entidades de supervisão e fiscalização, à
Secretaric:~ de Previdência Complementar do Ministério
da Previdiíncia e Assistência Social, e funcionários das
instituições financeiras oficiais vinculadas aos Ministé
rios da Fa"zenda e do Planejamento e Orçamento.

§ 5º Os servidores públicos requisitados para
implantaç3.o da SUPREV, na forma do parágrafo ante
rior, poderão ser efetivados no seu quadro de pessoal,
obedecidós os critérios estabelecidos pelo Conselho
Financeiro Nacional.

§ 6º ASUPREV criará serviço jurídico próprio
ao qual G3.berá o exercício do procuratório judicial e
extrajudic ai da instituição.

Art.10.A SUPREV custeará as despesas ne
cessárias ao seu funcionamento com as receitas pro
venientes de:

I - taxas de fiscalização e outros serviços pres
tados, ob:.ervados os valores fixados pelo Conselho
Financeiro Nacional;

II - receitas provenientes de penas pecuniárias
aplicadas no exercício do seu poder de fiscalização;

111 -Jutras receitas que lhe forem atribuídas pelo
Conselho Financeiro Nacional;

IV -dotações que lhe forem consignadas no or
çamento (ia União;

V - ,'enda de bens patrimoniais e de outras fon
tes eventlJais ou não.

Art. ; 1. A SUPREV instituirá sistema contábil com
patível com sua natureza específica, publicará balanço
anual, discriminando suas receitas e despesas, com
data em :11 de dezembro de cada ano, e observará
normas próprias para fins de registro, acompanha
mento e controle dos fatos ligados à sua gestão, bem
como para formalização, execução e registro de seus
atos e corltratos de qualquer natureza, respeitadas as
suas peculiaridades.

Art.12. A SUPREV criará auditoria interna, su
bordinade diretamente à diretoria, que estabelecerá
sistemas de controle capazes de permitir o acompa
nhamento de todas as atividades da instituição, ressal-
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tando os aspectos contábeis, financeiros, operacionais
e patrimoniais.

Art. 13. O Congresso Nacional exercerá, para
efeito de controle externo, com o auxílio do Tribunal
de Contas da União, a fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial da SUPREV.

Art. 14. A autorização para funcionamento das
instituições de previdência privada aberta ê fechada
será concedida pela SUPREV, de acordo com as nor
mas definidas pelo Conselho Financeiro Nacional.

§ 1º As instituições de previdência privada aberta
e fechada são pessoas jurídicas que têm por objeto a
administração de planos de previdência privada.

§ 2º São consideradas instituições de previdência
fechada aquelas que administram fundos de pensão
instituídos exclusivamente no âmbito de uma única em
presa ou de um grupo de empresas, denominadas, res
pectivamente, patrocinadora ou grupo patrocinador.

§ 3º Os planos de previdência privada de que
trata este artigo poderão ter a forma de benefícios
definidos ou contribuições definidas, de acordo com
a regulamentação a ser baixada pelo CFN.

Art. 15.Aautorização de funcionamento para as
instituições de previdência privada aberta terá caráter
precário, prazo indeterminado, será inegociável e in
transferível, conoedida sem ônus, de acordo com as
normas definidas pelo Conselho Financeiro Nacional,
que observará:

1- a capacidade técnica e. reputêõlção ilibada de
seus controladores e dirigentes;

11 - a capacidade econômica compatível com o
empreendimento.

Parágrafo único. Na autorização de que trata o
caput deste artigo será permitida a transmissão do
controle da pessoa jurídica titular, na.forma a ser de
finidaConselho Financeiro Nacional.

Art. 16. A autorização de funcionamento para as
instituições de previdênciaprivada fechada deverá ser
requerida pela patrocinadora ou grupo patrocinador,
observando as exigências feitas pelo Conselho Finan
ceiro Nacional.

Art. 17.É vedado às empresas estatais instituirem
fundos de pensão de benefícios definidos, a partir da
data de vigência desta lei complementar.

Art. 18. São revalidadas, subordinando-se aos
preceitos desta lei complementar, as autorizações em
vigor na data de sua vigência, concedidas às instituições
de previdência privada aberta autorizadas a funcionar
pela SUSEP,e de previdência privada fechada, pela
Secretaria de Previdência Complementar do Ministério
da Previdência e Assistência Social.

Art.19.· São considerados planos empresariais
aqueles instituídos e patrocinados por uma única em-

presa ou grupo de empresas, independentemente de
ser administrados por instituição de previdência priva
da aberta ou fechada.

§ 1º Os planos empresariais deverão obrigato
riamente considerar as mesmas regras de tempo de
serviço e idade mínima da previdência oficial para fins
da concessão dos benefícios por sobrevivência.

§2º O Conselho Financeiro Nacional regulamen
tará a eventual mudança na administração dos planos
empresariais, inclusive do regime de previdência aber
ta para fechada e vice-versa, vedada a mudança da
natureza do plano para não-empresarial.

§ 3º É vedado o resgate antecipado das contri
buições patronais e respectivos rendimentos.

§ 4º O Conselho·Financeiro Nacional regulará
as condições para o resgate antecipado das contri
buições dos empregados, bem como dos respectivos
rendimentos.

Art. 20. Para garantia de todas as suas opera
ções, em conformidade com os critérios fixados pelo
Conselho Financeiro Nacional, as instituições de pre
vidência privada aberta constituirão:

I - margem de solvência e fundo de garantia,
objetivando garantir permanentemente todas as suas
operações;

11- reservas matemáticas para atender suas res
ponsabilidades futuras certas com pagamentos de pe
cúliose rendas de planos de seguro de vida individual
ou previdência privada, amortizações, rendimentos e
prêmios de planos de capitalização;

111 :... reservas e provisões técnicas para atender
os riscos de seguro assumidos;

IV -outras reservas e provisões, para atender
suas outras responsabilidades.

§ 1º A margem de solvência corresponde à su
ficiência de ativo líquido para garantir o conjunto das
operações realizadas pelas instituições de previdência
privada aberta.

§2º·O fundo de garantia representado por um
terço dó valor da margem· de. solvência, constituirá
permanente garantia suplementar das reservas e pro
visões técnicas.

§ 3º O Conselho Financeiro Nacional determinará
·valores mínimos para o fundo de garantia, de acordo
com o tipo de instituição e as modalidades ou ramos
operados.

§ 4º Os ativos e aplicações do fundo de garantia
ficarão vinculados à SUPREV, na forma que for defi
nida pelo Conselho Financeiro Nacional.

Art. 21. Para garantia das operações das institui
ções de previdência fechada aplicar-se-á o disposto
nos incis0511, 111 e IV do artigo anterior.
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Art. 22. As parcelas das contribuições de previ
dência privada aberta que, pelos respectivos planos,
são destinadas à formação de reservas matemáticas
serão obrigatoriamente administradas na forma de
um fundo de investimento com personalidade jurídi
ca própria.

§ 1º É vedado às instituições de previdência pri
vada auferir qualquer rendimento sobre os ganhos de
capital na aplicação dos recursos do Fundos de que
trata o caput deste artigo.

§ 2º As instituições de previdência privada aber
ta e fechada deverão informar regularmente a seus
contribuintes sobre seus ativos acumulados nas re
servas matemáticas, na forma dispuser o Conselho
Financeiro Nacional.

§ 3º O Conselho Financeiro Nacional poderá exigir
que, nos casos de planos previdenciários de benefícios
definidos, seja divulgado também aos contribuintes o
montante atualizado da obrigação atuarial devida·ao
participante.

Art. 23. É assegurado ao empregado, no caso de
mudança de emprego, a transferência das reservas ma
temáticas para outro plano empresarial, na forma a ser
regulamentada pelo Conselho Financeiro Nacional.

§ 1ºNo caso de desligamento do funcionário da
empresa, fica também assegurado o direito deste em
pregado de continuar contribuindo para o plano de pre
vidência privada a que estava vinculado, nas mesmas
condições anteriores, exceto pelo direito à contribuição
patronal e respectivos benefícios.

§ 2º É assegurado também ao empregado que
se desligar da empresa patrocinadora, os direitos in
tegrais relativos às contribuições vertidas pela empre
sa patrocinadora, desde que o empregado tenha um
mínimo de 02 (dois) anos de vínculo à respectiva em
presa; na forma a ser regulamentada pelo Conselho
Financeiro Nacional.

Art. 24. Sempre que julgar necessário ouconve
niente à defesa dos interesses dos participantes de
planos de previdência privada, a SUPREV exigirá das
instituições de que trata esta lei complementar a apre
sentação de um programa de recuperação financeira
ou técnica, no prazo que fixar.

Art. 25. Esta lei complementar entra em vigor no
prazo de 90 (noventa) dias de sua publicação.

Justificação

Ao instituirmos a Superintendência de Previdência
Privada - SUPREV estamos propondo a substituição
do atual papel institucional desenvolvido pela Secre
tária de Previdência Complementar do Ministério da
Previdência Social, bem como asseguramos também
a simetria ou nivelamento institucional dessa entida-

de aos demais órgãos de supervisão e fiscalização do
Sistema Financeiro Nacional. Assim, a SUPREV passa
a ter, a exemplo do Banco Central, da Comissão de
Valores Mobiliários e da Superintendência de Seguros
Privados (SUSEP), a mesma personalidade jurídica,
organização e poderes de intervenção, na sua respec
tiva competência e ressalvadas as especificidades do
mercado que supervisiona.

As possibilidades que se apresentam para a for
mação de fundos privados de previdência após a re
forma da previdência social e a importância que estes
fundos virão a ter, não apenas como garantidores de
benefícios aos seus contribuintes mas principalmente
como verdadeiros impulsionadores da economia na
cional, pelo grande volume de poupanças que terão
sob sua responsabilidade, nos levaram a decidir pela
criação de uma entidade de supervisão e fiscalização
só para este mercado.

A sociedade brasileira ainda carrega na memória
a triste experiência dos montepios, que se locupletaram
à custa das contribuições de milhares de brasileiros
sem oferecer-lhes, no momento devido, a assistência
contratada. Neste contexto, é proposta a criação da
Superintendência de Previdência Privada - SUPREV,
a quem caberá supervisionar e fiscalizar todas as
instituições de previdência privada, sejam abertas ou
fechadas. A SUPREV, portanto, sucederá a SUSEP e
a Secretaria de Previdência Complementar do Ministé
rio da Previdência Social, respectivamente em relação
à fiscalização das empresas de previdência privada
aberta e dos fundos de pensão.

Outra novidade, que ora propomos, consiste na
obrigatoriedade de as reservas matemáticas dos planos
de previdência privada constituírem fundos de investi
mentos com personalidade jurídica própria, dissociados,
portanto, do patrimônio da sociedade que os administra.
Esta segregação tem possibilidades valiosas: permite
que, em caso de insolvência da instituição gestora, os
fundos de investimentos sejam facilmente transferidos
para outra instituição pela entidade de supervisão e
fiscalização, pois seu patrimônio não se comunica com
a massa, como também permite ao contribuinte de
previdência privada aberta mudar de administradora
se considerar que a sua tem se desempenhado abaixo
da média do mercado.

O projeto veda ainda às administradoras de fun
dos de previdência privada auferir qualquer rendimento
sobre os ganhos de capital resultantes da aplicação
dos fundos de investimento e estabelece a obrigato
riedade de informar regularmente aos segurados e
contribuintes sobre os ativos que compõem as reser
vas matemáticas de seu plano. É assegurada ao em
pregado que muda de emprego a transferência das
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reservas matemáticas de seu plano de aposentadoria
para outro plano empresarial ou aopção por continuar
contribuindo para o mesmo plano, nas mesmas con
dições anteriores, salvo pelas contribuições patronais
e respectivos benefícios.

Acreditamos que a instituição da SUPREV, com
um novo desenho institucional, além das novidades
que ora propomos para preservação da integridade
das reservas matemáticas dos planos de previdência
privada - mediante a constituição de fundos de inves
timentos com personalidade jurídica própria e disso
ciados patrimônio da administradora - trarão muita
credibilidade e transparência para o setor, atraindo a
confiança e o investimento de milhares de cidadãos
brasileiros, que hoje se encontram fora do sistema de
previdência privada.

Sala das Sessões, 23 de abril de 2004. - Depu
tado Eduardo Valverde.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N2 163, DE 2004

(Do Sr. Eduardo Valverde)

Dispõe sobre as instituições de segu
ro, resseguro e capitalização, e dá outras
providências.

Despacho: Apense-se este ao PLP
129/2004.

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As institu ições de seguro, resseguro, e ca

pitalização somente poderão funcionar no País median
te prévia e expressa autorização da Superintendência
de Seguros Privados SUSEp, nas condições definidas
pelo Conselho Financeiro Nacional.

§1 º As instituições de seguro, resseguro, e capita
lização só poderão assumir responsabilidades que não
excedam, em cada. risco, os limites técnicos previstos
para seus respectivosramos ou modalidades.

§2º As instituições de seguro e resseguro, com
a prévia e específica autorização da SUSEp, poderão
operar nos ramos ou modalidades de seguro de vida,
seguro-saúde, ramos elementares e resseguro, de
acordo com as regras estabelecidas pelo Conselho
Financeiro Nacional.

Art. 2º A autorização para funcionamento de ins
tituição de seguro, resseguro e capitalização terá ca
ráter precário, prazo indeterminado, será inegociável
e intransferível, concedida sem ônus, de acordo com
as normas definidas pelo Conselho Financeiro Nacio
nal, que observará:

I - a capacidade técnica e reputação ilibada de
seus controladores e dirigentes;

11 - a capacidade econômica compatível com o
empreendimento.

§ 1º Na autorização de que .trata o caput deste
artigo será permitida a transmissão do controle da pes
soa jurídica titular, na forma a ser definida Conselho
Financeiro Nacional.

§ 2º As instituições de seguro, resseguro e ca
pitalizaçãoconstituir"se-ão sob a forma de sociedade
anônima ou demais formas societárias autorizadas
peloCFN.

Art. 3º As instituições de seguro de vida tem por
objeto a garantia contratual de indenização sob a for
ma de pagamento. único, para cobertura dos riscos
tecnicamente calculados de morte, invalidez ou so
brevivência.

Art. 4º As instituições de seguro-saúde objetivam
conceder cobertura aos riscos de assistência médica,
odontológica ou hospitalar.

§ 1º Equiparam-se às instituições de seguro-saú
de, paraos efeitos desta lei complementar, quaisquer
entidades, com ou sem fins lucrativos, que tenham por
objeto a administraçãode planos de saúde ou a presta
ção de serviços médicos, odontológicos ou hospitalares
mediante o pagamento prévio de contribuições.

§ 2º Excluem-se do disposto no parágrafo anterior
os planos de saúdeinstituídos no âmbito de empresa
ou grupo de empresas para atendimento exclusivo aos
seus funcionários e familiares.

Art. 5º As instituições de seguros de ramos ele
mentares têm por objeto a garantia contratual de in
teresses materiais e pessoais, exceto vida e saúde,
contra riscos tecnicamente calculados.

Parágrafo Único. É vedada a realização de mais
de um seguro cobrindo o mesmo objeto ou interesse,
salvo nos casos de seguro de vida.

Art. 6ºAs instituições de resseguro tem por ob
jeto assumirrisco$ de sociedades seguradoras e de
outras resseguradoras.

Art. 7º As instituições seguradoras e ressegura
doras controladas pela União estão sujeitas a toda a
regulamentação prevista nesta lei complementar, in
clusive no que tange à. supervisão e fiscalização da
SUSEP.

Parágrafo Único. Fica vedado às instituições se
guradoras e resseguradoras oficiais assumir riscos de
planos de seguro de interesse governamental sem a
devida cobertura das reservas técnicas corresponden
tes, devendo o respectivo Tesouro garantir o aporte
prévio de tais reservas, quando necessário.

Art. 8º As instituições de capitalização são aque
las cujas operações têm por objeto a colocação públi-
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ca de títulos para a formação de um capital, mediante
pagamento de contribuição, única ou periódica, para
resgate futuro, por decurso de determinado prazo.

Art. gº Corretor de seguros é a pessoa física
ou jurídica habilitada a intermediar e representar o
segurado na contratação de operações de seguro e
resseguro.

§ 1° O Conselho Financeiro Nacional estabele
cerá as condições para o credenciamento dos corre
tores de seguros.

§ 2° Por delegação e mediante acompanhamento
da SUSEP, a fiscalização e a autorização para o exer
cício profissional do corretor de seguros poderá ser
exercida por entidade representativa da profissão.

§ 3º As sociedades seguradoras não poderão par
ticipar do capital de sociedade corretora de seguro.

§ 4º Évedado às sociedades corretoras, aos cor
retores, aos sócios e administradores de sociedades
corretoras ser acionista-controlador, administrador ou
empregado de sociedades seguradoras.

§ 5° O corretor de seguros responderá civilmen
te perante os segurados e instituições de seguros e
resseguros pelos prejuízos que causar em virtude de
omissão, imperícia ou negligência, no exercício de suas
atribuições profissionais.

Art. 10. Auditor atuarial independente é a pessoa
natural ou jurídica, credenciada junto à SUSEP, apta a
proceder a exames ou perícias das operações de natu
reza técnico-atuarial, desenvolvidas pelos instituições
de seguros, resseguros e capitalização.

§ 1° O Conselho Financeiro Nacional estabelece
rá as condições para o credenciamento dos auditores
atuariais independentes.

§ 2° As empresas de auditoria atuarial ou audi
tores atuariais independentes responderão civilmente
em virtude de omissão, imperícia ou negligência, no
exercício de suas atribuições.

Art. 11. A operação de seguro será contratada
mediante proposta assinada pelo segurado, seu repre
sentante legal ou por corretor habilitado, com emissão
das respectiva apólices, na forma da regulamentação
em vigor.

§ 1º O Conselho Financeiro Nacional poderá
autorizar a contratação de seguros por simples emis
são de bilhete de seguro, padronizando as cláusulas
e impressos necessários.

§ 2º Sobrevindo o sinistro, a prova de ocorrência
do risco coberto pelo seguro e a justificativa de seu
valor competirão ao segurado ou beneficiário.

§ 3º Será lícito à instituição de seguro argüir a
existência de circunstância relativa ao objeto ou interes
se segurado cujo conhecimento prévio influiria na sua

aceitação ou na taxa de seguro, para exonerar-se da
responsabilidade assumida, até no caso de sinistro.

Art. 12. Sem prejuízo do disposto em leis espe
ciais, são obrigatórios os seguros de:

I - danos pessoais a passageiros de aeronaves
comerciai,,;

11 - responsabilidade civil do proprietário de ae
ronaves e do transportador aéreo;

111- ~arantia do pagamento a cargo de mutuário
da constnJção civil, inclusive obrigação imobiliária;

IV - edifícios divididos em unidades autôno-
mas;

V - incêndio e transporte de bens pertencentes
a pessoa:; jurídicas situados no País ou nele trans
portados;

VI-danos pessoais causados por veículos auto
motores oe vias terrestres e por embarcações ou por
sua carga a pessoas transportadas ou não;

VII - responsabilidade civil dos transportadores
terrestres marítimos, fluviais e lacustres por danos a
carga transportada.

Parágrafo único. O Conselho Financeiro Nacional
regulamentará as condições dos seguros de que trata
o caput dl~ste artigo.

Art. ',~ 3. Para garantia de todas as suas operações,
em conformidade com os critérios fixados pelo Conse
lho Finanf;eiro Nacional, as instituições seguradoras,
ressegurs.doras e de capitalização constituirão:

I - rnargem de solvência e fundo de garantia,
objetivando garantir permanentemente todas as suas
operaçõer,;

11- raservas matemáticas para atender suas res
ponsabilicades futuras certas com pagamentos de pe
cúlios l~ rendas de planos de seguro de vida individual
ou previd(~ncia privada, amortizações, rendimentos e
prêmios de planos de capitalização;

111 -reservas e provisões técnicas para atender
os riscos de seguro assumidos;

IV .... outras reservas e provisões, para atender
suas outras responsabilidades.

§ 1ºA margem de solvência corresponde à su
ficiência ce ativo líquido para garantir o conjunto das
operaçõe:~ realizadas pelas instituições seguradoras,
ressegurqdoras e de capitalização.

§ 2º; O fundo de garantia representado por um
terço do valor da margem de solvência, constituirá
permaner:te garantia suplementar das reservas e pro
visões técnicas.

§ 3º J Conselho Financeiro Nacional determinará
valores mínimos para o fundo de garantia, de acordo
com o tipo de instituição e as modalidades ou ramos
operados,

----~------,-----------~------------------------ --- -~----
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§ 4º Os ativos e aplicações do fundo de garantia
ficarão vinculados à SUSEp, na forma que for definida
pelo Conselho Financeiro Nacional.

Art. 14. A parcela dos prêmios ou contribuições
de seguros de vida individual e capitalização que, pe
los respectivos planos, são destinadas à formação de
reservas matemáticas serão obrigatoriamente admi
nistradas na. forma de um fundo de investimento com
personalidade jurídica própria.

§ 1º É vedado às instituições de capitalização
auferir qualquer rendimento sobre os ganhos de capi
tal na aplicação dos recursos do Fundos de que trata
o caput deste artigo.

§ 2º As instituições de seguro de vida e de capita
lização deverão informar regularmente a seus segura
dos e contribuintes sobre seus ativos acumulados nas
reservas matemáticas, na forma dispuser o Conselho
Financeiro Nacional.

Art. ~5. Sempre que julgar necessário ou conve
niente à defesa dos interesses dos segurados e dos
portadores de títulos de capitalização, a SUSEP exigirá
das instituições de que trata esta lei complementar a
apresenta,ção de um programa de recuperação finan
ceira ou técnica, no prazo que fixar.

Art.16. As instituições de seguro, resseguro e
de capitalização conservarão o sigilo de quaisquer
operações ativas,· passivas e acessórias ou de servi
ços prestados a seus clientes, cabendo ao Conselho
Financeiro Nacional e à SUSEP observar o mesmo
dever relativamente às informações obtidas no desem
penho de suas atribuições, ressalvadas as exceções
estabelecidas nesta lei complementar.

Art. 17. No curso de investigação. ou processo
judicial, o Poder Judiciário requisitará às instituições
ou à SUSEP as informações e documentos de que
necessitar.

Parágrafo único. As informações e esclarecimen
tos ordenados pelo Poder Judiciário, prestados pelas
instituições, por intermédio da SUSEP, e a exibição de
livros e documentos em Juízo, se revestirão sempre do
mesmo caráter sigiloso, só podendo a eles ter acesso
as partes legítimas na causa, que deles não poderão
servir-se para fins estranhos à mesma.

Art. 18. No curso de investigação, a Câmara dos
Deputados e o Senado Federal, após aprovação pelos
seus respectivos plenários, bem como suas Comissões
Parlamentares de Inquérito, após aprovação por maioria
de seus membros, poderão requisitar às instituições e
à SUSEP as informações de que necessitarem.

§ 1º Obrigam-se os membros do Poder Legis
lativo a manter sob sigilo as informações obtidas na
forma deste artigo, considerando-se quebra do decoro
parlamentar a sua divulgação.

§ 2º A Câmara dos Deputados e o Senado Fe
deral, bem como suas Comissões Parlamentares de
Inquérito, só apreciarão as informações de que trata
o caput deste artigo em sessão secreta.

Art. 19. Não constitui quebra de sigilo bancário, a
prestação de informações consolidadas sobre a exe
cução de programas de financiamentogovemamental
feita às duas Casas do Congresso Nacional.

Art. 20: Poderá ser firmado convênio entre a SU
SEP e a Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda, com vistas a trocadé informações no curso
de investigações de ilícitos praticados contra o Sistema
Financeiro Nacional e a Fazenda Nacional.

§ 1Q O Conselho Financeiro Nacional deverá
aprovar os termos do convênio de que trata o caput
deste artigo.

§ 2º As informações obtidas na forma deste ar
tigo serão utilizadas reservadamente e mantidas sob
sigilo, sujeitando os infratores às penas previstas nesta
lei complementar.

Art. 21. As instituições de seguro, resseguro e de
capitalização ficam obrigadas a fornecer a SUSEP as
informações e documentos relacionados à função fis
calizadora prevista nesta lei complementar, bem como
para atender o que dispõe o artigo anterior.

Art. 22. Quando, no exercício de suas atribuições,
a SUSEP constatar indícios da prática de ilícito penal,
definido em lei como. de ação pública, deverão comuni
car os fatos ao Ministério Público, com as informações
e documentos pertinentes.

Art.23. No interesse da supervisão e fiscaliza
ção de instituições a ela subordinadas que operam em
mais de um país, mediante convênios celebrados para
a troca deinformaçãescom entidades de supervisão
e fiscalização dos sistemas financeiros de outros pa
íses, a SUSEP poderá atender os requerimentos de
informações solicitadas por esses órgãos estrangeiros,
desde que 'haja a garantia de que tais informações
serão mantidas em sigilo pelo órgão estrangeiro de
fiscalização.

Parágrafo único. As informações de caráter sigilo
so obtidas pela SUSEP junto a entidades de supervisão
e fiscalização de outros países deverão ser mantidas
também em sigilo, somente sendo passível de forne
cimento a outros órgãos e instituições no País por ex
pressa autorização do respectivo órgão estrangeiro.

Art. 24. Ressalvadas as exceções previstas nes
ta lei complementar e o consentimento expresso dos
interessados, a violação do dever de sigilo constitui
crime, punível da seguinte forma:

I - advertência;
11 - multa, a ser fixada na forma do § 1º deste

artigo;
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111- inabilitação temporária, até o máximo de 20
(vinte) anos, para o exercício dos cargos de diretores e
membros de conselhos de administração, órgãos con
sultivos, fiscais e assemelhados de instituições do Siste
ma Financeiro Nacional e dos cargos de administrador
ou de conselheiro fiscal de companhia abertas;

IV - suspensão da autorização ou registro para
o exercício das atividades de que trata esta lei com
plementar;

V - cassação da autorização ou registro para o
exercício das atividades de que trata esta lei comple
mentar;

VI - proibição temporária, até o máximo de 20
(vinte) anos, de praticar determinadas atividades ou
operações, para os integrantes do sistema de distribui
ção de valores ou de outras atividades que dependam
de autorização ou registro na SUSEP;

VII - proibição temporária, até o máximo de 10
(dez) anos, de atuar, direta ou indiretamente, em uma
ou mais modalidades de operação realizada nos mer
cados sob supervisão dessas instituições.

§ 1º A multa prevista no inciso 11 deste artigo não
excederá o maior destes valores:

I - R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
11- 50% (cinqüenta por cento) do valor da emis

são ou operação irregular;
111- 3 (três) vezes o montante da vantagem eco

nômica obtida ou da perda evitada em decorrência
do ilícito.

§ 2º Nos casos de reincidência serão aplicadas,
alternativamente, multa nos termos do parágrafo an
terior, até o triplo dos valores fixados, ou penalidade
prevista nos incisos 111 a VII do caput deste artigo.

§ 3º Ressalvado o disposto no parágrafo ante
rior, as penalidades previstas nos incisos 111 a VII do
caput deste artigo somente serão aplicadas nos ca
sos de infração grave, assim definidas pelo Conselho
Financeiro Nacional.

§ 4º As multas previstas neste artigo serão pagas
mediante recolhimento à SUSEP, dentro do prazo de
15 (quinze) dias, contados do recebimento da respec
tiva notificação.

§ 5º As multas previstas neste artigo, após a de
cisão final que as impôs na esfera administrativa, terão
eficácia de título executivo e serão cobradas judicial
mente, de acordo com o rito estabelecido pelo Código
de Processo Civil para o processo de execução.

Art. 25. As instituições de seguro, resseguro e de
capitalização autorizadas a funcionar, as sociedades
por elas controladas ou a elas ligadas ou coligadas,
seus controladores, pessoas físicas ou jurídicas, seus
administradores, representantes, mandatários, prepos
tos e empregados, demais pessoas físicas e jurídicas

sujeitas à disciplina desta lei complementar, deverão,
obrigatoriamente, prestar todos os esclarecimentos e
informações solicitados pela SUSEp, na forma e pra
zos por ela estabelecidos, no exercício das atribuições
conferidas por esta lei complementar.

§ 1º No exercício de seus poderes de fiscalização,
é assegurado o livre acesso de prepostos da SUSEP
aos estabelecimentos e dependências das instituições
mencionadas no caput deste artigo, que poderão exigir
a exibição de documentos, papéis, livros, informações
e sistemas de controle mantidos ou não por meio de
sistemas eletrônicos de registro ou escrituração, consi
derando-se a negativa de atendimento como embaraço
à fiscalização, sujeito às penalidades cabíveis.

§ 2º A SUSEP poderá, ainda, requisitar:
1- informações e documentos a quaisquer órgãos

públicos federais, estaduais e municipais;
11 - os papéis de trabalho dos auditores inde

pendentes.
§ 3º Por acordos com entidades similares de su

pervisão e fiscalização de outros países, prepostos
especialmente credenciados pela SUSEP poderão
fiscalizar instituições do Sistema Financeiro Nacional
que sejam controladas por instituições de seus paí
ses, desde que seja dado igual acesso à SUSEp, aos
objetivos, informações e conclusões apuradas nessas
fiscalizações.

§ 4º Nos limites deste artigo, à SUSEP não po
dem ser opostas exceções de sigilo bancário ou de
segredo comercial.

Art. 34. Esta lei complementar entra em vigor no
prazo de 90 (noventa) dias de sua publicação.

Justificação

Pretendemos com esta proposição dar seqüência
à regulamentação do art. 192 da Constituição Federal,
a exemplo de outros projetos que já apresentamos nes
ta Casa, incluindo o projeto de lei complementar que
institui o Conselho Financeiro Nacional - CFN.

Desta feita, tratamos da Superintendência de
Seguros Privados - SUSEp, que igualmente terá seus
poderes de atuação confirmados. O projeto retira de
sua supervisão as entidades de previdência privada
aberta, mas submete à sua jurisdição as instituições
de resseguro privado, cuja possibilidade de funciona
mento no mercado nacional decorreu da aprovação da
Emenda Constitucional nº 13, em 1996.

O monopólio do resseguro era exercido pelo Ins
tituto de Resseguros do Brasil- IRB, que, na prática,
dividia os poderes de fiscalização e de regulação do
mercado segurador nacional. Ainda no campo de atu
ação da SUSEp, o regime de direção fiscal foi subs
tituído pela intervenção e criou-se ainda, a título de

~~- --- ----~-------------------~----------- ----~----,--------------.----- --~- -- ----~
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garantia das obrigações das sociedades seguradoras
e resseguradoras, a obrigação destas constituirem,
cada qual,fundo de garantia, com ativos e aplicações
vinculados à SUSEP.

Outra novidade nesta área é a obrigatoriedade de
as reservas matemáticas dos planos de seguro
de vida e de capitalização constituírem fundos de
investimentos com personalidade jurídica própria,
dissociados, portanto, do patrimônio da sociedade
que os administra. Esta segregação tem possibili
dades valiosas: permite que, em caso de insolvên
cia da administradora, os fundos de investimentos
sejam facilmente transferidos para outra adminis
tradora pela entidade de supervisão e fiscalização,
pois seu patrimônio não se comunica com a mas·
sa, como também permite ao contribuinte mudar
de administradora se considerar que a sua tem se
desempenhado abaixo da média do mercado.

O projeto veda ainda às administradoras auferir
qualquer rendimento sobre os ganhos de. capital re
sultantes da aplicação dos fundos de· investimento e
estabelece a obrigatoriedade de informar regularmen
te aos segurados e contribuintes sobre os ativos que
compõem as reservas matemáticas de seu plano. É
assegurada ao empregado. que muda de emprego a
transferência das reservas matemáticas de seu plano
de aposentadoria para outroplano empresarial ou a
opçãopor continuarcontribuindopara o mesmo plano,
nas mesmas condições anteriores, salvo pelas contri
buições.patronais e respectivos benefícios.

Isto posto, acreditamos· estar contribuindo para
a discussão do papel dasinstituiçães de seguro, res
seguro e de capitalização no Brasil, fortalecendo a
importância institucional da SUSEP e seu poder de
fiscalização.

Sala das Sessões, 23 de abril de 2004. - Depu
tado Eduardo Vaiverde.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 164, DE 2004

(Do Sr. Eduardo Valverde)

Dispõe sobre as instituições financei
ras e dá outras providências.

Despacho: Apense-se este ao PLP
129/2004.

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q É privativa de instituição financeira a ex

ploração das seguintes atividades:

1- intermediação nos mercados financei
ros e de capitais mediante captação de recur-

sos para aplicação em operações de crédito,
títulos de crédito, ou dadívida pública,valores
mobiliários, moeda estrangeira e outros ativos
financeiros;

" - intermediação nos mercados de va
lores mobiliários mediante compra e venda
de títulos;

111 - custódia e administração de ativos
financeiros;

IV - empréstimo de dinheiro a juros;
V - desconto de créditos ou títulos de

créditos, ainda que mediante aplicação so
mente de recursos próprios;

VI - operações de arrendamento mer
cantil;

VII - administração de cartão de cré-
dito.

§ 1Q São instituições financeiras bancárias, para
os fins desta lei complementar, aquelas que recebem
depósitos à vista movimentáveis por cheque, cartões
ou por quaisquer meios eletrônicos.

§ 2Q É privativo das instituições financeiras ban
cárias a manutenção de conta "Reservas Bancárias"
no Banco Central do Brasil.

§ 3Q Não se incluem entre as operações ou ativi
dades privativas de instituição financeira:

1- a compra e venda de bens e o fornecimento
de serviços com pagamento a prazo ou em prestações,
inclusive sob a formade utilização de cartão de crédito
administrado pelo próprio vendedor ou fornecedor;

II - a cessão de crédito real.izada por quem não
tenha a qualidade de instituição financeira;

111 - as operações de crédito e a prestação de
garantias entre o produtor e o fornecedor dos seus in
sumos; entre o comerciante e o fornecedor das merca
dorias do seu comércio; entre a empresa, seus empre
gados e entidades que tenham por fim beneficiá-los,
ou entre estas e seus associados; entre sociedades
controladoras e controladas, coligadas ou sob controle
comum, não qualificadas como instituições financei
ras; e, desde que sem habitualidade, entre quaisquer
outras pessoas.

§ 4Q Subordinam-se também a esta lei comple
mentar, no que lhes for aplicável, as pessoas físicas
ou jurídicas que exerçam, por conta própria ou de ter
ceiros, operações ou serviços com a mesma natureza
dos executados pelas instituições financeiras.

Art. 2Q As instituições financeiras somente pode
rão funcionar no País mediante expressa autorização
do Banco Central do Brasil, que mencionará seu tipo
e carteiras nas quais poderá operar, ressalvado o dis
posto no art. 3Q desta lei complementar.
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Art. 3º Compete ao Poder Executivo autorizar,
observados os interesses nacionais e os tratados e
acordos internacionais, especialmente quanto aos cri
térios de reciprocidade e tratamento nacional:

I - o funcionamento, no País, de instituições fi
nanceiras bancárias, de instituições de seguro, resse
guro, previdência privada e capitalização, e de institui
ções do mercado de valores mobiliários, constituídas
no exterior;

II - a participação de residentes ou domiciliados
ou sediados no exterior, como sócios controladores,
no capital das instituições financeiras, instituições de
seguro, resseguro, previdência privada e capitalização
e das instituições do mercado de capitais constituídas
no País.

Parágrafo único. O Presidente da República de
finirá os princípios básicos para o atendimento do dis
posto neste artigo, cabendo às entidades de supervi
são e fiscalização do Sistema Financeiro Nacional, em
suas respectivas áreas de competência, a execução
das atribuições previstas neste artigo.

Art. 4º A autorização para funcionamento de ins
tituição financeira terá caráter precário, prazo indeter
minado, será inegociável e intransferível, concedida
sem ônus, de acordo com as normas definidas pelo
Conselho Financeiro Nacional, que observará:

I - a capacidade técnica e reputação ilibada de
seus controladores e dirigentes;

11 - a capacidade econômica compatível com o
empreendimento.

§ 1º Na autorização de que trata o caput deste
artigo será permitida a transmissão do controle da pes
soa jurídica titular, na forma a ser definida Conselho
Financeiro Nacional.

§ 2º Para a autorização de funcionamento de
instituições financeiras bancárias, o Banco Central do
Brasil deverá examinar a estrutura de controle acioná
rio, diretores e principais administradores, seu plano de
operações e controles internos, suas condições finan
ceiras projetadas, inclusive sua base de capital.

§ 3º As instituições financeiras, além das ope
rações próprias do seu tipo ou das carteiras espe
cializadas que operarem, poderão também realizar
operações acessórias, executar atividades auxiliares
ou complementares de seu objeto social e celebrar
convênios de prestação de serviços, inclusive com
outras instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional, nos termos definidos pelo Conselho Finan
ceiro Nacional.

§ 4º São revalidadas, subordinando-se ao preceito
desta lei complementar, as autorizações concedidas às
instituições financeiras, em vigor na data de vigência
desta lei complementar.

§ 5º O Banco Central do Brasil poderá aplicar às
instituições financeiras estrangeiras, autorizadas a fun
cionar no País, vedações e restrições equivalentes as
que vigoram nas praças de suas matrizes, em relação
a instituiçôes financeiras brasileiras ali estabelecidas
e que nelas desejam instalar-se.

Art. !;º As instituições financeiras, exceto as coope
rativasde :;rédito, terão a forma de sociedade anônima,
observadas as disposições desta lei complementar.

§ 1º O capital inicial de instituição financeira será
sempre r€'alizado em moeda corrente.

§ 2º.\Ia subscrição do capital inicial e no aumento
de capital~ será exigido, no ato, a realização de pelo
menos cinqüenta por cento do montante subscrito.

§ 3º Psaldo do capital subscrito deverá ser inte
gralizad010 prazo de até 1 (um) ano da data de apro
vação do respectivo processo.

Art.5º Somente poderão exercer cargos de di
retores e membros de conselhos de administração,
órgãos consultivos, fiscais e assemelhados de insti
tuições financeiras, as pessoas físicas que:

I - t,:mham idoneidade moral e reputação i1iba-
da;

II - rlão estejam impedidas por lei especial, nem
tenham sido condenadas por crime falimentar, de preva
ricação, d9 corrupção ativa ou passiva, de concussão,
de peculato, contra a economia popular, a fé pública,
a proprieç.lade ou o Sistema Financeiro Nacional, ou
condenadas a pena criminal que vede, ainda que tem
porariamEnte, o acesso a cargos públicos;

111 -. não tenham sido declaradas falidl:is ou in
solventes, nem tenham pertencido à administração de
instituições financeiras falidas, liquidadas ou sob inter
venção, O) responsabilizadas por prejuízos causados
à instituiçúo ou a clientes ou por atos que constituíram
grave violação às normas disciplinadoras da atividade
de instituii?ão financeira.

Art.7º É vedado à instituição financeira realizar
operação de crédito ou de prestação de garantia com
pessoa aela.ligada, exceto nos seguintes casos:

I - an operações com pessoas lísicas ligadas, cujo
montante não poderá ultrapassar a 1% (um por cento)
do património líquido por pessoa, nem o montante glo
bal de 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido;

11- ES operações com empresas estatais contro
ladas pelE. União, no caso das instituições financeiras
oficiais federais.

§ 1º Consideram-se pessoas ligadas à institui
ção financeira, para os fins desta lei complementar,
dentre oU" ras:

I - a sociedade que a controla, seus controlado
res e adrrinistradores;
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11 - os diretores e membros de conselhos de
administração, órgãos consultivos, fiscais e asseme
lhados;

111 - os cônjuges e os parentes, ou afins, até o
terceiro grau, das pessoas mencionadas nos incisos I
e 11 deste parágrafo;

IV - a sociedade em que alguma das pessoas
referidas nos incisos anteriores, ou a própria instituição
financeira, possua, direta ou indiretamente, participação
igualou superior a dez por cento do capital social;

V - o titular de 10% (dez por cento) ou mais das
ações com direito a voto da instituição financeira, e a so
ciedade por ele controlada, direta ou indiretamente;

VI - no caso de instituição financeira pública, a
pessoa jurídica de direito público que a controla, as
pessoas jurídicas por ela controladas, direta ou indire
tamente, 0$ respectivos administradores e seus cônju
ges, parentes ou afins, até o terceiro grau.

§ 22 A pessoa ligada a qualquer das instituições
integrantes de grupo financeiro, qualquer que seja a
forma de sua organização societária, considera-se li
gada às demais.

§ 32 São obrigações da administração da insti
tuição financeira:

l-manter o.cadastro atualizado de todas as pes
soas ligadas à instituição;

11- manter os órgãos e estabelecimentos da ins
tituição informados da relação de pessoas ligadas;

111 - conservar registro da decisão de concessão
de crédito ou de prestação de garantia, indicando a
ligação existente;

IV - registrar em contas especiais as operações
com pessoas. ligadas, de modo a permitir, a qualquer
momento, a verificação da observância dos limites es
tabelecidos para tais operações.

§ 4º Considera-se realizada com pessoa liga
da, além da operação de crédito com ela diretamente
contratada:

1- aquela cujo beneficiário final é pessoa ligada,
ainda que o contratante com a instituição financeira
não o seja;

11 - a contratada com pessoa ligada a outra ins
tituição financeira, se as circunstâncias evidenciam
ajuste de reciprocidade, entre duas ou mais institui
ções, evidenciando a concessão de crédito por cada
uma a pessoa ligada à outra;

111- a garantida pessoalmente por pessoa liga
da, ou por bens do seu patrimônio, títulos cambiários
de sua emissão, aceite, endosso ou aval, ou valores
mobiliários por ela emitidos ou garantidos;

IV - qualquer outra que caracterize negócio indi
reto, simulado ou mediante interposição de terceiro.

§ 52 É vedado à instituição financeira:

1-admitir saque a descoberto de pessoa ligada,
ressalvada a utilização, dentro dos limites fixados para
os clientes da instituição e em condições idênticas, de
cheque especial e de cartão de crédito;

II - realizar operação de crédito ou de prestação
de qualquer forma de garantia com as pessoas físicas
que, direta ou indiretamente, a controle;

111 - realizar operação de crédito ou de presta
ção de qualquer forma de garantia com membro dos
conselhos de administração e fiscal, .ou com diretores,
seus cônjuges e parentes, ou afins, até o terceiro grau,
em valor que exceda a12 (doze) vezes a respectiva
remuneração mensal, excetuados empréstimos para
aquisição de imóvel a ser usado COITlO habitação pró
pria; concedidos segundo as normas aplicáveis aos
financiamentos habitacionais, obedecidas as mesmas
condições e obtidas as mesmas garantias dos negócios
semelhantes efetuados com os clientes.

§ 6º As operações de crédito, realizadas pelas
instituições financeiras federais com .empresas es
tatais controladas pela União, serão reguladas pelo
Conselho Financeiro Nacional, devendo o montante
global dessas operações respeitar os mesmos limites
de diversificação das aplicações fixados para as de
mais instituiçõesfinanceiras.

Art. 8º O exercício social das instituições finan
ceiras e entidades autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasíl coincidirá com o ano civil.

§1 2 Além de demonstraçõesfinanceiras mensais,
as instituições a que se "refere este artigo elaborarão, a
30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, respecti
vamente, suas demonstrações financeiras semestrais
e de encerramento de exercício, com observância das
regras contábeis estabelecidas pelo Conselho Financ

ceiro Nacional e Banco Central do Brasil.
§ 22 As demonstrações financeiras semestrais e

de encerramento de exercício deverão ser publicadas
acompanhadas de notas explicativas e parecer de au
ditores independe.ntes.

§ 32 O Banco Central do Brasil determinará a ime
diata republicação de demonstrações financeiras que
não representem, com fidedignidade, a real posição
econômico financeira e patrimonial da sociedade, ou
que estejam em desacordo com as normas contábeis
pertinentes à matéria.

Art. 9º Fica instituído o Sistemade Garantia de
Depósitos e Aplicações em instituições financeiras,
objetivando a proteção da economia popular contra
os riscos de prejuízos associados à intervenção, liqui
dação ou insolvência de instituição financeiras, cujas
regras, observada a presente lei cqmplementar, serão
fixadas pelo Conselho Financeiro Nacional.
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Art. 10. O Sistema de Garantia de Depósitos e
Aplicações será composto por:

I - Fundo de Garantia de Depósitos (FGD), cuja
adesão será obrigatória por parte das instituições fi
nanceiras;

11 - outros fundos ou seguros de garantia com
plementar, de caráter opcional.

Art. 11. Será criado pelas instituições financeiras,
ou por órgão que as represente, o Fundo de Garantia
de Depósitos (FGD), sob a forma de associação ci
vil sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de
direito privado, fiscalizada pelo Banco do Central do
Brasil e regida por estatuto a ser aprovado pelo Con
selho Financeiro Nacional, observadas as disposições
desta lei complementar.

Parágrafo único. Os administradores do FGD ou
de outros fundos ou seguros de garantia complementar,
de caráter opcional, que venham a ser criados, deverão
ser aprovados pelo Banco do Central do Brasil, obser
vado o que dispõe o art. 6º desta lei complementar.

Art. 12. O FGD tem por objeto prestar garantia
de créditos contra instituições dele participantes, nas
hipóteses de:

1- decretação da intervenção, liquidação judicial
ou falência de instituição;

11 - reconhecimento pelo Banco Central do Brasil
do estado de insolvência de instituição que, nos termos
da legislação vigente, não estiver sujeita aos regimes
referidos no inciso I.

Art. 13. Serão objeto de garantia do FGD, os se
guintes créditos:

I - .depósitos à vista ou sacáveis mediante avi
so prévio;

11 - depósitos de poupança;
111- depósitos a prazo, com ou sem emissão de

certificado;
IV - letras de câmbio;
V - letras imobiliárias;
VI - letras hipotecárias.
Parágrafo único. Não serão cobertos pela ga

rantia:
I - os créditos de titularidade de outras instituições

integrantes do Sistema Financeiro Nacional;
11 ~ os depósitos, empréstimos ou quaisquer ou

tros recursos captados ou levantados no exterior;
111- os créditos de titularidade de pessoas liga

das à instituição financeira, nos termos do art. 7º, §1º,
desta lei complementar.

Art. 14. O total de créditos de cada pessoa con
tra a mesma instituição financeira ou contra todas as
instituições do mesmo conglomerado financeiro, será
garantido até o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte

mil reais), devendo ser observados os seguintes cri
térios:

I - titular do crédito é aquele em cujo nome o
crédito estiver registrado na escrituração da institui
ção ou aquele que estiver designado em título por ela
emitido ou aceito;

11 - devem ser somados os créditos de cada
credor, identificados pelo respectivo CPF ou CNPJ,
contra todas as instituições do mesmo conglomerado
financeiro;

111 - os créditos em nome de mandatário, re
presentante legal ou gestor de negócios devem ser
computados como pertencentes ao representado ou
ao dono do negócio, desde que tal condição esteja
documentada na instituição;

IV - os cônjuges são considerados pessoas dis
tintas, seja qual for o regime de bens do casamento;

V '- créditos em nome de dependentes do bene
ficiário, identificado na forma do inciso 11 deste artigo,
devem ser computados separadamente.

Parágrafo único. O Conselho Financeiro Nacional
deverá atualizar, pelo menos a cada 02 (dois) anos, o
valor da garantia de que trata o caput deste artigo.

Art. 15. Ocorridas situações de decretação da in
tervenção, liquidação judicial ou falência de instituição
ou reconhecimento, pelo Banco Central do Brasil, do
estado de insolvência de instituição que, nos termos
da legislação vigente, não estiver sujeita aos referidos
regimes, os valores correspondentes às indenizações
dos créditos garantidos serão entregues pelo FGD di
retamente ao interventor ou conselho interventor, no
prazo fixado pelo Banco Central do Brasil, com base
em listagem de credores fornecida ao Fundo, com
observância do limite máximo estabelecido no artigo
anterior.

Art. 16. O FGD sucederá as pessoas físicas e ju
rídicas ressarcidas em seus direitos contra a instituição
financeira inadimplente, no montante equivalente aos
valores ressarcidos.

Art. 17. O FGD terá por receita:
I - as contribuições das instituições participan-

tes;
II - taxas de serviço decorrentes da emissão de

cheques sem provisão de fundos;
111 - recuperação dos direitos creditórios nos

quais o FGD tenha se sub-rogado, em virtude de pa
gamento de ressarcimentos a credores cobertos pela
garantia;

IV - rendimentos das aplicações e empréstimos
realizados com seus recursos;

V - outras fontes de recursos mediante prévia
autorização do Conselho Financeiro Nacional.
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Art. 18. Todas as instituições Financeiras Públi
cas e Privadas, autorizadas a operar no País, deverão,
obrigatoriamente, integrar o FGD, contribuindo, men
salmente, com aporte de recursos no montante aser
definido pelo Conselho Financeiro Nacional.

Art. 19. As contribuições ordinárias mensais das
instituições participantes do FGD, serão calculadas
sobre a média total dos depósitos e captações de que
trata o art 13 desta lei complementar, podendo ser
diferenciadas em função de indicadores de risco da
instituição filiada.

§ 1º O Conselho Financeiro Nacional fixará o va
lor das contribuições ordinárias de que trata o caput
deste artigo.

§ 2º Quando o patrimônio do FGD atingir 5% (cin
co por cento) do total dos saldos das contas cobertas
pela garantia no conjunto das instituições financeiras,
o Conselho Financeiro Nacional poderá suspender ou
reduzir, temporariamente, a obrigação de recolher as
contribuições.

§3Q Em qualquer momento, se necessário, o
Conselho Financeiro Nacional poderá exigir das insti
tuições participantes o adiantamento de até 12 (doze)
contribuições mensais ordinárias, estando as institui
ções obrigadas a fazê-lo.

Art.. 20. O FGD deverá aplicar suas disponibili
dades. em títulos públicos federais e outras aplicações
financeiras de alta Iiquidez, na forma a ser regulamen
tada pelo Conselho Financeiro Nacional.

Parágrafo Único. O. FGD poderá conceder em
préstimos de recuperação financeira, bem como fi
nanciamentos para a. mudança de controle acionário
de instituições filiadas, que avaliarão estas alternati
vas comparativamente à hipótese de inadimplência e
conseqüente ressarcimento de depositantes da insti
tuição em questão.

Art. 21. Fica mantido o Fundo Garantidor de Cré
ditos (FGC), aprovado pela Resolução nº 2.211, de 16
de novembro de 1995, do Conselho Monetário Nacio
nal, até a efetiva criação do FGD, devendo qualquer
alteração noseuestatuto, inclusive sua transformação
em Fundo de Garantia de Depósitos (FGD), ser apro
vada pelo Conselho Financeiro Nacional.

Art.22. Estalei complementar entra em vigor no
prazo de 90 (noventa) dias de sua publicação.

Justificação

Logo após a crise bancária que o Brasil viveu nos
anos 90, sentiu-se.a imediata necessidade de reformu
lação drástica da legislação que rege as instituições
financeiras em nosso país. A Lei nº 4.595, de dezembro
de 1964, já não atende definitivamente as necessida
des de regulação prudencial e, especialmente, não está

apta a disciplinar os regimes de liquidação das institui
ções financeiras. Este tema dos regimes especiais de
liquidação e intervenção das instituições financeiras
deverá ser tratado noutra oportunidade, dado à sua
complexidade e peculiaridades que demandam uma
proposição oriunda do Poder Executivo. '

Entretanto, não poderíamos nos furtar à.tarefa
de tentar modernizar a lei que rege as instituições fi
nanceiras, principalrnente nos. aspectos relacionados
com o âmbito de sua competência, suas atribuições
junto ao público· e o sistema de garantia de depósitos
e aplicações financeiras.

Neste sentido, pretendemos abranger todo o rol
de obrigações e atividades das. instituições financei
ras, delimitando legalmente o seu campo de atuação,
bem como fixando parâmetros para a nomeação de
dirigentes dessas instituições. O papel de fiscalização
do Banco Central também é abordado, assim como
são elencadas as restrições e penalidades que o ór
gão supervisor pode aplicar-lhes.

A nosso VElr, o sistema de garantia de créditos é
ampliado e aprimorado,permitindo uma maior grau de
segurança aos correntistas e investidores de institui
ções financeiras, na medida em que passam a contar
com uma garantia total de seuscréditos, por pessoa,
contra a mesma instituiçãofinanceira ou contra todas
as instituições do mesmo conglomerado financeiro, até
o valor máximo de R$20.000, 00 (vinte mil reais).

Com estas sugestões, esperamos contar com o
apoio de nossos ilustres Pares para a aprovação deste
projeto de lei complementar que trará uma maior segu
rança e credibilidade ao nosso sistema financeiro.

Sala das Sessões, 23 de abrilde 2004. - Depu
tado Eduardo Valverde.

PROJETO DE LEI Nº 3.228, DE 2004
(Do Sr. Almir Moura)

Cria adicional da Contribuição Social
sobre o Lucro Líqüido devida pelas pessoas
jurídicas que produzem bebidas alcoólicas,
e dá outras providências.

Despacho: Apense-se este ao PL
2.132/1999.

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação conciusiva pelas Comissões - Art. 24
11

O Congresso Nacionaldecreta:
Art. 1º Fica instituído adicional de um ponto per

centual, aplicado sobre a base de cálculo daContri
buição Social sobre o Lucro Líquido- CSLL, instituída
pela Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, a ser
cobrado das pessoas jurídicas que produzam bebidas
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alcoólicas classificadas nas posições 22-3, 22-4, 22-5,
22-6 e 22-8 e no código 2207.20.20, todos da Nomen
clatura Comum do Mercosul- NCM.

Parágrafo único. O adicional a que se refere este
artigo aplica-se, inclusive, na hipótese do pagamen
to mensal por estimativa previsto no art. 30 da Lei nQ

9.430, de 27 de dezembro de 1996, bem como às
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro pre
sumido ou arbitrado.

Art. 2º As pessoas jurídicas sujeitas ao adicional
que se dediquem à industrialização ou comercialização
de outros produtos, ou à prestação de serviços não re
lacionados à produção de bebidas alcoólicas, poderão
calcular o valor da CSLL devida com base no lucro da
exploração, aplicando-se as normas e os procedimen
tos previstos na legislação do imposto de renda.

Art. 3º O produto da arrecadação do adicional
será destinado ao tratamento médico e psicológico e
ao amparo de:

I - dependentes de bebidas alcoólicas;
11 - vítimas de violência perpetrada por pessoas

sob o efeito do álcool, inclusive violência doméstica;
111- vítimas de acidentes de trânsito provocados

por motoristas alcoolizados;
IV - outras pessoas prejudicadas em decorrência

de atos nocivos relacionados ao abuso na ingestão de
bebidas alcoólicas.

§ 1º Os recursos poderão ser repassados para
entidades de assistência social, sem fins lucrativos e
de reconhecida utilidade pública, que se dediquem às
atividades acima mencionadas.

§ 2º O Poder Executivo regulamentará os repas
ses, estabelecendo normas de credenciamento das
entidades de assistência social e parâmetros de qua
lidade dos serviços prestados, bem como mecanismos
de controle e fiscalização das verbas utilizadas.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos 90 (noventa) dias após
a sua publicação.

Justificação

O alcoolismo é classificado como doença pela
Organização Mundial da Saúde, e o uso abusivo do
álcool traz seqüelas para quase todo o organismo do
alcoólatra, atingindo, especialmente, cérebro, coração,
pulmão, fígado, estômago e pâncreas. Além dos distúr
bios físicos, ele acarreta problemas de ordem social:
famílias são desagregadas; empregos são perdidos.
No trânsito, a ingestão de bebidas alcoólicas dá cau
sa a verdadeiras tragédias, vitimando, quase sempre,
terceiros inocentes.

Segundo o Ministério da Saúde e a Associação
Brasileira do Estudo do Álcool e outras Drogas - ABE-

AO, estima-se que entre 10% e 15% da população
enfrentam problemas com o consumo excessivo de
álcool. Em artigo publicado no Correio Braziliense, de
6 de novembro de 2003, informa-nos o Dr. Ubiratan
Fabres Machado, presidente da Sociedade Brasileira
de Endoclinologia e Metabologia - SBEM, que o alco
olismo oua intoxicação grave estão presentes em 25%
dos suicídios, 50% dos homicídios, 50% das mortes
em aciderltes de trânsito, além de responder por 10%
das faltas ao trabalho e 90% das internações psiquiá
tricas. Corno se vê, trata-se de um problema de saúde
pública que repercute diretamente sobre o Erário, seja
pela sobmcarga no Sistema Único de Saúde - SUS,
seja pelas ações de assistência social voltadas às ví
timas, seja pelas perdas econômicas que o problema
traz ao país.

Des!,a forma, nada mais justo do que cobrar das
empresas do setor de bebidas alcoólicas uma parcela
do lucro obtido com a venda de tais produtos. A fórmu
la ora proposta é a instituição de um adicional de 1%
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL,
devida pe'as empresas do setor. O produto da arreca
dação do i:ldicional estará vinculado a ações destinadas
ao tratam3nto médico e psicológico e ao amparo de
dependentes de bebidas alcoólicas e outras pessoas
que sejarr prejudicadas por ações nocivas decorrentes
do abuso:1a ingestão de bebidas alcoólicas, podendo
o Poder Executivo repassar valores a entidades sem
fins lucrativos que desempenhem tais tarefas. Embora
a aprovação da presente proposição não seja capaz
de acaba' com o problema, pelo menos uma parte
substancÍ::I1 da conta que toda a sociedade paga pela
doença será suportada por empreendimentos que
obtêm lucro com a produção ou comercialização das
bebidas alcoólicas.

Ent~ndemos que esta nossa iniciativa é justifi
cada pelas razões acima expostas, motivo pelo qual
contamos com o apoio dos ilustres pares do Congresso
Nacional para o seu aperfeiçoamento e aprovação.

Saladas Sessões, 24 d.e março de 2004. - Depu
tado Almir Moura.

PBOJETO DE LEI Nº 3.338, DE 2004
(Do Sr. Benedito de Lira)

Altera a redação de dispositivo do art.
3~' da Lei nº 10.267, de 18 de agosto de 2001 ,
qlJe alterou o § 3ºdo art. 176 da Lei nº 6.015,
di~ 31 de dezembro de 1973.

Despacho: Às Comissões de Agricultura,
P'Olcuária; Abastecimento e Desenvolvimento
RJral; e Constituição e Justiça e de Cidada
nia - Art. 24, 11

~~~_ ..-._~-- -----_. _.~----- .. ----------~-_._---'_..- --,-~~~-
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Art. 1º O artigo 3º da Lei nº 10.267, de 18 de agos
to de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.3º .

Art.176 ..

§3º Nos casos de desmembramento,
parcelamento ou remembramento de imóveis
rurais, a identificação prevista na alínea a do
item 3 do inciso 11 do § 1Q será obtida a partir
de memorial descritivo, assinado por profis
sional habilitado e com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, contendo
as coordenadas dos vértices definidores dos
limites dos imóveis rurais, geo-referenciadas ao
Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão
posicional a ser fixada pelo INCRA, garantida
a isençãode custos financeiros aos proprietá
rios de imóveis rurais cuja somatória da área
não exceda a vinte módulos fiscais."

Art 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A nossa proposta é resultante da reflexão diária
sobre as dificuldades que. os proprietários rurais tem
para arcar com os custos das novas determinações
inseridas no Cadastro Nacional de Imóveis Rurais
(CNIR) , criado em 28 de agosto de 2001.

A Lei nº 10.267, de 18 de agosto de 2001, que
modificou o § 3º do art. 176 da Lei nº 6.015, de 31 de
dezembro de 1973, determina que somente imóveis
rurais comaté quatro módulos fiscais possam ser isen
tos dos custos para a identificação da propriedade, da
denominação de suas características, confrontações,
localização e área .

Entendemos que a limitação de isenção para pro
priedades até 20 módulos fiscais poderá tornar a lei
factível de ser operacionalizada, principalmente pelo
alto custo dos serviços de identificação da propriedade,
pelo abusivo preço dos equipamentos de geo"referen
ciamento e a deficiência da infra-estrutura geodésica
homologada pelo IBGE em diversas regiões, incluindo
o meu estado de Alagoas.

A renda no campo tem-se reduzido drastica
mente.

Dos mais de 7 milhões domicílios rurais no Brasil
, cerca de 11,6% deles não existe renda.

Oitenta e hum por cento de toda a população rural
tem renda, no máximo, de até dois salários mínimos,
o que torna impraticável a despesa com geo-referen
ciamento em suas propriedades.

Estou certo de que a visão que a Câmara dos
Deputados está dando aos problemas da agricultura,
e á solução de seus gargalos, possibilitará estender a
maior números de agricultores a isenção já conquis
tada pelos agricultores familiares.

É uma forma, apesar de indireta, de devolver
um pouco do muito que o nosso agricultor tem feito
pelo Brasil. .

Sala das Sessões, 13 de abril de 2004. - Depu
tado Benedito de Ura, PP-AL.

PROJETO DE LEI Nº 3.339, DE 2004
. (Do Sr. Carlos Nader)

Altera a Lei nº 6.009, de 1973, para
dispor sobre o repasse de parte da recei
ta arrecadada com a cobrança de tarifa de
embarque nos aeroportos para fundo des
tinado a custear as despesas do Sistema
Único de Saúde - SUS com deslocamento
aéreo de pacientes que necessitem de tra
tamento fora de seu domicílio.

Despacho:Às Comissões de Seguridade
Social e Família; Viação e Transportes; Finan
ças e Tributação; e Constituição e Justiça e de
Cidadania (Art. 54 RicdJ - Art. 24, 11

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 5º da Lei nº 6.009, de 1973, que

"dispõe sobre a utilização e a exploração dos aero
portos, das facilidades à navegação aérea e dá outras
providências", passa a vigorar acrescido do seguinte
dispositivo:

"Art.5º .
Parágrafo único. Quinze por cento da re

ceita arrecadada por entidades da Admin istra
çãoFederallndireta, proveniente do pagamen
to da Tarifa de Embarque, em vôo doméstico,
será destinada ao custeio dos deslocamentos,
por meio de transporte aéreo, de usuários
do Sistema Único de Saúde - SUS que ne
cessitem de tratamento fora do município de
residência, a critério médico, e atendam os
seguintes requisitos:

l-idade igualou superior a sessenta e
cinco anos;

11- renda mensal própria de até dois sa
lários mínimos. (NR)"

Art. 2º Fica criado fundo de âmbito nacional, de
nominado Fundo Nacional de Apoio ao Tratamento
Fora de Domicílio - FTFD, ao qual serão repassados,
por entidades da Administração Fedeml.lndireta, os re
cursos de que trata o parágrafo único do art. 5º da Lei



18608 Quarta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2004

nº 6.009, de 1973, destinados a custear as despesas
do Sistema Único de Saúde relativas a deslocamentos
aéreos de pacientes idosos e carentes que necessitem
de tratamento fora do município de residência.

Art. 3º A gestão do FTFD caberá ao Ministério da
Saúde, conforme atribuições previstas na Lei nº 10.683,
de 2003, Capítulo 11, Seção 11, art. 27, inciso XX.

Parágrafo único. Havendo no FTFD recursos que
excedam as despesas realizadas até o término do exer
cício anual, fica o gestor autorizado a empregá-los para
o custeio das despesas do SUS relativas a desloca
mentos aéreos de quaisquer pacientes que necessitem
de tratamento fora do município de residência.

Art. 4º Esta lei entra em vigor noventa dias após
a data de sua publicação.

Justificação

O rápido avanço do conhecimento na área mé
dica e, conseqüentemente, a ampliação dos recursos
disponíveis para tratamento de saúde têm trazido, nas
últimas décadas, enormes benefícios à população.
Apesar dos graves problemas socio-econômicos há
muito existentes no

País, foi notável o aumento da expectativa de
vida dos brasileiros no século passado: em 1910, os
homens viviam em média 33,4 anos; já em 2000, a
expectativa de vida saltou para 64,8 anos, números
que são ainda mais expressivos quando considerado
o sexo feminino.

O desenvolvimento dos procedimentos, exames
e técnicas médicas, todavia, embora repercuta posi
tivamente na qualidade de vida de toda a população,
não o faz de maneira simétrica, a dizer, acaba por
beneficiar mais os usuários do sistema de saúde que
residem nos grandes e médios centros urbanos, onde
se concentram a maioria dos centros de excelência em
medicina e os melhores profissionais do ramo.

Em que pese o fenômeno não ser exclusividade
brasileiro, aqui ele se revela particularmente acentu
ado, na mesma medida de nossas disparidades re
gionais.

Dada essa situação, teve que ser desenvolvido
no seio do Sistema Único de Saúde um programa que
auxiliasse pacientes cujo tratamento dependesse de
recursos considerados insuficientes ou mesmo inexis
tentes em seu local de residência. O chamado Trata
mento Fora de Domicílio - TFD, desde então, cumpre
papel importantíssimo, no grau de suas possibilidades,
posto que é grande o número de pacientes que pre
cisam ser removidos e limitado o volume de recursos
orçamentários disponível para tal.

Nosso desejo, com a apresentação deste proje
to de lei, é garantir uma fonte permanente e adicional

de recursos para financiamento do TFD, privilegiando
a assistência aos idosos carentes, em consonância
com a política de proteção à velhice preconizada na
Constituição Federal e ratificada no Estatuto do Idoso
(Lei nº 10.741/03). Nossa preocupação é que, diante
da presente escassez de verbas, esteja sendo dada
preferência ao tratamento de pessoas mais jovens,
portanto, com mais expectativa de vida.

No que respeita à retirada de parcela da re
ceita auferida pela INFRAERO, tudo leva a crer que
o impacto será bastante reduzido para a empresa.
De fato, do 1,5 bilhão arrecadado pela INFRAERO
em 2003, apenas cerca de 274 milhões se devem
à cobrança de tarifa de embarque, destacando-se
que boa parte desse total deve ser atribuído à tarifa
de embarque internacional, substancialmente mais
elevada do que a tarifa de embarque para vôo do
méstico.

Outro aspecto a considerar é que a receita co
merciai da empresa mostra tendência de elevação se
comparada à receita de origem aeronáutica, atrelada
às tarifas previstas na legislação, o que vem propor
cionando, ano após ano, fôlego extra para os investi
mentos em aeroportos.

Essas são as razões, portanto, que nos fazem
submeter à apreciação da Casa este projeto de lei.

Sala das Sessões, 13 de abril de 2004. - Depu
tado Carlos Nader.

PROJETO DE LEI Nº 3.340, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Altera o inciso 111 do Art. 157 do Decre
to-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.

Despacho: Apense-se este ao PL
2955/2000.

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art.1º- O art. 157, §2º, 111, do Decreto-lei nº 2.848,

de 7 de dezembro de 1940, que instituiu o Código Pe
nai, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.157 .
§2º .
111 - se a vítima está em serviço de trans

porte de valores, ou é funcionário de empresa
de valores com custódia do mesmo, e o agente
conhece tal circunstância".

Art.2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art.3º Revogam-se todas as disposições em con
trário.
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Justificação

O presente projeto de lei, torna mais abrangente
a disposição penal. No texto atual, o delito é restrito ao
transporte de valores, a presente proposição inclui o
termos '1uncionário de empresa de valores com custó
dia de valores" na definição da figura delituosa.

O aumento da incidência de roubos, ã funcio
nários de estabelecimentos financeiros e de crédito,
como PAB'S- Posto de Atendimento Bancário, entre
outros, vem crescendo anualmente.

Urge, assim, equiparar os roubos praticados con
tra agências e postos bancários àqueles praticados
contra veículos de transporte de valores.

A atualização da legislação faz-se necessária,
diante do aumento da criminalidade. É dever do legis
lador estar atento aos anseios da sociedade.

Diante do exposto solicito o. apoio dos Ilustres
Pares para a aprovação da presente medida.

Sala das Sessões, em 13 de abril de 2004. 
Deputado Carlos Nader, PFL-RJ.

PROJETO DE LEI Nº 3.344, DE 2004
(Da Sra. Juíza Denise Frossard)

Acrescenta parágrafo ao artigo 40, da
Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, que
dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida
Ativa da Fazenda Pública e dá outras pro
vidências.

Despacho: Às Comissões de Finanças
e Tributação; e Constituição e Justiça e de Ci
dadania - Art. 24,11

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. O artigo 40, da lei nº 6.380, de 22 de setem

bro de 1980, fica acrescido do seguinte parágrafo:

"Art. 40 .

§4º. Decorrido o prazo máximo de 5 (cin
co) anos, a contar da citação, sem que seja
localizado o devedor ou encontrado bens pe
nhoráveis, se o executado for pessoa física e
o crédito for de natureza tributária, o juiz, de
ofício, decretará a extinção do processo de exe
cução e determinará a baixa na distribuição".

§5º. No curso do qüinqüênio, o valor da
dívida não sofrerá qualquer acréscimo, quer de
juros e multa, quer de custas e honorários ad
vocatícios, e poderá ser pago até, no máximo,
em 36 (trinta e seis) parcelas iguais, mensais
e consecutivas, caso o devedor se apresente
e manifeste a sua vontade em tal sentido".

Art.2º. Esta lei se aplica a todos os processos de
execução promovidos pela Fazenda Pública, em trâ
mites no judiciário federal e estadual, inclusive os que
estão suspensos e arquivados.

Art.3º. Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.

Justificação

A comunidade jurídica brasileira reclama uma
solução definitiva às cobranças judiciais promovidas
pela FazendaPública, em que o devedor não é loca"
Iizado ou não são encontrados bel1s sobre os quais
possa recair a penhora. A cobrança abrange as dívi
das tributárias e não-tributárias das quais a Fazenda
Pública é credora. A solução dada pelo artigo 40, da
lei nº 6.380/80, para essas hipóteses, é a suspensão
do processo, sine die. Determina, após 1 (um) ano de
espera no cartório da vara judiciária, o arquivamento
dos autos do.processode execução.Os autos ficam
em repouso, no arquivo judiciário, por tempo indeter
minado. De lá sairão, a qualquer tempo, apenas, se
encontrados o devedorou os bens. Isto significa que
a mencionada lei não acolheu a prescrição intercor
rente.. Nesse passo,. o Estado-credor não poderia ser
acusado de negligência ou omissão, posto que a sus
pensãodo processo impede a prática de qualquer ato
processual (CPC. 793).

Entre as hipóteses de extinção da execução civil,
a prescrição não.está contemplada (CPC, 794). Incide,
para execução do crédito tributário, as regras do artigo
174, do Código Tributário Nacional. Ali está prevista a
interrupção da prescriçao. Se há· interrupção, terá de
haver recomeço. Este ocorre no momento previsto no
parágrafo único, do artigo 202, do Código Civil: a) a
data do ato que interrompeu da prescrição; b) a data
do último ato do processo para interrompê-Ia.

Verifica-se antinomia:

1) entre a norma da lei civil, que admite
a •prescrição intercorrente, e a norma da lei
de cobrança judicial da dívida ativa, que não
admite;

?) entre a norma da lei tributária espe
cial (código tributário nacional), que admite a
prescrição intercorrente, e a iei de cobrança
judicial da dívida ativa, que não admite.

A primeira antinomia resolve-s'8 em favor da lei
de cobrança, em virtude do preceito hermenêutico lex
specialis derogat generali. Todavia, ambas as normas
devem permanecer no ordenamento jurídico, posto
que aplicadas a esferas distintas da realidade jurídica:
uma, às relações de direito privado (a geral) e outra,
às relações de direito público (a especial).
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A segu nda antinomia resolve-se em favor da
lei de cobrança, em virtude do preceito hermenêuti
co lex posterior derogat priori. Efetivamente, a lei
de cobrança é de 1980, enquanto o CTN é de 1966.
Acontece que o código, por conter norma substancial,
pode ser visto como hierarquicamente superior à lei
de execução judicial, que contém norma de procedi
mento. Neste caso, prevaleceria a norma do código,
em face do cânon hermenêutico lex superior dero
gat inferiori. Além disso, pelo ângulo legislativo, a lei
especial mais recente pode se ajustar ao dispositivo
da lei especial antiga e de maior extensão (código tri
butário), mediante nova lei. O presente projeto de lei
faz parte desse ajuste normativo.

A lei nº 6.380/80, que dispõe sobre a cobrança
judicial da dívida ativa, não distingue entre os deve
dores que são pessoas físicas e os que são pessoas
jurídicas. Essa lei procura resguardar os créditos da
Fazenda Pública. Visa a impedir que o devedor se be
neficie da própria esperteza, sumindo durante o curso
de uma prescrição intercorrente e retornando, após,
a salvo da dívida.

O presente projeto limita-se às pessoas físicas e
aos créditos de natureza tributária objeto de execução
judicial pela Fazenda Pública. O seu objetivo é extinguir
a obrigação tributária das pessoas físicas sem patri
mônio suficiente para garantir a execução.

Embora o temor do legislador ordinário provenha
da experiência com maus pagadores, não podemos
qualificar todos os devedores de desonestos. Há de
vedores honestos que por justificáveis motivos, estão
sem condições financeiras de pagar as suas dívidas.

Outrossim, não se há de colocar no mesmo pa
tamar, o credor comum e a Fazenda Pública, para im
pugnar este projeto, com base no princípio da isonomia.
O crédito da Fazenda Pública é especial e privilegiado,
pois, sequer, está sujeito a concurso de credores ou à
habilitação em processo de falência, concordata, in
ventário ou arrolamento (CTN, art.187). Não se pode
perder de vista que a arrecadação dos tributos e outros
créditos do Estado, atende ao interesse público.

Por outro lado, no polo passivo do processo de
execução por crédito tributário, não se há de nivelar a
pessoa física à pessoa jurídica. Há de se considerar
a situação econômica e social do País, cujos efeitos
deletérios se fazem sentir, com maior intensidade,
sobre as pessoas físicas. Dispenso-me de citar os
números atuais de desempregados, de pobres e mi
seráveis, de pessoas da classe média atravessando
crise financeira com reflexo nas relações domésticas
e sociais. Trata-se de assunto por demais conhecido
desta Augusta Casa.

Portanto, para os créditos de natureza tributária
que têm corno devedoras as pessoas físicas sem pa
trimônio sJficiente para garantir a execução, creio ser
necessári) um limite prescricional intercorrente com
binado com elementos da moratória fiscal.

Entendo razoável o prazo de 5 (cinco) anos, já
consagraqo na legislação brasileira (CTN, art.174; CPC,
778). Nes,5e período, fica aberta a oportunidade de o
devedor p'agar o débito sem qualquer acréscimo e de
forma par:::elada, caso ele seja localizado e aceite os
termosdainorma legal. Ainda que tenha algum patrimô
nio, o c1ev3dor poderá colocá-lo à palvo da execução,
mediante o compromisso de pagar o débito no modo
propost01este projeto de lei. Esse prazo funcionará
para esses devedores, corno sendo o de uma morató
ria (CTN, 155-A), concedida em caráter geral, por lei
federal (em que for convertido este projeto), na linha
aceita pelo ordenamento jurídico brasileiro, porém, sem
as forrnalk:lades especiais dos artigos 152 a 155-A, do
Código Tr,butário Nacional.

As pessoas honestas que, por infortúnio, dei
xaram depagar a sua dívida tributária e ao longo de
cinco an05 não puderam modificar para melhor a sua
situação fnanceira, serão beneficiadas com o perdão
judicial, encarnado no decreto de extinção do processo
de execução e respectiva baixa na distribuição.

O projeto que ora apresento:
1) c(lmpre as exigências regimentais e respeita

a técnicaegislativa;
2) ef.tá em harmonia com o ordenamento jurídico

brasileiro, em especial:
a) com os artigos 22, inciso I, 24, inciso

1,48, inciso I, e 61, da Constituição Federal,
eis que se trata de matéria da competência da
Ulião (tributária e processual), fora da exclusi
V(l iniciativa do Presidente da República;

b) com os artigos 97, inciso VI, 151, inci
so I, 152, inciso I, letra b, e 155-A, do Código
Tributário Nacional;

c) com as disposições da lei de execução
judicial da dívida ativa da Fazenda Pública (lei
nl 6.380/80), mantendo as regras do artigo 40
e seus parágrafos, abrindo exceção, apenas,
para as pessoas físicas devedoras de tributos,
que recebem umtratamento específico, ade
qllado e humano.

Espero, portanto, o apoio dos meus ilustres pares
e a aprovação deste projeto de lei.

Sala' das Sessões, 12 de abril de 2004. - Depu
tada Juíza Denise Frossard.
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PROJETO DE LEI Nº 3.346, DE 2004
(Do Sr. Lobbe Neto)

Acrescenta §§ 62 e 79., ao art. 62 , da Lei
nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que
"Dispõe sobre registro, posse e comerciali
zação de armas de fogo e munição, sobre o
Sistema Nacional de Armas - Sinarm, define
crimes e dáoutras providências".

Despacho: Às Comissões de Seguran
ça. Pública e Combate ao Crime Organizado;
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art.
54Hicd) - Art. 24, II

O Congresso Nacional decreta:
Acrescentem-se ao art. 6º da Lei nº 10.826, de 22

de dezembro de 2003, os seguintes parágrafos:

"Art. 6 º .
§6º Os integrantes do inciso 11, do art. 6º,

dessa Lei, ao se aposentar, recebi:lrão carteira
funcional com indicação dessa condição, que
lhe dará direito ao porte permanente de arma
de fogo.

§ 7º Em conformidade com o § 6º, des
ta lei, será recolhida a carteira funcional nas
seguintes hipóteses:

I - Morte do policial;
li-Cassação da aposentadoria;
111- Uso indevido da arma;
IV - Conduta incompatível com a condi

ção policial aposentado:'

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

O art. 144, da Constituição Federal, define que a
segurança pública é dever do estado, direito e respon
sabilidade de todos, é exercida para a preservação da
ordem pública e incolumidade das pessoas e do patri
mônio, através dos seguintes órgãos:

1- Polícia Federal;
11- Polícia Rodoviária Federal;
111- Polícia Ferroviária Federal;
IV - Polícias Civis;
V - Polícias Militares e Corpos de Bombeiros

Militares.
O próprio art. 144, efetiva as policias no trabalho

ativo, assim que estes policiais se aposentam deixam
de ser policiais.

Diante do direito substantivo, passando por esse
dilema, as Autoridades Policiais, (Delegados de Polí
cia) bem como, demais agentes Policiais, na legislação
pertinente, podem aposentar-se somente com 30 anos

de serviços e, em todo esse tempo, consoante o art.
144, inciso IV, § 4º, da Carta Magna de 1988, que diz
" às policias civis, dirigidas por delegados de polícia
de carreira", incumbem, ressalvada a competência da
União, as funções di:l policia judiciaria e a apuração de
infrações penais, exceto as militares", portanto, (pre
sidem flagrantes, inquéritos, efetuam investigações
para a elucidação do fato e autoria do delito e, demais
atribuições correlatas etc), também, sob a égide do
direito adjetivo, sendo que até em um simples regis
tro de ocorrência, quer na modalidade de" Boletim de
ocorrência ou termo circunstanciado de polícia judici
ária", sempre existem os sujeitos "ativo e passivo", no
que o "ativo", no caso, aquele que cometeu a infração
penal, o qual dificilmente vai contentar-se com a atu
ação dessas autoridades e dos seus agentes, assim
sendo, ao passarem para inatividade é inadmissível
ficarem proibidos de portarem armas de fogo; pois não
se encontram no rol de " ex. Delegado eex. agente", o
que é outra situação, no caso emquestão, continuam
ainda como integranti:lsdos citados órgãos,referidos
no Art. 144 e seus incisos, da CF/88, porém, na moda
lidade de "aposentados", tendo em vista que referidos
policiais, após longos anos deserviçosprestados , os
quais tiveram seu passado profissional, sempre na
atividade policial e no combate da criminalidade em
geral, tudo em prol da sociedade e,atualmente não
podem promover sua própria defesa e, .. nem· da sua
família, em caso de estrema necessidade, possivel
mente em decorrência do passado, ficando a mercê
de possíveis inimigos.

O Governo. do Estado de São Paulo, sensível a
situação mencionada, promulgou a Lei Complementar
nº 947, de 26 de novembro de 2003, alterando a Lei
Complementarnº 675, de05 de junho de 1992, conso
ante o Art. 17-A,conci:ldendo o direito de porte perma
nente de arma de fogo, aos policiais cjvjs aposentados,
regularizando o assunto na esfera estadual.

Face aos exposto,· o acréscimo dos parágrafos
6º e 7º ao art. 6º da Lei 10.826/2003, regularizará uma
lacuna, vindo a solucionar um problema de há longo
tempo, mesmo porque, atenderá aos anseios de toda
classe policial, refletindo não somente na polícia re
pressiva e judiciária, (polícia civil), mas também, na
administrativa e preventiva,(polícia militar); quer na es
fera estadual ou federal, conforme consta noart. 144 e
incisos da CF/88; portanto, no plano nacional.

Estou convencido de que as razões.que inspiram
este proposição hão de garantir o necessário apoio dos
ilustres Pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, 13 de a.bril de 2004. - Depu
tado Lobbe Neto, Vice-Líder do PSDB.
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PROJETO DE LEI Nº 3.347, DE 2004
(Do Sr. Lobbe Neto)

Dispõe sobre a consulta e utilização
dos dados de consumidores registrados
nos sistemas de proteção ao crédito.

Despacho: Apense-se este ao PL
1.825/1991 .

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação conclusiva pelas Comissões - Art. 24
11

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei regulamenta a utilização dos

dados de consumidores registrados nos sistemas de
proteção ao crédito.

Art. 2Q Considera-se, para os efeitos desta lei,
como sistema de proteção ao crédito quaisquer banco
de dados de consumidores, estabelecido por quaisquer
das formas permitidas pela legislação em vigor.

Art. 3Q OS sistemas de proteção ao crédito somen
te poderão aceitar consulta sobre dados de consumi
dores quando estes estejam realizando uma operação
de compra de produto ou serviço.

Art. 4Q Fica proibida a consulta para qualquer outra
finalidade que não seja a disposta no artigo anterior,
cujo descumprimento sujeita o infrator as seguintes
penalidade:

1- multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por con
sulta feita em contrariedade ao disposto nesta lei;

\I - cassação do alvará de funcionamento após
a terceira reincidência

A comprovação da compra do produto ou serviço
deverá ser registrada no sistema de proteção ao cré
dito pelo número da nota fiscal emitida associada ao
CPF do consumidor.

Art. 5Q Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

É do conhecimento geral a enorme quantidade
de abusos e arbitrariedade cometidos pelos sistemas
de proteção ao crédito e seus associados contra o ci
dadão brasileiro na condição consumidor.

No entanto, os braços malignos de tais sistemas
tem ultrapassado os limites para os quais foram cria
dos: a proteção ao crédito.

Nas novas modalidades de consulta engendra
das por estes sistemas existe uma que é sobretudo
perversa. Estamos nos referindo, especificamente, a
consulta dos dados de cidadão desempregado que na
procura por uma colocação tem seu nome rejeitado
por estar registrado em algum sistema de proteção
ao crédito.

Aliás, a atitude mencionada no parágrafo anterior,
além de ser uma arbitrariedade, pois a informação é
fornecida para outra finalidade que não a proteção do
crédito, é uma atitude pouco inteligente, uma vez que
se impedir a pessoa de voltar ao mercado de trabalho
como é que ela terá condições de saldar suas eventu
ais dívidas e como é que ela poderá voltar a ser uma
consumidora de bens e serviços e incentivar o cresci
mento da economia com seu consumo.

Em respeito a merecida dignidade do cidadão
brasil'eiro, conclamamos os nobres pares a aprovação
do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, 23 de abril de 2004. - Depu
tado Lobbe Neto, Vice-Líder do PSDB.

PROJETO DE LEI Nº 3.348, DE 2004
(Do Sr. Augusto Nardes)

Proíbe a celebração de contrato com
outra entidade de prática desportiva que
não aquela com a qual tiver celebrado seu
primeiro contrato, antes dos vinte e cinco
anos de idade.

Despacho: Às Comissões de Turismo e
Desporto; e Constituição e Justiça e de Cida
dania (Art. 54 Ricd) - Art. 24, \I

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q Ao atleta menor de vinte e cinco anos de

idade é vedada a celebração de contrato com outra
entidade de prática desportiva, que não aquela com
a qual tiver celebrado seu primeiro contrato.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

Com o fim do passe em decorrência da Lei Pelé,
a Lei nº 10.672/03, que a alterou, instituiu o ressarci
mento dos custos para a entidade de prática despor
tiva que tenha formado o atleta. Embora a entidade
de prática desportiva formadora, que seja detentora
do primeiro contrato tenha o direito de preferência
para a primeira renovação, este prazo é fixado em no
máximo dois anos. Desta maneira profissionais ainda
jovens, formados por determinado clube irão prestar
seus serviços em agremiações rivais. Desta forma é
prejudicado o clube e seu torcedor que vê o elenco de
seu time modificado quase que anualmente e é privado
de torcer pelos craques, que são afinal aqueles que
recebem propostas de outros clubes. Para evitar esta
situação sugerimos que o atleta permaneça até os
vinte e cinco anos, na entidade com a qual celebrou
seu primeiro contrato

Sala das Sessões, 13 de abril de 2004. - Depu
tado Augusto Nardes.
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PROJETO DE LEI Nº 3.351, DE 2004
(Do Sr. Eduardo Valverde)

Altera o artigo 1.361 da Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, e dá
outras providências.

Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania - Art. 24, 11

Art. 1.361- Considera-se fiduciária a proprie
dade resolúvel de coisa móvel ou imóvel infungível
que o devedor, com o escopo de garantia, transfere
ao credor.

§ 1º - Constitui-se a propriedade fidu
ciária com o registro do contrato, celebrado
por instrumento público ou particular, que lhe
serve de título, no Registro de Títulos e Docu
mentos do domicílio do devedor, se se tratar
de coisa móvel, ou no Registro de imóveis,
se se tratar de coisa imóvel, ou se tratando
de veículos, na repartição competente para o
licenciamento, fazendo-se a anotação no cer
tificado de registro.

§2º .
§3º ; .

Justificaçao

O presente projeto de lei visa adequar o Código
Civil para reger a alienação fiduciária de bens imóveis,
tendo com escopo ampliar a oferta de crédito para a
construção de moradias e baratear o custo do crédito
imobiliário, ao tempo de amplia as garantias ao inves
tidor privado. A modalidade já é praticada, mas ape
nas com base em Medidas Provisória, que tornam a
iniciativa insegura.

Sala das Sessões, de abril de 2004. - Eduardo
Valverde, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI Nº 3.352, DE 2004
(Do Sr. Eduardo Valverde)

Inclui o· inciso IV no artigo 58 da Lei
nº 6.001 de 19 de dezembro de 1973, que
institui o Estatuto do índio.

Despacho: Às Comissões de Direitos
Humanos; e Minorias e Constituição e Justiça
e de Cidadania

Art.58 .
1-.........•..................................................
11- .
111.. .
IV- Intrusão ou uso não autorizado de ter

ras indígenas. Pena: reclusão de 3 a 6 anos.

V- Uso não autorizado das riquezas do
solo, dos rios e lagos existente nas terras in
dígenas. Pena: reclusão de 3 a 6 anos.

Justificação

Necessário se faz adaptar a legislaçãopátria aos
comandos da Convenção 169 da OIT, já ratificada pelo
Governo Brasileiro, que exige punição aos intrusores
e utilizadores sem autorização de bens existente nas
terras indígenas.

Tem sido freqüente a intrusão nas terras indí
genas, por garimpeiros, madeireiros, grileiros e etc, e
que vem provocando conflitos permanentes. No nos
so ordenamento jurídico não há penalidade prevista
para a infração, capitulada no artigo 18 da Convenção
Internacional.

Sala das Sessões, 13 de abril de 2004. - Edu
ardo Valverde, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI Nº 3.353, DE 2004
(Do Sr. Eduardo Valverde)

Inclui os artigos e os parágrafos abai
xo, onde couber,. na Lei nº 5.859 de 11 de
dezembro de 1972, renomeando os demais
artigos.

Despacho: Às Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público; e Consti
tuição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 Ricd)
-Art. 24, II

Art. : Évedado o trabalho doméstico aos adoles
centes menores de 16 anos.

Art. : Será competente a Delegacia Regional do
Trabalho para apurar infração trabalhista na tomada
de trabalho doméstico de adolescente menores de
16 anos.

Parágrafo Primeiro: Conhecendo do fato, Dele
gacia Regional do Trabalho abrirá procedimento espe
cial de apuração, podendo convocar o empregador ou
empregadora doméstica para comparecer à DRT com
o propósito de sanar a situação irregular.

Parágrafo Segundo: Recusando-se o empregador
ou empregadora doméstica a comparecer à Delega
cia Regional do Trabalho ou recusando-se a rescindir
o contrato de trabalho ou a sanar a situação irregular,
relatório circunstanciado deverá ser remetido ao Mi
nistério Público do Trabalho, ao Conselho Tutelar local
e ao Juizado da Criançae do adolescente para provi
dências cabíveis.

Parágrafoterceiro:Será aplicada multa de 2 sa
lários mínimos ao empregador ou empregadora fal
tosa.
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Justificação

Em 6 de junho de 2003, representantes de en
tidades governamentais do Brasil, Colômbia, Costa
Rica, EI Salvador, Honduras, Nicarágua, Panamá,
Paraguai, Peru, Haiti, República Dominicana e Gua
temala, além dos responsáveis por programas do
UNICEF, da OIT assinaram em Cartagena, na Co
lômbia, a Carta de Cartagena de Indias-Construindo
uma América Latina e um Caribe livres do trabalho
infantil doméstico, apresentando diversas recomen
dações para enfrentar o problema. Entre elas estão
o desenvolvimento de ações integradas e sustentá
veis entre o governos, sociedade civil e as próprias
crianças e de acordo com o relatório da UNICEF de
1977, o trabalho domestico é uma das formas mais
difundidas e menos pesquisada. Dados indicam a
grande incidência de violência sexuais existentes no
trabalho doméstico infanto juvenil.

Adequar a norma pátria, com o fito de permitir a
ação preventiva do Estado, na proteção do trabalho,
principalmente, para coibir tal tipo de abusos, é con
dição necessária para a erradicação, considerando
que o local da prestação do serviço doméstico é o
aconchego do lar, que acoberta a incidência da irre
gularidade.

Sala das Sessões, 13 de abril de 2004. - Edu
ardo Valverde, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI Nº 3.354, DE 2004
(Do Sr. Reinaldo Betão)

Dispõe sobre exame oftalmológico
preventivo em crianças antes dos quatro
anos de idade.

Despacho: Às Comissões de Seguridade
Social e Família; Finanças eTributação (Art. 54
Ricd); e Constituição e Justiça e de Cidadania
(Art. 54 Ricd) - Art. 24, 11

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os estabelecimentos de atendimento à

saúde, vinculados ao Sistema Único de Saúde - SUS,
nas esferas dos governos municipal, estadual ou fe
deral, ficam obrigados a oferecer a todas as crianças,
antes de completarem seus quarto anos de idade,
exame oftalmológico preventivo.

Parágrafo único. Esse exame deverá abranger
todas as áreas que possam detectar qualquer anoma
lia oftalmológica, seja genética ou adquirida, inclusive
a ambliopia.

Art. 2º As crianças carentes receberão gratui
tamente não só o tratamento clínico ou cirúrgico, se
for o caso, como os aparelhos, órteses ou próteses

ou quaisc,uer outros por conta dos orçamentos mu
nicipais, Estaduais ou federais do sistema de saúde,
necessários para correção das deficiências visuais
apresentadas.

Art. 3º Os pais ou responsáveis devem receber
orientação para a realização de qualquer terapêutica
preventive:. ou reabilitadora nas suas crianças.

Art. 4º Os pais ou responsáveis ficam obrigados
a apresentar comprovante de realização dos exames
aqui previ:;tos, para recebimento de seus proventos, do
mês seguinte ao que seus filhos fizerem 4 anos.

Parágrafo único. As categorias profissionais que
não recetem salário, como os autônomos, os profis
sionais liberais e outros aqui enquadrados, deverão
apresentar na sede regional do órgão controlador de
sua atividil.de juntamente com o recolhimento mensal
ou anual ~ob pena de não receberem sua autorização
de trabalh,o.

Art.5º Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação,

Justificação

MuiÍi:ls são as crianças daEducação Infantil e En
sino Fundamental que apresentam problemas visuais
desconhe\~idosde seus pais e delas próprias e até dos
professon.s. Esses problemas costumam agravar-se
prejudicando sobremaneira a aprendizagem. Quando
identificacos e tratados, os casos simples de deficiên
cia visual muitas já se agravaram, tornando a profilaxia
mais difíctl ou, até mesmo prejudicando irremediavel
mente se(1 portador.

Os governos de todos os níveis têm sido omissos
no cuidado desses problemas visuais. O sistema pú
blico de sMde não fornece os aparelhos necessários
para corrilJi-los à população. Muitas vezes as pessoas
carentes "ão até o médico oftalmologista, fazem os
exames, mas não têm condições de adquirir os óculos,
lentes, ou. outros aparelhos necessários para corrigir
os problemas detectados. Essa omissão dos Estado
precisa SE.r corrigida. Alguns governadores e prefeitos
fazem caf11panhas isoladamente nas escolas públicas,
mas não são programas continuadas nem abrangem
a populaçáo.

O qLe este projeto pretende é corrigir essa omis
são e estebelecer por diploma legal e obrigatoriedade
em todos os níveis de governo do cuidado com a saúde
visual o qJanto antes. A aprovação desta proposição
redundaré em inegável benefício para as famílias, para
as escolas, para a sociedade como um todo, enfim. As
crianças terão detectados problemas já instalados e
outros poderão ser evitados com o diagnóstico preco
ce. Com cs aparelhos corretivos, terão um rendimen
to escolar melhor e se tornarão cidadãos produtivos

~-~- '---'~--------- --- .. -----_._~~---
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e atuantes. Será, de fato, um grande bem, sobretudo
para as crianças, cujo cuidado cabe a todos nós

Sala das Sessões, 13 de abril 2004. - Deputado
Reinaldo Betão.

PROJETO DE LEI Nº 3.356, DE 2004
(Dos Srs.Luiz Antonio Fleury, e Zulaiê Cobra)

Dá nova redação ao art. 159 do Código
Penal e adota outras providências (seqües
tro-relâmpago).

Despacho: Apense-se ao PL
3.075/2004

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação conclusiva pelas Comissões - Art. 24
1/

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 159 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7

de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 159 Seqüestrar pessoa, qualquer
que seja o tempo de duração do seqüestro,
com o fim de obter, para si ou para outrem,
qualquer vantagem, como condição ou 'preço
do resgate: (NR)

Pena- reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze)
anos, e multa" (NR)

Art. 2 - Suprima-se o § 5º do art. 157, do Códi
go Penal

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

Uma das modalidades de crime mais praticada
nos grandes centros urbanos, hoje, é o chamado "se
qüestro-relâmpago".

Segundo a jurisprudência dominante, a condu
ta de "seqüestro-relâmpago" se apresenta como uma
causa de aumento de pena do crime de roubo.

Há que se fazer a distinção. No roubo, a vítima
sofre a subtração imediata de seus haveres. Já no
"seqüestro-relâmpago", o ofendido é submetido a si
tuação de maior gravidade, levado de um lugar para
outro, geralmente sob ameaça de arma, de tal forma
que sua vida e sua integridade física estão sob maior
ameaça, do que na prática de roubo, em qualquer de
suas modalidades. Impõe-se, pois, a devida tipificação
da conduta criminosa, com pena maior pelos motivos
já expostos.

Sala das Sessões, 7 de abril de 2004.- Depu
tado Luiz Antonio Fleury, PTB-SP - Deputada Zulaiê
Cobra, PSDB-SP.

PROJETO DE LEI Nº 3.359, DE 2004
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

Altera a Lei nº 10.671, de 15 de maio
de 2003, que "dispõe sobre o Estatuto de
Defesa do Torcedor e dá outras providên
cias".

Despacho: Às Comissões de Defesa do
Consumidor; Turismo e Desporto; e Consti
tuição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 Ricd)
- Art. 24, 11

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a Lei nº 10.671, de 15 de

maio de 2003, que "dispõe sobre o Estatuto de Defesa
do Torcedor e dá outras providências".

Art. 2º Acrescente-se a Lei nº 10.671, de 15 de
maio de 2003, o seguinte art 3º-A:

"Art. 3º-AA entidade de defesa do consu
midor da localização onde se realizar o even
to desportivo ou, em caso de inexistência de
entidade de defesa do consumidor em deter
minada localização, aquela localizada no mu
nicípio mais próximo deverá manter piantão
durante a realização de evento desportivo no
local onde ocorre o evento para atendimento
ao torcedor.

§ 1ºAs entidades de prática desportiva e
a entidade organizadora da competição deve
rão disponibilizar a infra-estrutura necessária
ao funcionamento de posto de atendimento
para entidade de defesa do consumidor no
local onde se realizar o evento desportivo.

Art. 3º Estalei entra em vigor 120 (cento e vinte)
dias a contar da data de sua publicação.

Justificação

A promulgação do Estatuto de Defesa do Torce
dor foi um grande avanço para garantia dos direitos do
cidadão brasileiro nacondição de torcedor de eventos
desportivos em geral.

Nossa proposta visa incrementar a proteção e
garantia já oferecidas pela legislação supracitada ao
incluir na mesma lei dispositivo que trata de garantir a
participação de entidade de defesa do consumidor no
local onde se realizará o evento desportivo para que
o torcedor tenha garantido uma instância de recurso
imediato no caso de qualquer problema quanto a vio
lação de seus direitos como consumidor.

Em respeito aos direitos do torcedor brasileiro, con
clamamos os nobres pares a apoiar nossa proposta.

Sala das Sessões, 13 de abril de 2004. - Depu
tado Ronaldo Vasconcellos.
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PROJETO DE LEI NQ 3.360, DE 2004
(Do Sr. Dr. Pinotti)

Proíbe aos partidos políticos a co
brança de contribuição partidária aos por
tadores de cargos de direção ou funções
gratificadas.

Despacho: Apense-se este ao PL
2.019/2003.

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É proibido o desconto ou contribuição

obrigatória a partidos políticos, incidente sobre a re
muneração de funcionários públicos, mesmo investi
dos em cargos de direção, chefia e assessoramento
ou funções de confiança."

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

Podemos entender que a contribuição dos depu
tados e senadores aos seus partidos é correta do ponto
de vista ético, pois, afinal, eles são eleitos pelo partido.
Seus mandatos pertencem aos partidos.

Entretanto, essa mesma contribuição partidária,
cobrada de forma obrigatória de servidores públicos,
em especial os investidos em cargos de direção ou
assessoramento ou funções chamadas de confiança,
traz com ela um conflito de interesses muito além do
que poderia ser permitido.

A indicação de um profissional ou técnico para
assumir cargo de direção ou função gratificada deve
ser feita, em primeiro lugar, com fundamento na sua
qualificação para o exercício do cargo ou função e, em
segundo plano, na confiança pessoal que nele depo
sitam os seus superiores.

O que está acontecendo no presente Governo
do Partido dos Trabalhadores é uma afronta aos prin
cípios éticos da administração pública: os funcionários
em cargos ou funções de confiança contribuempara o
partido com uma taxa alta, que vai de 2% do salário,
para os que ganham até R$ 1.440,00 ao mês, até 10%,
para os que ganham mais do que R$ 4.801,00.

Como vamos saber se as centenas de contrata
ções em cargos e funções de confiança são para en
riquecer o caixa do partido no poder ou para termos
realmente pessoas competentes trabalhando para o
governo e para o País?

Para a boa administração pública, cerca de 80%
dos cargos de direção ou funções gratificadas devem
ser reservados ao pessoal de carreira, com formação e
experiência no assunto de sua competência, de forma

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

autônoma e independente do partido que está no po
der, segundo regras específicas, de maneira a dar im
pessoalidade e formalidade ao trato da coisa pública.

É a sociedade que paga os salários dos funcio
nários públicos. São recursos do Tesouro Nacional, ar
recadados de toda a sociedade, que custeiam todo o
funcionalismo, para que exerçam com qualidade, zelo
e dedicação as suas atribuições.

A partidarização de todos os cargos de direção
e funções gratificadas nos faz perceber que, antes
do interesse público, se instala na máquina pública o
interesse partidário de arrecadar, de qualquer modo,
recursos para a aplicação em coisas do seu interesse
específico.

Tal situação, em nosso entendimento, deságua
num conflito ético e moral intransponível, que deveria
ser impedido por lei. Este é o objetivo deste projeto de
lei, que pretende aperfeiçoar as relações entre o par
tido no poder e os funcionários investidos em cargos
de direção ou funções gratificadas, no que se refere
às contribuições partidárias.

Para o bem da administração pública do País, con
clamo meus pares, Deputados desta Casa Legislativa,
para a análise e aprovação desta proposição.

Sala das Sessões, 23 de abril de 2004. - Depu
tado Dr. Pinotti; - Deputado José Carlos Aleluia.

PROJETO DE LEI NQ 3.364, DE 2004
(Da Sra. Zelinda Novaes)

Modifica a Lei nQ 9.610, de 19 de feve
reiro de 1998, obrigando os serviços de ra
diodifusão a divulgar o autor e o intérprete
de música veiculada.

Despacho: Apense-se este ao PL
3.156/2004.

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação conclusiva pelas Comissões - Art. 24
II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 2º Esta lei modifica a Lei nº 9.610, de 19 de

fevereiro de 1998, que "altera, atualiza e consolida a
legislação sobre direitos autorais e dá outras providên
cias", obrigando os serviços de radiodifusão a divulgar
o autor e o intérprete de música veiculada.

Art. 3º O art. 68 da Lei nº 9.610, de 19 de feve
reiro de 1998, passa a vigorar aditado do seguinte
parágrafo:

"Art. 68 .

§ 8º As empresas prestadoras de serviço
de radiodifusão sonora, em qualquer de suas
modalidades, deverão divulgar os autores e o
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intérprete de cada obra veiculada, imediata
mente antes de sua execução ou em até ses
s~nta minutosapós a mesma".

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

Justificação

A discussão relativa aos direitos autorais de pro
dutores, autores e intérpretes de obras fonográficas
tem-se concentrado,nos últimos anos, no problema
da pirataria. No entanto, embora essa lamentável prá
tica prejudique os produtores e os artistas, e mereça
ser combatida com tenacidade, outra ação perniciosa
generalizou-se em nosso País: a de omitir o autor e
o intérprete das músicas veiculadas nas emissoras
de rádio.

Tal omissão, além de desrespeitar o direito do
autor e do intérprete a terem seu nome associado
à obra, condenam ao anonimato esses artistas. Isto
prejudica a vendagem de discos, pois a identificação
do artista é fator primordial para a decisão de compra.
Além disso, na medida em que parte da renda dos ar
tistas advém da receita de concertos e apresentações
públicas, a omissão do seu nome resulta em perdas
financeiras adicionais.

Visando tornar clara, na lei, a obrigação de men
cionar a autoria de músicas e o nome do intérprete, ofe
recemos aos ilustres Pares esta proposição, que insere
dispositivo na lei autoral. Note-se que a desobediência
à obrigação de mencionar o autor e o intérprete sujei
tará o infrator à pena de multa, prevista no art. 105 da
lei autoral, sem prejuízo da indenização cabível.

Esperamos, assim, coibir o comportamento inde
vido das emissoras de rádio, estimulando uma maior
divulgação do artista nacional. Em vista da relevân
cia da matéria, esperamos contar com o apoio dos
nobres colegas parlamentares, indispensável à sua
aprovação.

Sala. das Sessões, 23 de abril de 2004. - Depu
tada Zelinda Novaes.

PROJETO DE LEI Nº 3.366, DE 2004
(Do Sr. Paes Landirn)

Modifica a redação de dispositivo da
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.

Despacho: Apense-se este ao PL
2.082/2003.

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação conclusiva pelas Comissões - Art. 24
11

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º - O inciso I do art. 24, da Lei Nº 9.394,

de 06 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"1- a carga horária mínima anual será de
oitocentas horas-aula, cada uma com duração
de quarenta e cinco a sessenta minutos, dis
tribuídas por um.mínimo de duzentos dias de
efetivo trabalho escolar,.excluído o tempore
servado aos exames finais, quando houver".

Art. 2º - Revogarn-se as disposições em con
trário.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

O padrão e parâmetro na ministração de ensino,
como tradicionalmente sempre aconteceu, há de ser
a hora-aula e não a hora de relógio. Interessa o nú
mero de aulas.

Para docentes e discentes, é contraproducente
a duração da aula inferior a quarenta e cinco e supe
rior a sessenta minutos, bem como é inconveniente a
fixação de uma determinada duração em razão das
peculiaridades de cada curso.

Sala da Comissão, 23 de abril de 2004. - Depu
tado Paes·Landim.

PROJETO DE LEI Nº 3.370, DE 2004
(Do Sr. Paulo Bauell')

Estabelece nova sistemática para a co
brança de multas por atraso no pagamento
de despesas condominiais.

Despacho: Apense-se este ao PL
2.667/1996.

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 5º Esta lei dá nova sistemática para a cobran

ça de multas por atraso no pagamento de despesas
condominiais, modificando o.Código Civil.

Art. 6º O § 1º do artigo 1.336 da Lei 10.406, de
10 de janeiro de 2002 -Código Civil, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 1.336. São deveres do condômino:

§ 1Q O condômino que não pagar a sua
contribuição ficará sujeito aos juros moratórios
convencionados ou, não sendo previstos, os
de um por cento ao mês e multa:

a) de até dois por cento sobre o débito
sendo o atraso de até trinta dias;
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b) de quatro por cento, se o atraso for de
trinta e um até sessenta dias;

c) de oito por cento, se o atraso for de
sessenta e um até noventa dias;.

d) de dezesseis por cento, se superior
a noventa dias.

......................................................(NR)

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

A Lei 4.591, de 16 de dezembro de 1964, que
dispõe sobre o condomínio em edificações e as incor
porações imobiliárias, estabelecia que a multa pelo
atraso no pagamento das despesas condominiais se
ria de vinte por cento sobre o valor do débito. Assim
determinava o art. 12, § 3º, desta Lei nº 4.591/64,

"Art. 12 ..
§ 3º0 condômino que não pagar a sua

contribuição no prazo fixado na Convenção
fica sujeito ao juro moratório de 1% ao mês,
e multa de até 20% sobre o débito, que será
atualizado, se o estipular a Convenção, com a
aplicação dos índices de correção monetária
levantados pelo Conselho Nacional de Eco
nomia, no caso da mora por período igualou
superior a seis meses".

Com o novel Código Civil, esta determinação
passou a ser de apenas dois por cento.

A redução da multa, ao invés de estimular o pa
gamento em dia, devido ao pequeno encargo, fez o
contrário: estimulou a inadimplência

Com a economia do País apertando cada vez
mais o bolso do povo, os condôminos em atraso estão
priorizando outros débitos, em detrimento das despesas
condominiais. Em conseqüência, os condomínios estão
paulatinamente degradando-se, com a alta quantidade
de inadimplentes.

As despesas comuns deixam de ser ressarcidas
e a qualidade de vida se deteriora.

O resultado desta situação calamitosa é o da
assunção, por parte de alguns poucos condôminos,
do total das despesas comuns, e muitas vezes a in
terrupção de serviços essenciais.

Assim, é necessário restabelecer a justiça para
este caso, a fim de que a convivência em condomínios
não se torne caso de polícia.

O retorno à situação anterior, que previa multa de
até vinte por cento, parece-nos exagerada, mas com
novos parâmetros como propomos, estaremos norte
ando de forma mais justa esta vexatória questão.

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

Des1 e modo, contamos com o apoio dos ilustres
pares a egta proposta.

Sala das Sessões, 23 de abril de 2004. - Depu
tado Paul.:> Bauer.

PI10JETO DE LEI Nº 3.373, DE 2004
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

Dispõe sobre a substituição do óleo
di'esel por combustíveis de queima limpa
em motores de ignição por compressão e
dlí outras providências.

, Despacho: Apense-se este ao PL-
6;983/2002.

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ci :lção conclusiva pelas Comissões - Art. 24
11

O Congresso Nacional decreta:
Art. 'i º Todos os motores móveis ou estacionários

de igniçãQ por compressão que operem por longo pe
ríodo de tempo próximos a pessoas e com potencial
de dano à saúde somente podem ser acionados por
combustíveis de queima limpa.

Par~grafo único. O prazo para a exigência prevista
no caput::leste artigo é de dois anos.

Art. ~~º Qualquer aquisição ou substituição de ve
ículos acionados por motores de ignição por compres
são para (ompor a frota oficial, ou locação de veículos
de proprie;dade de terceiros para uso oficial, somente
pode ser realizada por unidades movidas a combustí
veis renO\áveis de queima limpa.

§ 1º O prazo para a substituição integral prevista
no caput ::leste artigo é de cinco anos.

§ 2º::xcluem-se da obrigatoriedade prevista nes·
te artigo os veículos componentes da frota das Forças
Armadas e aqueles destinados à prestação de servi
ços públicos em faixas de fronteira e em localidades
desprovid:ls de abastecimento com combustíveis re
nováveis.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

O motor de ciclo Diesel é dito de "ignição por
compressão". Nesse tipo de motor, uma nuvem de
óleo é formada após a sua injeção no ar quente conti
do no cilindro, ocorrendo, assim, a ignição da mistura.
O aquecinento do ar é devido à compressão efetuada
pelo pistã-) do motor.

A cc mbustão do óleo diesel de petróleo dentro
do motor não é completa e gera gases e resíduos par
ticulados, que são vistos como uma fumaça que sai
do escapf.lffiento. Trata-se de uma fuligem escura com
material particulado fino que não apenas entra nos
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pulmões, mas chega também à corrente sangüínea
e linfática. Os gases e vapores incluem o dióxido de
carbono, o monóxido de carbono, os óxidos sulfurosos
e diversos hidrocarbonetos aromáticos polinucleares.
Esses hidrocarbonetos são comprovadamente carci
nogênicos.

As emissões decorrentes da combustão do óleo
diesel oferecem sérios riscos à saúde pública. Já está
comprovado que as populações que se encontram na
"rota do diesel", ou seja, aquelas pessoas que moram
ou trabalham em avenidas ou nas proximidades de auto
pistas e estradasmovimentada.s apresentam problemas
respiratórios e índices de câncer de pulmão maiores
do que aquelas que estão longe dessas áreas.

Também já se sabe que há profissões de maior
mbrbidade por exposição às emissões da combustão
do diesel como, por exemplo, motoristas de caminhão,
guardas e fiscais de trânsito, pessoas que trabalham
na manutenção de rodovias e ferrovias, motoristas de
empilhadeiras a diesel e pessoal de manutenção em
garagens de ônibus, caminhões e utilitários. Os "trios
elétricos" também são grandes fontes de poluição para
os trabalhadores e para o público, pois os motores de
acionamento do veículo e dos geradores de energia
são, geralmente, acionados por óleo diesel.

É de fundamental importância que nesses ca
sos seja utilizado um combustível de queima limpa,
de modo a evitar maiores danos àsaúde das pessoas
que respiram, por período de tempo prolongado, as
emissões desses motores. O biodiesel e o gás natural
são combustíveis de queima limpa, cujas emissões são
muito menos danosas aos seres humanos e ao meio
ambiente que as do óleo diesel de petróleo.

Também é importante que 0$ veículos de motor
diesel adquiridos para compor a frota oficial sejam
obrigatoriamente movidos por combustíveis renováveis
de queima limpa, a exemplo do que já ocorre com os
veículos leves, conforme disposto na Lei nº 9.660, de
16 de junho de 1998.

A ampliação da frota de veículos movidos a com
bustíveis de queima limpa apresenta inúmeras vanta
gens, como a melhoria da qualidade do meio ambiente,
a geração de milhares de empregos e a possibilidade de
economia de divisas, visto que o Brasil importa anual
mente cerca de 40 milhões de barris de óleo diesel.

Por isso apresentamos o presente projeto de lei,
que pode significar um importante passo na substitui
ção do óleo diesel convencional por combustíveis eco
logicamente corretos como, por exemplo, o biodiesel
e o gás natural.

Sa.la das Sessões, 23 de abril de 2004.. - Depu
tado RonaldoVasconcellos.

PROJETO DE LEI Nº 3.374, DE 2004
(Do Sr. Paes Landim)

Acrescenta parágrafos ao art. 12 da
Consolidação das Leis do Trabalho.

De$pacho:Apense-se este ao PL
241/2003.

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação conclusiva pelas Comissões - Art. 24
11

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º - O art. 1º da Consolidação das Leis do

Trabalho passa a vigorar acrescido dos seguintes pa
rágrafos:

"§ 1º - Por contrato escrito, perante duas
testemunhas, diretamente entre as partes ou
por acordo coletivo assinado entre as entida
des sindicais representativas das categorias
profissional e econômica ou entre o emprega
dor e o sindicato de empregados, poderão ser
estabelecidas condições de trabalho, de natu
reza autônoma ou outro regime, diferentes do
previsto nesta Consolidação.

§ 2º - O acordo ou contrato deverá res
guardar os seguintes direitos do trabalhador:
salário mínimo devido nacionalmente, duração
do trabalho máxima de quarenta e quatro ho
ras semanais, fundo de garantia do tempo de
serviço ou sistema substitutivo de indenização
por despedida injusta, décimo terceiro salário,
férias anuais na proporção de três dias por
trinta efetivamente trabalhados, contribuição
previdenciária, pelo menos, na condição de
autônomo".

Art. 2º - Revogam-se as disposições em con
trário.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

Resguardados os direitos básicos do trabalhador,
é preciso dar às partes a possibilidade de, por opção,
flexibilizar as relações de trabalho, para atender à mo
dernidade e as mudanças econômico-sociais, como
instrumento para combater o trabalho informal e a fal
ta de emprego, ensejando-lhes contratar as próprias
condições para prestação dos serviços.

Sala da Comissão, 23 de abril de 2004. - Depu
tado Paes Landim.
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PROJETO DE LEI Nº 3.375, DE 2004
(Do Sr. Paes Landim)

Acrescenta parágrafos ao art. 1º da
Consolidação das Leis do Trabalho, esta
belecida pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943.

Despacho: Apense-se ao PL
241/2003.

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação conclusiva pelas Comissões - Art. 24
11

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1º - O art. 1º da Consolidação das Leis do

Trabalho passa a vigorar acrescido dos seguintes pa
rágrafos:

"§ 1º - Se resguardados os direitos asse
gurados pelo art. 7º da Constituição Federal, .
prevalecerão sobre o disposto nesta Consoli
dação as condições contratadas diretamente
pelas partes em documento escrito ou através
de convenções ou acordos coletivos.

§ 2º - A duração semanal do trabalho
será a prevista na Constituição Federal, asse
gurado às partes o direito de contratar a forma
de seu cumprimento, com distribuição pelos
dias da semana.

§ 3º - Através de acordo ou convenção
coletiva, poderá o empregador contratar co
letivamente o trabalho com cooperativas ou
condomínios de trabalhadores instituídos for
malmente ou não.

§ 4º - O trabalho temporário não poderá
ser contratado, na forma e condições de que
tratam os parágrafos anteriores, por prazo su
perior a doze meses.

§ 5Q
- As entidades sindicais signatá

rias de acordo ou convenção coletiva poderão
instituir, para manutenção dos serviços que
prestarem, taxas assistenciais a serem pagas
pelos integrantes das respectivas categorias
econômica e profissional beneficiados pelo
instrumento coletivo, uma única vez em cada
ano, observados os seguintes limites:

I - 3% (três por cento) do salário men
sal do empregado ou autônomo, no caso de
trabalhador;

11 - o valor vigente do salário mínimo na
cional, no caso de empregador".

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

É preciso resguardar os direitos do trabalhador
consagrados pela Constituição Federal e, na falta de
contrato expresso, os direitos previstos na Consolida
ção das Leis do Trabalho.

No entanto, garantidos os mencionados direitos
constitucionais, para atender à dinâmica do mundo
atual e às peculiaridades regionais e de cada atividade
ou época, necessário também dar liberdade às partes,
principalmente se assistidas por suas entidades sin
dicais, de contratar condições diferentes, com menos
interferência do Poder Público.

Aos sindicatos, cada vez mais, urge deferir o
acerto das condições de trabalho, o que farão com
mais harmonia, conhecimento e vivência de situações
diversas. Impõe-se para isto fortalecê-los. Por tudo isso,
importa também permitir-lhes obter receita necessá
ria para sua manutenção afravés da contribuição dos
integrantes das categorias representadas que se be
neficiarem dos serviços prestados pelas respectivas
entidades sindicais.

Sala da Comissão, 23 de abril de 2004. - Depu
tado Paes Landim.

PROJETO DE LEI Nº 3.377, DE 2004
(Do Sr. Pastor Pedro Ribeiro)

Veda restrições à realização de mani
. festações religiosas decorrentes da liturgia
de qualquer culto.

Despacho: Apense-se este ao PL
2.864/2004.

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q Não se incluem nas proibições de que

tratam o Capítulo V - Dos Crimes Contra o Meio Am
biente, Seção 111- Da Poluição e Outros Crimes Am
bientais, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998,
as emissões de sons, sinais acústicos, vibrações ou
ruídos produzidos durante manifestações religiosas,
decorrentes da liturgia de qualquer culto, não sendo
aplicáveis às organizações religiosas multas e penas
restritivas de direitos, de que tratam os arts. 21 e 22
da referida lei.

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de até 90 (noventa) dias, contados de sua
publicação.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justificação

Por conta do regime do "padroado",estabele
ceu-se um forte vínculo entre o Estado e a Igreja Ca
tólica, permitindo que se consolidasse, no Brasil, uma
hegemonia religiosa do catolicismo, condenando os
demais grupos religiosos a uma posição subalterna.
Neste contexto, a Igreja Católica expandiu-se, livre
mente, sem enfrentar concorrência de qualquer outro
grupo religioso.

O catolicismo era,.então, a religião "oficial", per
mitida e subvencionada pelo Estado, estabelecendo,
assim, a junção entre ''trono e altar", entre "Igreja e
Estado". Não havia, portanto, liberdade de culto.

Com a Constituição de 1824, a Igreja Católica
manteve-se como "Religião do Império", mas odireito
à liberdade religiosa foi estendido a outras religiões,
restringindo, porém, a liberdade de culto ao espaço
doméstico.

O monopólio da Igreja Católica começa a ser
rompido e já em 1850 chegam os primeiros missioná
rios protestantes. O processo de abertura, porém, veio
se consolidar com a edição do Decreto nQ 119-A, de
07.01.1 e90, que permitiu a efetiva separação jurídica
Igreja-Estado.

O princípio da liberdade religiosa passou a fazer
parte de todos os textos constitucionais, ao longo do
tempo, e a Constituição de. 1988 explicitou a defesa
do pluralismo religioso, consolidando, assim, o posi
cionamento histórico de separação Igreja-Estado e de
liberdade de culto, conforme se depreendedos dispo
sitivos constitucionais:

"Art. 6Q
, inciso VI: é inviolável a liberda

de de consciência e de crenças, sendo asse
gurado o livre exercício dos cultos religiosos
e garantida, na forma da lei, a proteção aos
locais de culto e suas liturgias".

"Art. 19. É vedado à União, aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - estabelecer cultos religiosos ou igre
jas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcio
namento ou manter com eles ou seus repre
sentantes relações de dependência ou aliança,
ressalvada, na forma da lei, a colaboração de
interesse público".

Vêm sendo recorrentes notícias publicadas na
imprensa sobre reação das comunidades ao barulho
provocado pelas igrejas evangélicas, quando da reali
zação de cultos, principalmente após a aprovação da
Lei nQ 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, conhecida
como "Lei dos Crimes Ambientais".

Queremos, aqui, inicialmente, manifestar a nossa
convicção de que a Lei nQ 9.605, de 12 de fevereiro de

1998, representou, inegavelmente, um grande avanço
no disciplinamento da infrações ambientais.

Neste diploma legal, mais especificamente na
Seção 111, do Capítulo V, são tratados os casos de
poluição sonora, abrindo-se, espaço. portanto, para o
enquadramento, também, das igrejas como susceptí
veis de cometer. infrações à Lei dos Crimes Ambien
tais. E a imprensa passou a publicar, de forma recor
rente, matérias, sobre intensos barulhos gerados nos
templos evangélicos, por ocasião da realização dos
seus cultos.

No nosso entender, a identificação dos templos
religiosos como respOnsáveis por poluição sonora,nas
cidades, é uma forma de "estabelecer embaraços" à
realização dos cultos em explícita desobediência ao
disposto no art. 19 da Constituição Federal.

Dentro do espírito dos dispositivos constitucionais
(art. 5Q -inciso VI e art. 19 ..,.. inciso I), o Congresso
Nacional aprovou a Lei nQ 10.825, de 22 de dezembro
de 2003, que, ao alterar o art. 44 da Lei nQ 10.406, de
10 de janeiro de 2002, assim determinou:

"Art.'44 .

§ 1Q São livres a criação, a organização,
a estruturação interna e o funcionamento das
organizações religiosas, sendo vedado ao
poder público negar-lhes reconhecimento ou
registro dos atos constitutivos e necessários
ao seu funcionamento".

A plena autonomia das igrejas está, assim, asse
gurada pela constituição e pela legislação infra-cons
titucional. Estabelecer penas restritivas'de direito às
organizações religiosas (suspensão parcial ou total da
atividade e interdição temporária de estabelecimento,
obra ou atividade) ou aplicar multas, alegando que a
forma de realização dos cultos é identificada como in
fração à Lei dos Crimes Ambientais, é, portanto, fron
talmente inconstitucional.

Além do mais, é pertinente lembrar, aqui, que
levantamento efetuado não identificou nas igrejas os
maiores causadores de poluição sonora. Os bares são
referenciados como geradores de poluição sonora com
muito mais frequência: quase 7 vezes mais. As comu
nidades pesquisadas não identificam, portanto, nas
igrejas o grande foco de poluição sonora.

Visando regular essél matéria, que vem sendo
alvo das mais diferentes interpretações, .estamos le
vando à consideração do Congresso Nacional o pre
sente Projeto de Lei que "veda restriçôes à realização
de manifestações religiosas decorrentes da liturgia de
qualquer culto".
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A presente Proposição estabelece que "as emis
sões de sons, sinais acústicos, vibrações ou ruídos
produzidos durante manifestações religiosas, decor
rentes da liturgia de qualquer culto, não são incluídas
nas proibições, de que trata a Lei nº 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998, ao tratar da "Poluição e Outros Cri
mes Ambientais". Em função disso, não são aplicáveis
às organizações religiosas multas e penas restritivas
de direitos (suspensão parcial ou total de atividades
e interdição temporária do estabelecimento, obra ou
atividade), de que tratam os arts. 21 e 22, da Lei nº
9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

Esperamos que a presente Proposição seja um
marco decisivo na consolidação dos princípios consti
tucionais que asseguram o livre exercício dos cultos re
ligiosos e vedam o embaraço ao seu funcionamento.

Dada a relevância da matéria, esperamos o apoio
decisivo dos nobres Pares na rápida tramitação e apro
vação da presente Proposição.

Sala das Sessões, 23 de abril de 2004. - Depu
tado Pastor Pedro Ribeiro.

PROJETO DE LEI Nº 3.382, DE 2004
(Do Sr. Pedro Fernandes)

Dispõe sobre o valor do salário míni
mo a partir de 1º de maio de 2004.

Despacho: Apense-se Este Ao PI
3.042/2004.

Apreciação: Proposição Sujeita ÀAprecia
ção Conclusiva Pelas Comissões - Art. 24 11

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. O valor nominal do salário mínimo, a par

tir de 1º de maio, será de R$ 290,00 (duzentos e no
venta reais), aplicando-se os percentuais de 7,47%,
a título de correção salarial, e de 12,78%, a título de
aumento real, sobre o valor de R$ 240,00 (duzentos
e quarenta reais).

§1º. O valor diário do salário mínimo correspon
derá a R$ 9,67 (nove reais e sessenta centavos) e
o seu valor horário a R$ 1,21 (um real e vinte e um
centavos).

§2º. Aplicam-se os índices de que trata o caput
aos benefícios mantidos pela Previdência Social.

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

O estabelecimento, a cada ano, de um novo valor
mínimo para remuneração do trabalhador já faz parte
da história do País. Embora suas implicações econô
micas ( sobre a folha de pagamento das empresas,

sobre o dáficit previdenciário) devam ser sem dívida
levadas e11 consideração, há que se voltar o pensa
mento para uma questão primordial: o valor desse
referencial, que deveria ser suficiente para o sustento
do trabalhador e de sua família, não cumpre com essa
finalidade. por estar abaixo, muito abaixo do desejado.
No entanto, não menos importante que os impactos
que possa causar, a elevação dos valores do salário se
impõe por ser uma questão decisiva na recuperação
do poder .3.quisitivo, governo após governo protelada.
Em sendc a atual administração federal brasileira ori
ginária da classe trabalhadora, e tendo como uma de
suas metas o combate às desigualdades sociais, im
põe-se uma trajetória de agressiva e constante procura
da correçiío dessa injustiça.

Sala das Sessões, 23 de abril de 2004. - Depu
tado Pedro Fernandes, PTS / MA.

PUOJETO DE LEI Nº 3.383, DE 2004
(Do Sr. Geraldo Resende)

Altera o art. 47 da Lei nº 9.394, de 20
d,,;) dezembro de 1996, que "Estabelece as
d~retrizese bases da educação nacional",
dispondo sobre a gratuidade do transporte
di,;) universitários.

Despacho: Apens13-se Este Ao PL
8:33/2003.

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia
çüo conclusiva pelas Comissões - Art. 24 11.

O Congresso Nacional decret~:
Art.1 º O art. 47 da Lei nº 9.394, de 20 de de

zembro de 1996, passa a vigorar acrescido do se
guinte § 5Q

:

"Art. 47 ..

§ 5Q Caberá à União assegurar a freqü
ência dos alunos, garantindo fonte de custeio
para que Estados e Municípios concedam
trimsporte gratuito aos alunos de instituições
dn ensino superior que comprovadamente não
possuírem condições para custeá-lo:'

Art.2º Esta Lei entra em vigor após decorridos
120 dias de sua publicação oficial.

Sala das Sessões, 19 de abril de 2004.

Justificação

A Constituição Federal, em seu art. 206, I, esta
belece que o ensino terá como um de seus princípios
a igualdade de condições para o acesso e permanên
cia nos estabelecimentos escolares. Corroborando a
intenção de nossa Carta Magna, o mesmo direito é
transcrito na Lei de diretrizes e bases da educação
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nacional, confirmando claramente.o dever do Estado
de oferecer condições para que os brasileiros entrem
nos estabelecimentos de ensino e possam continuar
seus estudos, apesar das inúmeras dificuldades a que
são expostos no seu dia-a-dia.

Avontade dO legislador é clara; no entanto, muitas
vezes os dispositivos legais não abarcam devidamente
todas as possibilidades para promover a permanência
do educando. É o caso do direito ao transporte, que
embora já tenha sido citado como garantia no ensino
fundamental público, no art. 4º da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, necessitou de acrésci
mos e alterações para que fosse efetivamente imple
mentado (Lei nº 10.709/03).

Embora a Lei tenha priorizado o acesso ao en
sino fundamental, pela sua importância basilar e con
seqüente obrigatoriedade, entendemos ser necessário
não descuidar dos alunos que, a despeito de todas as
dificuldades, conseguiram atingir o disputado nível su
perior. Sabemos que, infelizmente, muitos deles não lo
gram permanecer em seus cursos, não só pelos custos
dos estudos em si, como pelos obstáculos relacionados
à locomoção até as instituições de ensino.

Por se tratar de direito do educando e dever do
Estado, propomos incluir no ordenamento legislativo
dispositivo específico, tratando da obrigatoriedade de
oferecer transporte a esses alunos que comprovada
mente não teriam condições.decusteá-Io. Nos termos
da proposi,ção, a União poderá estabelecer, em colabo
ração com os Estados e Municípios, a fonte de custeio
e o repasse de recursos financeiros que assegurem o
transporte desses alunos, da forma como vem fazendo
ao criar programas específicos para assegurargaran
tias referentes ao ensino (e.g. Programa Nacional de
Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE).

Pelas razões expostas, levamos o projeto à con
sideração dos nobres colegas, considerando estar co
laborando para o beneffcio de milhares de estudantes
de nosso País.

Sala. das Sessões, 19 de abril de 2004. - Depu
tado Gera~do Resende, PPS - MS.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 181, DE 2004
(Do Poder Executivo)

Mensagem nº 168/2004
Aviso nº 352/2004

Autoriza a Centrais Elétricas Brasi
leiras S/A - Eletrobrás a efetuar capitali
zação junto à Companhia Energética do
Maranhão - CEMAR, altera a alínea a do
inciso I do art. 3º da Lei nº 10.438, de 26 de
abril de 2002. Pendente de parecer da Co
missão Mista.

Despacho: Publique-se. Submeta-se ao
Plenário.

Publicação Inicial Art. 137, caput 
RICO

o Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o. art. 62 da Constituição, adota a se
guinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º Fica a Centrais Elétricas Brasileiras S/A.
- ELETROBRÁS autorizada a efetuar capitalização
de parte dos créditos que detém junto à Companhia
Energética do Maranhão - CEMAR.

Parágrafo único. Para o fim previsto neste artigo,
a Eletrobrils ampliará a sua participação no capital
social da Cemar, mediante processo de aumento de
capital da ernpresa.

Art. 2º A alínea a do inciso I do art. 3º da Lei nº
10.438, de 26 de abril de 2002, passa a vigorar com
a seguinte redação:

"a) os contratos serão celebrados pela
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
até 31 de maio de 2004, para a implantação
de 3.300 MW de capacidade, em instalações
de produção com início de funcionamento
previsto para até 30 de dezembro de 2006,
assegurando a compra da energia a ser pro
duzidano prazo de vinte anos, a partir da data
de entrada em operação definida no contrato,
observados os valores e pisos definidos na
alínea b;" (NR)

Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de.sua publicação.

Brasília, 12 de abril de 2004; 183º da Indepen
dência e 116º da República. - Luiz Inácio Lula da
Silva.

EM nº 18/MME.

Brasília, 7 de abril de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submetemos à elevada apreciação de Vossa

Excelência o anexo Projeto de Medida Provisória que
objetiva alterar a data limite para a celebração dos
contratos de compra e venda de energia entre a Cen
trais Elétricas Brasileiras S/A. - Eletrobrás e os em
preendedores integrantes do Programa de Incentivo
às Fontes Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA
- 1ª etapa.

2. A alínea a do inciso I do art. 3º da Lei nº 10.438,
de 26 de abril de 2002, determina que os contratos
de compra e venda de energia elétrica, no âmbito do
Proinfa, deverão ser celebrados até 29 de abril de
2004. Entretanto, tendo em vista que só foi possível
fazer o lançamento do Programa no dia 30 de março
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de 2004, tornou-se evidente a exigüidade do prazo
para a realização da necessária chamada pública e
celebração dos contratos.

3. Assim, para que não haja descumprimento da
lei e não ocorram prejuízos ao Programa do Governo
e aos empreendedores interessados no Proinfa, faz-se
necessária a prorrogação da data limite prevista na lei,
de 29 de abril de 2004 para 30 de junho de 2004.

4. A relevância está demonstrada com o fato de
que a não prorrogação poderá trazer prejuízos de gran
de monta para o programa, vez que, pelo prazo exíguo,
muitos empreendedores não conseguirão apresentar
as documentações legalmente exigidas, o que poderá
trazer graves problemas para o Proinfa. Por outro lado,
a urgência está clara, haja vista que o prazo determi
nado em lei é 29 de abril do corrente ano, não existin
do, assim, nenhum outro instrumento legislativo apto
a fazer a modificação além da Medida Provisória.

5. Em vista do exposto, Senhor Presidente, torna
se necessária edição de Medida Provisória, por parte
de Vossa Excelência, visto que os requisitos de rele
vância e urgência dispostos no art. 62 da Constituição
Federal estão contemplados.

Respeitosamente,

EM INTERMINISTERIAL Nº 12/MME/MF

Brasília, 12 de março de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submetemos à elevada consideração de Vossa

Excelência proposta de edição de Medida Provisória
que tem por objetivo autorizar a Centrais Elétricas
Brasileiras SA - ELETROBRÁS a converter em ca
pital, parte dos créditos que detém junto à Companhia
Energética do Maranhão - CEMAR, com o propósito
de permitir a conclusão do processo de transferência
do controle acionário daquela concessionária, a con
seqüente finalização da intervenção administrativa
efetuada pela Agência Nacional de Energia Elétrica
- ANEEL, bem como possibilitar o equacionamento
da questão envolvendo a dívida da CEMAR para com
a Eletrobrás.

2. O controle da Cemar foi adquirido pela Brisk
Participações Ltda. (controlada pela Pensilvânia Power
and Light Global- LLC), em 15 de junho de 2000, após
regular processo de privatização, conduzido segundo
as regras do Programa Nacional de Desestatização
-PND.

3. A partir de janeiro de 2002, a Eletrobrás passou
a ser convocada a participar de reuniões com os princi
pais gestores da Cemar, tendo em vista a incapacidade
da referida empresa em honrar seus compromissos
com terceiros, representados por bancos privados,
fornecedores, a própria Eletrobrás e especialmente

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

com a Eletronorte, principal supridora da energia dis
tribuída por aquela concessionária.

4. Com o agravamento da crise da Cemar, e con
siderando o pedido judicial de concordata, a Aneel, por
meio da Resolução nº 439, de 21 de agosto de 2002.
decretou a intervenção administrativa na empresa, a
fim de garantir a continuidade da prestação do serviço
público de distribuição de energia elétrica no Estado
do Maranhão.

5. Atendendo ao disposto na Lei Geral de Con
cessões (Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro dê 1995),
a Aneel deu inicio ao processo de transferência do
controle acionário da Cemar, cuja conclusão depen
de da solução da questão envolvendo a dívida com a
ELETROBRÁS.

6. A dívida da CEMAR junto à Eletrobrás é de
cerca de duzentos e sessenta e cinco milhões de reais
(base fevereiro/2004), e foi sendo construída ao longo
dos anos por meio de financiamentos para obras de
expansão do sistema local, aquisição de equipamentos,
manutenção das instalações, e parcelas não quitadas
referente à Reserva Global de Reversão - RGR.

7. A melhor alternativa encontrada pela Eletrobrás
para o equacionamento da questão, foi a de proceder
na capitalização de parte desses créditos mediante a
ampliação' participação no capital social da Cemar.

8. Hoje a Eletrobrás detém 1,63% (um inteiro e
sessenta e três avos) do capital total da Cemar, sendo
que, com a efetivação da conversão de cerca de 60%
(sessenta por cento) da dívida, algo em torno de cento
e cinqüenta e quatro milhões de reais, a participação
societária naquela concessionária passará a ser de
40% (quarenta por cento).

9. A ampliação da participação da Eletrobràs no
capital social da Cemar, além permitir a continuidade
do processo desencadeado pela Aneel, irá propor
cionar que o restante da divida existente seja equa
cionado, contribuindo para que os demais credores
daquela distribuidora comecem a receber os valores
devidos, eliminando a incerteza e a insegurança até
então existentes.

10. Para efetivação da operação de capitaliza
ção, toma-se necessário à luz do inciso XX, art. 37
da Constituição Federal, e art 15 da lei instituidora da
Eletrobrás (Lei nº 3.890-A, de 25 de abril de 1961),
autorização legislativa, exigência esta que pode ser
atendida mediante adoção de Medida Provisória.

11 . A urgência e relevância da matéria se jus
tificam pelo fato de que o processo de transferência
do controle societário da Companhia Energética do
Maranhão encontra-se em fase final de conclusão, no
aguardo do equacionamento das questões envolvendo
a dívida da Cemar junto à Eletrobrás, permitindo não
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só a finalização do referido processo, mas também
o equacionamento de toda a dívida daquela empre
sa junto a terceiros, a fim de que a companhia possa
voltar a exercer de forma regular e contínua suas ati·
vidades, sem a necessidade da presença da Agência
Reguladora.

12. Outro aspecto preponderante, cuja relevân
cia exterioriza-se de maneira absoluta, diz respeito
ao fato de que o processo de intervenção praticado
na Cemar já foi objeto de várias prorrogações, sendo
que a solução ora apontada, irá contribuir sobrema
neira para0 desfecho desse processo, uma vez que
o proponente pré-qualificado no certame, concorda
plenamente com a alternativa aqui narrada, inclusive
no tocante ao equacionamento dos débitos relaciona
dos a terceiros.

13. Finalmente, cabe ressaltar a Vossa Excelên
cia que a solução ora proposta, atende ao interesse
público, pois a conclusão do processo de transferência
do controle societário da Cemar, irá garantir a presta
ção adequada. do serviço de distribuição de energia
elétrica no Estado do Maranhão, satisfazendo todas
as condições de regularidade, continuidade, eficiência,
segurança e modicidade tarifária, preconizadas na Lei
nº 8.987, de 1995.

14. Estas são, Senhor Presidente, as considera
ções a respeito do projeto de Medida Provisória, que
ora submetemos à elevada consideração de Vossa
Excelência.

Respeitosamente,

Oficio nº 198 (CN)

Brasília, 26 de abril de 2004

A Sua Excelência o Senhor Presidente
Deputado JOÃO PAULO CUNHA
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, nos termos do §

8º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação
dadapela Emenda Constitucional nº 32, o processado
da Medida Provisória nº 181 , de 2004, que "autoriza a
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS a
efetuar capitalização junto à Companhia Energética do
Maranhão - CEMAR e altera a alínea a do inciso I do
art. 3º da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002:'

Informo, por oportuno, que à Medida não foi ofe
recida nenhuma emenda e que a Comissão Mista de
signada não se instalou.

Atenciosamente, - Senador José Sarney.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.155, DE 2004

(Do Sr. Eduardo Paes)

Susta os efeitos do contido na Reso
lução Administrativa Nº 4 de 14 de Janeiro
de 2004, da Agência Nacional de Saúde
Suplementar.

Despacho: Apense-se este ao PDC
1.151/2004.

Apreciação: proposição sujeita à apre
ciação do Plenário

O Congresso Nacioni3.1 decreta:
Art. 1º Fica sustadaa aplicação do contido na Re

solução Administrativa Nº 4 de 14 de Janeiro de 2004,
da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Art. 2º O. Poder· Executivo, no âmbito da sua
competência, adotará as providências necessárias à
execução desse decreto.

Art. 3º O presente decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

Justificação

Com base nas pertinentes constitucionais e re
gimentais em vigor, éaapresentada esta proposta de
decreto legislativo, que objetiva sustar os efeitos do
contido Resolução Administrativa Nº 4, de 14 de Janeiro
de 2004, da Agência Nacional de Saúde Suplementar
- ANS. A referida Resolução é manifestamente ilegal,
pois dispõe sobre o exercício da função de Diretor-Pre
sidente da ANSem Brasília- DF e, como se sabe, a
Lei Federal Nº 9.961de 28 de janeiro de 2000 deter
mina que a referida agência tem sede e foro na cidade
do Rio de Janeiro.. Trata-sede um ato destinado, de
forma ilegítima, a burlar um.a Lei FederaL

Sala das Sessões, 23 de abril.de 2004. - Depu
tado Eduardo Paes,PSDB/RJ.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.188, DE 2004

(Da Comissão de Ciência.e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 114/2004
MSC 4/2004

Aprova o ato que outorga permissão
à Sistema Montes Belos de Comunicação
Ltda. para explotar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade
de Palmeiras de Goiás, Estado de Goiás.

Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, Ricd)

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação conclusiva (Parecer 09/90 - CCJR)



18626 Quarta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2004

a Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria

nº 269, de 12 de junho de 2003, que outorga permis
são ao Sistema Montes Belos de Comunicação Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Palmeiras de Goiás,
Estado de Goiás.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 14 de abril de 2004. - Depu
tado Gilberto Kassab, Presidente.

TVR Nº 114, DE 2004
(MENSAGEM Nº 4, DE 2004)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria nº
269, de 12 de junho de 2003, que outorga
permissão à Sistema Montes Belos de Co
municação Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqü
ência modulada, na cidade de Palmeiras de
Goiás, Estado de Goiás.

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub
mete à consideração do Congresso Nacional, acom
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações, o ato que outorga
permissão à Sistema Montes Belos de Comunicação
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea "h", do
art. 32 do Regimento Interno.

U- Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação
do Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No
processo em questão, a Sistema Montes Belos de
Comunicação Ltda. atendeu aos requisitos da legis-

~~~~-~.~ -~- ~,-~~- -~~~--

lação esp 3cífica e obteve a maior pontuação do valor
pondel'ad), nos termos estabelecidos pelo Edital, tor
nando-sea vencedora da concorrência para explora
ção do serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada.

A análise deste processo deve basear-seno Ato
Normativc nº 01 , de 1999, desta Comissão. Verificada a
documenk\ção, constatamos que foram atendidos todos
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

aato de outorga obedece aos princípios de cons
titucionalidade, especialmente no que se refere aos
artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formaUdades legais, motivos pelos quais somos
pela hom(>logação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Pr:>jeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos,

Sala da Comissão, 14 de abril de 2004. - Depu
tado Gustavo Fruet, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº, DE 2004

Aprova o ato que outorga permissão
à Sistema Montes Belos de Comunicação
U;da. para explorar serviço de radiodifusão
sl:>nora em freqüência modulada, na cidade
d;~ Palmeiras de Goiás, Estado de Goiás.

a Cóngresso Nacional decreta:
Art.1 º É aprovado o ato constante da Portaria

nº 269, dE} 12 de junho de 2003, que outorga permis
são à Sistema Montes Belos de Comunicação Uda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusivid3.de, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Palmeiras de Goiás,
Estado dE' Goiás.

Art. :2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de SlJa publicação.

Sala da Comissão, 14 de abril de 2004. - Depu
tado Gustavo Fruet, Relator

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e hformática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprcvou, contra os votos dos Deputados Walter
Pinheiro, Mariângela Duarte e Raimundo Santos, o
parecer favorável do Relator, Deputado Gustavo Fruet,
à TVR nº '114/2004, nos termos do Projeto de Decreto
Legislativo que apresenta.

Esti\'eram presentes os Senhores Deputados:
Gilbl~rto Kassab - Presidente, Wilson Santiago,

Julio Sem3ghini e DI'. Hélio - Vice-Presidentes, Adelor
Vieira, Aricsto Holanda, Corauci Sobrinho, Costa Ferreira,
Eduardo Cunha, Gustavo Fruet,lris Simões, Jamil Mu
rad, João 13atista, Jorge Bittar, José Mendonça Bezerra,

------ ~ - ~-~
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José Rocha, Jurandir Boia, Luiza Erundina, Mariângela
Duarte, Mário Assad Júnior, Narcio Rodrigues, Nazareno
Fonteles, Nelson Proença, Paulo Marinho, Pedro Irujo,
Professor Luizinho, Raimundo Santos, Ricardo Barros,
Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Antonio Joaquim, Ed
son Ezequiel e Pastor Pedro Ribeiro.

Sala da Comissão, 14 de abril de 2004. - Depu
tado Gilberto Kassab, Presidente.

PROJETO DE DECRETO EGISLATIVO
N2 1.189, DE 2004

(Da Comissão de Ciência e Tecrtologia,
Comunicação e Informática)

TVR 117/2004
MSC4/2004

Aprova o ato que outorga permissão
à Porto Santo Radiodifusão Ltda. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Para
naiguara, Estado de Goiás.

Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, Ricd)

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação conclusiva (Parecer 09/90 - CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº

273, de 12 de junho de 2003, que outorga permissão
à Porto Santo Radiodifusão Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Paranaiguara, Estado de Goiás.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 14 de abril de 2004. - Depu
tado Gilberto Kassab, Presidente.

TVR Nº 117, DE 2004
(MENSAGEM Nº 4, DE 2004)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 273,
de 12 de junho de 2003, que outorga permis
são à Porto Santo Radiodifusão Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade
de Paranaiguara, Estado de Goiás.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1º do art. 223, da Constituição Fe
deral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-

blica submete à consideração do Congresso Nacio
nal, acompanhado da Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato que
outorga permissão à Porto Santo Radiodifusão Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea "h",
do art. 32 do Regimento Interno.

U- Voto do Relator

A outorga· do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação
do Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No
processo em questão, a Porto Santo Radiodifusão
Ltda. atendeu aos requisitos da legislação específica
e obteve a maior pOhtuação do valor ponderado, nos
termos estabelecidos.péloEditaI, tornando-se a ven
cedora da concorrência para exploração do serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada.

A análise desteprocesso deve basear-se no Ato
Normativo nº 01, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos todos
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons
titucionalidade, especialmente no. que se refere aos
artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 14 de abril de 2004. - Depu
tado Henrique Eduardo Alves, Re~ator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NQ ,DE 2004

Aprova o ato que outorga permissão
à Porto Santo Radiodifusão Ltda. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Para
naiguara, Estado de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº

273, de 12 de junho de 2003, que outorga permissão
à Porto Santo Radiodifusão Ltda. para explorar, pelo
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prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Paranaiguara, Estado de Goiás.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 14 de abril de 2004. - Depu
tado Henrique Eduardo Alves, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou, contra os votos dos Deputados Walter
Pinheiro, Mariângela Duarte e Raimundo Santos, o
parecer favorável do Relator, Deputado Henrique Edu
ardo Alves, à TVR nº 117/2004, nos termos do Projeto
de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Gilberto Kassab - Presidente, Wilson Santiago,

Julio Semeghini e Dr. Hélio - Vice-Presidentes, Adelor
Vieira, Ariosto Holanda, Corauci Sobrinho, Costa Fer
reira, Eduardo Cunha, Gustavo Fruet, Iris Simões, Ja
mil Murad, João Batista, Jorge BiUar, José Mendonça
Bezerra, José Rocha, Jurandir Boia, Luiza Erundina,
Mariângela Duarte, Mário Assad Júnior, Narcio Ro
drigues, Nazareno Fonteles, Nelson Proença, Paulo
Marinho, Pedro Irujo, Professor Luizinho, Raimundo
Santos, Ricardo Barros, Vanderlei Assis, Walter Pi
nheiro, Antonio Joaquim, Edson Ezequiel e Pastor
Pedro Ribeiro.

Sala da Comissão, 14 de abril de 2004. - Depu
tado Gilberto Kassab, Presidente.

PROJETO DE DECRETO EGISLATIVO
Nº 1.190, DE 2004

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 118/2004
MSC 4/2004

Aprova o ato que outorga permissão à
Prisma Engenharia em Telecomunicações
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade
de Nova Cantu, Estado do Paraná.

Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, Ricd).

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação conclusiva (Parecer 09/90 - CCJR).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria

nº 276, de 12 de junho de 2003, que outorga permis-

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

são à Prisma Engenharia em Telecomunicações Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Nova Cantu, Estado
do Paraná.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 14 de abril de 2004. - Depu
tado Gilberto Kassab, Presidente.

TVR Nº 118, DE 2004
(MENSAGEM Nº 4, DE 2004)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria nº
276, de 12 de junho de 2003, que outorga
permissão à Prisma Engenharia em Teleco
municações Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqü
ência modulada, na cidade de Nova Cantu,
Estado do Paraná.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub
mete à consideração do Congresso Nacional, acompa
nhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, o ato que outorga permis
são à Prisma Engenharia em Telecomunicações Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea "h",
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação
do Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No
processo em questão, a Prisma Engenharia em Tele-
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comunicações Ltda. atendeu aos requisitos da legis
lação específica e obteve a maior pontuação do valor
ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, tor
nando-se a vencedora da concorrência para explora
ção do serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada.

A análise deste processo deve basear-~e no Ato
Normativo nº 01, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos todos
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

a ato de outorga obedece aos princípios de cons
titucionalidade, •especialmente no· que se refere aos
artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 14 de abril de 2004. - Depu
tado Mário Assad Júnior, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº, DE 2004

Aprova o ato que outorga permissão à
Prisma Engenharia em Telecomunicações
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade
de Nova Cantu, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria

nº 276, de 12 de junho de 2003, que outorga permis
são à Prisma Engenhariaem Telecomunicações Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Nova Cantu, Estado
do Paraná.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 14 de abril de 2004. - Depu
tado Mário AsSàd Júnior, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou, contra os votos dos Deputados Walter
Pinheiro, Mariângela Duarte e Raimundo Santos, o
parecer favorável do Relator, Deputado Mário Assad
Júnior, à TVR nº 118/2004, nos termos do Projeto de
Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Gilberto Kassab - Presidente, Wilson Santiago,

Julio Semeghini e Dr. Hélio....., Vice.-Presidentes, Adelor
Vieira, Ariosto Holanda, Corauci Sobrinho, Costa Fer
reira, Eduardo Cunha, Gustavo Fruet, Iris Simões, Ja-

mil Murad, João Batista, Jorge Bittar, José Mendonça
Bezerra, José Rocha, Jurandir Boia, Luiza Erundina,
Mariângela Duarte, Mário Assad Júnior, Narcio Ro
drigues, Nazareno Fonteles, Nelson Proença, Paulo
Marinho, Pedro Irujo, Professor Luizinho, Raimundo
Santos, Ricardo. Barros,. Vanderlei Assis, Walter Pi
nheiro, Antonio Joaquim, Edson Ezequiel e Pastor
Pedro Ribeiro.

Sala da Comissão, 14 de abril de 2004.<- Depu
tado Gilberto Kassab, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.191, DE 2004

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 120/2004
MSC 4/2004

Aprova o ato que.oLlltorga permissão
ao Sistema de Comunicação São Miguel
do Araguaia Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Mozarlândia, Estado de
Goiás.

Despacho:À Comissão de Constituição
e Justiça e de. Cidadania (Art. 54, Ricd)

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação conclusiva (Parecer 09/90 - Ccjr)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Éaprovado o ato constal1te da Portaria nº

278, de 12 de junho de 2003, que outorga permissão
ao Sistema de Comunicação São Miguel do Araguaia
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Mozarlândia,
Estado de Goiás.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 14 de abril de 2004. - Depu
tado Gilberto Kassab, Presidente.

TVR Nº 120, DE 2004
(MENSAGEM Nº 4, DE 2004)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 278,
de 12 de junho de 2003, que outorga permis
são ao Sistema de Comunicação São Miguel
do Araguaia Uda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqü
ência modulada, na cidade de Mozarlândia,
Estado de Goiás.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub
mete à consideração do Congresso Nacional, acom
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato que outorga per
missão ao Sistema de Comunicação São Miguel do
Araguaia Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea "h",
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto da Relatora

A outorga do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação
do Decreto nº 2.1 OS, de 24 de dezembro de 1996. No
processo em questão, o Sistema de Comunicação
São Miguel do Araguaia Ltda. atendeu aos requisitos
da legislação específica e obteve a maior pontuação
do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo
Edital, tornando-se a vencedora da concorrência para
exploração do serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nº 1, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos todos
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

a ato de outorga obedece aos princípios de cons
titucionalidade, especialmente no que se refere aos
artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 14 de abril de 2004. - Depu
tada Luiza Erundina, Relatora.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2, DE 2004

Aprova o ato que outorga permissão
a!) Sistema de Comunicação São Miguel
de) Araguaia Ltda. para explorar serviço de
ntdiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Mozarlândia, Estado de
Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art.1 º E aprovado o ato constante da Portaria nº

27S, de 1:2 de junho de 2003, que outorga permissão
ao Sistema de Comunicação São Miguel do Araguaia
Ltda. pare;, explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüÉmcia modulada, na cidade de Mozarlândia,
Estado dé' Goiás.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de Sl,Ja publicação.

Sala da Comissão, 14 de abril de 2004. - Depu
tada Luiz/a Erundina, Relatora.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e I'1formática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprcvou, contra os votos dos Deputados Walter
Pinheiro, fl1ariângela Duarte e Raimundo Santos, o pa
recerfavo'ável da Relatora, Deputada Luiza Erundina,
à TVR nº "j 20/2004, nos termos do Projeto de Decreto
Legislativo que apresenta.

Esthieram presentes os Senhores Deputados:
GilblHto Kassab - Presidente, Wilson Santiago,

Julio Semeghini e Dr. Hélio - Vice-Presidentes, Adelor
Vieira,Ariosto Holanda, Corauci Sobrinho, Costa Fer
reira, EduSlrdo Cunha, Gustavo Fruet, Iris Simões, Ja
mil Murad, João Batista, Jorge Bittar, José Mendonça
Bezerra, ,Iosé Rocha, Jurandir Boia, Luiza Erundina,
Mariângea Duarte, Mário Assad Júnior, Narcio Ro
drigues, Nazareno Fonteles, Nelson Proença, Paulo
Marinho, Pedro Irujo, Professor Luizinho, Raimundo
Santos, Fticardo Barros, Vanderlei Assis, Walter Pi
nheiro, Ahtonio Joaquim, Edson Ezequiel e Pastor
Pedro Ribeiro.

Sala da Comissão, 14 de abril de 2004. - Depu
tado Gilbi.!rto Kassab, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 1.212, DE 2004

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 177/2004
MSC 69/2004

Aprova o ato que outorga permissão
à Morro Alto FM Ltda para explorar serviço
di~ radiodifusão sonora em freqüência mo-
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dulada, na cidade de Restinga Seca, Estado
do Rio Grande do Sul.

Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, Ricd).

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia
ção conclusiva (Parecer 09/90- CCJR).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº

2.802, de 11 de dezembro de 2002, que outorga per
missão à Morro Alto FM Ltda para explorar, pelo prazo
ele dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
oIe Restinga Seca, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
oIata de sua publicação.

Sala da Comissão, 14 de abril de 2004. - Depu
tado Gilberto Kassab, Presidente.

TVR Nº 177, DE 2004
(MENSAGEM Nº 69, DE 2004)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nº 2.802, de 11 de dezembro de 2002, que
outorga permissão à Morro Alto FM Ltda
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora el11 freqüência modulada,
na cidade de Restinga Seca, Estado do Rio
Grande do· Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA ETECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub
mete à consideração do Congresso Nacional, acom
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato que outorga per
missão à Morro Alto FM Ltda para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição,·a matéria foi enviada ao Poder Legislativo
para a devida apreciação, umavez que o ato somen
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea "h",
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relatol!'

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No pro
cesso em questão, a Morro Alto FM Ltda atendeu aos
requisitos da legislação. específica e obteve a maior
pontuação .do valor ponderado, nos termos estabe
lecidos pelo Edital, tornando-se a vencedora da con
corrência para exploração do serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nº 1, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos todos
os critérios exigidospor este diploma regulamentar.

O ato deoutorga obedece aos princípios de cons
titucionalidade, especialmente no. que se refere aos
artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 7 de abril de 2004. - Depu
tado Salvador Zimbaldi, Relator.

PROJETO DE DeCRETO LEGISLATIVO
Nº, DE 2004

Aprova o ato que outorga permissão
à Morro Alto FM Ltda para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade de Restinga Seca, Estado
do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art.·1º É aprovado o ato constante da Portaria nº

2.802, de 11 de dezembro de 2002, que outorga per
missão à Morro Alto FM Uda para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Restinga Seca, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 7 de abril oIe 2004. - Depu
tado Salvador Zimbaldi, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou, contra os votos dos Deputados Walter Pinhei
ro, Mariângela Duarte e Raimundo Santos, o parecer
favorável do Relator, Deputado Salvador Zimbaldi, à
TVR nº 177/2004, nos termos do Projeto de Decreto
Legislativo que apresenta.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Gilberto Kassab - Presidente, Wilson Santiago,

Julio Semeghini e Dr. Hélio - Vice-Presidentes, Adelor
Vieira, Ariosto Holanda, Corauci Sobrinho, Costa Fer
reira, Eduardo Cunha, Gustavo Fruet, Iris Simões, Ja
mil Murad, João Batista, Jorge BiUar, José Mendonça
Bezerra, José Rocha, Jurandir Boia, Luiza Erundina,
Mariângela Duarte, Mário Assad Júnior, Narcio Ro
drigues, Nazareno Fonteles, Nelson Proença, Paulo
Marinho,Professor Luizinho, Raimundo Santos, Ri
cardo Barros, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Anto
nio Joaquim, Edson Ezequiel, Pastor Pedro Ribeiro e
Salvador Zimbaldí.

Sala da Comissão, 14 de abril de 2004. - Depu
tado Gilberto Kassab, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.213, DE 2004

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 178/2004
MSC 6912004

Aprova o ato que outorga permissão
à Morro Alto FM Ltda. para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Rosário do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul.

Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, Ricd).

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação conclusiva (Parecer 09/90 - Ccjr)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº

2.803, de 11 de dezembro de 2002, que outorga per
missão àMorro Alto FM Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Rosário do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 14 de abril de 2004. - Depu
tado Gilberto Kassab, Presidente.

TVR Nº 178, DE 2004
(MENSAGEM Nº 69, DE 2004)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nº 2.803, de 11 de dezembro de 2002, que
outorga permissão à Morro Alto FM Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodi-

fusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Rosário do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub
mete à consideração do Congresso Nacional, acom
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato que outorga per
missão à Morro Alto FM Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea "h",
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No pro
cesso em questão, a Morro Alto FM Ltda. atendeu aos
requisitos da legislação específica e obteve a maior pon
tuação do valor ponderado, nos termos estabelecidos
pelo Edital, tornando-se a vencedora da concorrência
para exploração do serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nº 1, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos todos
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

a ato de outorga obedece aos princípios de cons
titucionalidade, especialmente no que se refere aos
artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 7 de abril de 2004. - Depu
tado Salvador Zimbaldi, Relator.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NQ, DE 2004

Aprova o ato que outorga permissão
à Morro Alto FM Ltda. para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Rosário do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº

2.803, de 11 de dezembro de 2002, que outorga per
missão à Morro Alto FM Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Rosário do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 7de abril de 2004. - Depu
tado Salvador Zimbaldi, Relator.

11I- Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou, contra os votos dos Deputados Walter Pinhei
ro, Mariângela Duarte e Raimundo Santos, o parecer
favorável do Relator, Deputado Salvador Zimbaldi, à
TVR nº 178/2004, nos termos do Projeto de Decreto
Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Gilberto Kassab - Presidente, Wilson Santiago,

Julio Semeghini eDro Hélio - Vice-Presidentes, Adelor
Vieira, Ariosto Holanda, Corauci Sobrinho, Costa Fer
reira, Eduardo Cunha, Gustavo Fruet, Iris Simões, Ja
mil Murad, João Batista, Jorge Bittar, José Mendonça
Bezerra, José Rocha, Jurandir Boia, Luiza Erundina,
Mariângela Duarte, Mário Assad Júnior, Narcio Ro
drigues, Nazareno Fonteles, Nelson Proença, Paulo
Marinho,Professor Luizinho, Raimundo Santos, Ri
cardo Barros, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Anto
nio Joaquim, Edson Ezequiel, Pastor Pedro Ribeiro e
Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 14 de abril de 2004. - Depu
tado Gilberto Kassab, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NQ 1.214, DE 2004

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 179/2004
MSC 6912004

Aprova o ato que outorga permissão
à Morro Alto FM Ltda. para explorar servi-

ço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Arroio do Meio,
Estado do Rio Grande do Sul.

Despacho: ÀComissão de Constituição
e Justiçae de Cidadania (Art. 54,Ricd)

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação conclusiva (Parecer 09/90 -CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q Éaprovado o ato constante da Portaria nº

2.804, de 11 de dezembro de 2002, que outorga per
missão à Morro Alto FM Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem díreito de exClusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Arroio do Meio, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 14 de abril.de 2004. - Depu
tado Gilberto Kassab, Presidente.

TVRNº179, DE 2004
(MENSAGEM Nº 69, DE 2004)

Submete à aprecÍl:lção do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nQ 2.804, de 11 de dezembro de 2002, que
outorga permissão à Morro Alto FM Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos,sem
direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de.Arroio do Meio, Estado do Rio
Grande do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA ETECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub
mete à consideração do Congresso Nacional, acom
panhado da Exposição de Mótivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato que outorga per
missão à Morro Alto FM Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusivídade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3Q do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder,Legislativo
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
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desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea "h", do
art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto nº 2.1 08, de 24 de dezembro de 1996. No pro
cesso em questão, a Morro Alto FM Ltda. atendeu aos
requisitos da legislação específica e obteve a maior pon
tuação do valor ponderado, nos termos estabelecidos
pelo Edital, tornando-se a vencedora da concorrência
para exploração do serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nº 1, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos todos
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

a ato de outorga obedece aos princípios de cons
titucionalidade, especialmente no que se refere aos
artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 7 de abril de 2004. - Depu
tado Salvador Zimbaldi, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº, DE 2004

Aprova o ato que outorga permissão
. à Morro Alto FM Ltda. para explorar servi

ço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Arroio do Meio,
Estado do Rio Grande do Sul.

a Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº

2.804, de 11 de dezembro de 2002, que outorga per
missão à Morro Alto FM Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Arroio do Meio, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 7 de abril de 2004. - Depu
tado Salvador Zimbaldi, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Rela-

tor, Deputado Salvador Zimbaldi, à TVR nº 179/2004,
nos term)s do Projeto de Decreto Legislativo que
apresente.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Gilb:~rto Kassab - Presidente, Wilson Santiago,

Julio Sem:eghini e Dr. Hélio - Vice-Presidentes, Adelor
Vieira, Ariosto Holanda, Corauci Sobrinho, Costa Fer
reira, Edu:trdo Cunha, Gustavo Fruet, Iris Simões, Ja
mil Murad, João Batista, Jorge Bittar, José Mendonça
Bezerra, ,Iosé Rocha, Jurandir Boia, Luiza Erundina,
Mariângea Duarte, Mário Assad Júnior, Narcio Ro
drigues, Nazareno Fonteles, Nelson Proença, Paulo
Marinho,Professor Luizinho, Raimundo Santos, Ri
cardo BalJos, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Anto
nio Joaquim, Edson Ezequiel, Pastor Pedro Ribeiro e
Salvador .limbaldi.

Sala. da Comissão, 14 de abril de 2004.- Depu
tado Gilb(~rto Kassab, Presidente.

PR()JETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.215, DE 2004

(Dü Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 180/2004
MSC 69/2004

Aprova o ato que outorga permissão
à Morro Alto FM Ltda para explorar serviço
d,~ radiodifusão sonora em freqüência mo
dJlada, na cidade de Progresso, Estado do
Rio Grande do Sul.

Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania (Art. 54, Ricd)

Apreciação: Proposição sujeita à apre
ciação conclusiva (Parecer 09/90 - CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art.1 º É aprovado o ato constante da Portaria nº

2.805, de11 de dezembro de 2002, que outorga per
missão à IlIlorro Alto FM Ltda para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusáo sonora em freqüência modulada, na cidade
de Progresso, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. :2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala. da Comissão, 14 de abril de 2004. - Depu
tado Gilb,~rto Kassab, Presidente.

TVR Nº 180, DE 2004
(MENSAGEM Nº 69, DE 2004)

Submete à apreciação do Congres
S,) Nacional o ato constante da Portaria
n'! 2.805, de 11 de dezembro de 2002, que
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outorga permissão à Morro Alto FM ltda
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada,
na cidade· de Progresso, Estado do Rio
Grande do Sul.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1Q do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub
mete à consideração do Congresso Nacional, acom
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato que outorga per
missão à Morro Alto FM Uda para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no§ 3Q do art. 223 da
Constituição, a matériafoi enviada ao Poder Legislativo
para a devida apreciação, umavez que o ato somen
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos
técnicos e formais da matéria submetida ao exame
desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea "h",
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto nQ

52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto nQ 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No pro
cesso em questão, a Morro Alto FM Ltda atendeu aos
requisitos da legislação específica e obteve a maior
pontuação do valor ponderado, nos termos estabe
lecidos pe~o Edital, tornando-se a vencedora da con
corrência para exploração do serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nQ 01 , de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos todos
os critérios exigidospor este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons
titucionalidade, especialmente no que se refere aos
artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 7 de abril de 2004. - Depu
tado Salvador Zimbaldi, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NQ, DE 2004

Aprova o ato que outorga permissão
à Morro Alto FM ltda para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade de Progresso, Estado do
Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q É aprovado o ato constante da Portaria nQ

2.805, de 11 de dezembro de 2002, que outorga per
missão à Morro Alto FM Udapara explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Progresso, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 7de abril de 2004. - Depu
tado SalvadorZimbaldi, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência eTecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou, contra osvotos dosDeputados Walter Pinhei
ro, Mariângela Duarte e Raimundo Santos, o parecer
favorável do Relator, Deputado Salvador Zimbaldi, à
TVR nQ 180/2004, nos termos do Projeto de Decreto
Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Gilberto Kassab - Presidente, Wilson Santiago,

Julio Semeghini e Dr. Hélio -Vice-Presidentes, Adelor
Vieira, Ariosto Holanda, Corauci Sobrinho, Costa Fer
reira, Eduardo Cunha, Gustavo Fruet, Iris Simões, Ja
mil Murad, João Batista, Jorge Bittar, José Mendonça
Bezerra, José Rocha, Jurandir Boia, Luiza Erundina,
Mariângela Duarte, Mário Assad Júnior, Narcio Ro
drigues, Nazareno Fonteles, Nelsoll Proença, Paulo
Marinho,Professor Luizinho, Raimundo Santos, Ri
cardo Barros, Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Anto
nio Joaquim, Edson Ezequiel, Pastor Pedro Ribeiro e
Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, ·14 de abril de 2004. - Depu
tado Gilberto Kassab, Presidente.

INDICAÇÃO NQ 2.543, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Programa RE
FORSUS no Município de Paracambi - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
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Com cordiais cumprimentos, venho por meio desta
sugerir a Vossa Excelência, a implantação do Programa
REFORSUS no Município de Paracambi- RJ.

O Programa supracitado engloba diversas ações
do Ministério da Saúde e busca melhorar as condições
de saúde da população brasileira.

O Programa Reforço à Reorganização do Sistema
Único de Saúde - é o maior projeto de investimento
do Ministério da Saúde. Ele investe na recuperação da
rede física de saúde do País, que presta serviços ao
SUS, mediante a compra de equipamentos médico
hospitalares e unidades móveis. Os recursos investi
dos na "Rede Hospitalar e Ambulatorial" beneficiam
basicamente, as áreas de urgência, emergência e
assistência ao parto, nas quais há os maiores índices
de mortes evitáveis.

Um programa dessa natureza certamente mu
dará esta realidade, que aflige a grande maioria da
população carente do nosso País. Principalmente nos
estado com maior densidade demográfica e menor
distribuição de renda.

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica
a população em nosso Estado, agradeço antecipada
mente.

Sala das Sessões, 19 de abril de 2004. - Depu
tado Carlos Nader, PFL-RJ.

INDICAÇÃO N2 2.544, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Programa
REFORSUS no Município de Paraíba do
Sul-RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio desta

sugerir a Vossa Excelência, a implantação do Programa
REFORSUS no Município de Paraíba do Sul- RJ.

O Programa supracitado engloba diversas ações
do Ministério da Saúde e busca melhorar as condições
de saúde da população brasileira.

O Programa Reforço à Reorganização do Sistema
Único de Saúde - é o maior projeto de investimento
do Ministério da Saúde. Ele investe na recuperação da
rede física de saúde do País, que presta serviços ao
SUS, mediante a compra de equipamentos médico
hospitalares e unidades móveis. Os recursos inves
tidos na "Rede Hospitalar e Ambulatorial" beneficiam
basicamente, as áreas de urgência, emergência e
assistência ao parto, nas quais há os maiores índices
de mortes evitáveis.

Um programa dessa natureza certamente mu
dará esta realidade, que aflige a grande maioria da
população carente do nosso País. Principalmente nos
estado com maior densidade demográfica e menor
distribuição de renda.

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica
a população em nosso Estado, agradeço antecipada
mente.

Sala das Sessões, 19 de abril de 2004. - Depu
tado Carlos Nader, PFL-RJ.

INDICAÇÃO N2 2.545, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Programa
REFORSUS no Município de Paraty - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio desta

sugerir a Vossa Excelência, a implantação do Programa
REFORSUS no Município de Paraty- RJ.

O Programa supracitado engloba diversas ações
do Ministério da Saúde e busca melhorar as condições
de saúde da população brasileira.

O Programa Reforço à Reorganização do Sistema
Único de Saúde - é o maior projeto de investimento
do Ministério da Saúde. Ele investe na recuperação da
rede física de saúde do País, que presta serviços ao
SUS, mediante a compra de equipamentos médico
hospitalares e unidades móveis. Os recursos inves
tidos na "Rede Hospitalar e Ambulatorial" beneficiam
basicamente, as áreas de urgência, emergência e
assistência ao parto, nas quais há os maiores índices
de mortes evitáveis.

Um programa dessa natureza certamente mu
dará esta realidade, que aflige a grande maioria da
população carente do nosso País. Principalmente nos
estado com maior densidade demográfica e menor
distribuição de renda.

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica
a população em nosso Estado, agradeço antecipada
mente.

Sala das Sessões, 19 de abril de 2004. - Depu
tado Carlos Nader, PFL-RJ.

INDICAÇÃO N2 2.546, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantaçãodo Programa RE
FORSUS no Município de Porciúncula - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
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Com cordiais cumprimentos, venho por meio desta
sugerir a Vossa Excelência, a implantação do Programa
REFORSUS no Município de Porciúncula- RJ.

O Programa supracitado engloba diversas ações
do Ministério da Saúde e busca melhorar as condições
de saúde da população brasileira.

O Programa Reforço à Reorganização do Sistema
Único de Saúde - é o maior projeto de investimento
do Ministério da Saúde. Ele investe na recuperação da
rede física de saúde do País, que presta serviços ao
SUS, mediante a compra. de equipamentos médico
hospitalares e unidades móveis. Os recursos investi
dos na "Rede Hospitalar e Ambulatorial" beneficiam
basicamente, as áreas de urgência, emergência e
assistência ao parto, naS quais há os maiores índices
de mortes evitáveis.

Um programa dessa natureza certamente mu
dará esta realidade, que aflige a grande maioria da
população carente do nosso País. Principalmente nos
estado com maior densidade demográfica e menor
distribuição de renda.

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex
celência, para suprir esta carênciaque tanto prejudica
a população em nosso Estado, agradeço antecipada
mente.

Sala das Sessões, 19 de abril de 2004. - Depu
tado Carlos Nader, PFL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 2.547, DE.2004
(Da Sra; Mariângela Duarte)

Sugere à Ministra do Meio Ambiente
a realização de estudo acerca do potencial
poluidor dos pesos de chumbo empregados
na pesca e a adoção de providências visan
do a evitar contaminação ambiental.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssima Senhora Ministra do Meio Am
biente:

A Deputada MARIÂNGELA DUARTE (PT-MS) di
rige-se a V. Exª. para expor e sugerir o que se segue.

Dentre os muitos petrechos empregados pelos
pescadores amadores e profissionais, encontram-se
as chumbadas, denominação genérica dada a diver
sos tipos de pesos, que têm por finalidade afundar na
água linhas, anzóis ou redes, e mantê-los na profundi
dade desejada, para a captura do pescado. Em razão
da elevada densidade e da maleabilidade do chumbo,
esse metal é usualmente empregado na confecção de
pesos para a pesca.

Sabe-se que, como todo metal pesado, o chum
bo degrada-se lentamente no ambiente, persistindo
durante décadas no solo e no fundo de rios, lagoas,

represas e oceano, podendo sofrer o processo de
bioacumulação. Sabe-se, também, que os compostos
de chumbo são nocivos para os animais. Embora o
elemento metálico e o seu sulfato sejam pouco absor
vidos, os sais solúveis - cloreto, nitrato, acetato, etc.
- são venenos muito ativos.

Consta, ainda, que a intoxicação por chumbo
causa, além de sintomas agudos, problemas neuroló
gicos, carcinogênese, teratogênese - com malforma
ções estruturais no feto, baixo peso, disfunções me
tabólicas e biológicas -, disfunções sexuais,abortos,
infertilidade, etc. Em.razão do risco de contaminação
ambiental, alguns países já teriam proibido o uso de
pesos de chumbo, na atividade pesqueira.

Segundo artigos publicados pela imprensa, es
tima-se que cerca de quarenta toneladas de chumbo
sejam depositadas todos os anos nos rios do Pantanal
Matogrossense, oriundos das chumbadas perdidas na
pesca amadora. Essas reportagens associam essa
perda a níveis alarmantes de contaminação ambien
taI. Considerando a reduzida solubilidade em água dos
pesos metálicos em questão, entendemos que o real
potencial poluidor daschumbadas perdidas pelos pes
cadores precisa ser determinado experimentalmente,
em moldes científicos;

Pesquisadores do Laboratório de Eletroquímica e
Cerâmica da Universidade Federal de São Carlos e do
Instituto de Química da Unesp de Araraquara criaram
um produto -que jáse encontra à venda - denominado
"chumbada ecológica", confeccionado de um composto
cerâmico à base deargHa, areia e póde pedra, capaz
de degradar-se em um ano. Emrazão dos interesses
comerciais envolvidos e da ausência de dadoscientí
ficos efetivos, entendemos seja ainda prematuropos
tular-se a imediataproibição do empl"E~gode pesos de
chumbo na atividade pesqueira, no Brasil.

Com base no exposto, sugerimos aV EXª. que
determine aos órgãos competentes a realização de acu
rado estudo do efetivo potencial poluidor dos pesos de
chumbo utilizados na pescaprofissional e amadora e,
caso se confirmem as alarmantes estirnativas anterior
mente referidas, adotem-se providênçil'ls, tais como:

a) estímulo à adoção, pelospescadores, de ma
teriais alternativos, a exemplo da "chumbada ecológi
ca"supramencionada, em substituição aos petrechos
tradicionais potencialmente poluidores;

b) proibição da fabricação e da utilização de pe
trechos de pesca confeccionados com chumbo.

Sala das.Sessões, 19de abrifde 2004. -Depu
tada Mariângela Duarte.



INDICAÇÃO NQ 2.549, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Programa
REFORSUS no Município de Porto Real
-RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Exculentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Corr cordiais cumprimentos, venho por meio desta

sugerir a \essa Excelência, a implantação do Programa
REFORSJS no. Município de Porto Real- RJ.

O Programa supracitado engloba diversas ações
do Ministé rio da Saúde e busca melhorar as condições
de saúde da população brasileira.

O Programa Reforço à Reorganização do Sistema
Único de Saúde - é o maior projeto de investimento
do Ministério da Saúde. Ele investe na recuperação da
rede física de saúde do País, que presta serviços ao
SUS, mediante a compra de equipamentos médico
hospitalal es e unidades móveis. Os recursos inves
tidos na "=1ede Hospitalar e Ambulatorial" beneficiam
basicamente, as áreas de urgência, emergência e as
sistência no parto, nas quais há os maiores índices de
mortes e\i itáveis.

se.
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INDICAÇÃO NQ 2.548, DE 2004 voráve! à distensão e à paz. Sem dúvida alguma, ela só
(Do Sr. Fernando Gabeira) fará aumEntar a tensão na região, estimulando grupos

Sugere ao Ministro de Estado das Re- radicais p3.lestinos a ampliarem o número de ataques
lações Exteriores, Sr. Celso Amorim, que o contra a r:opulação civil de Israel, o que é igualmente
governo brasileiro condene formalmente, condenável. Saliente-se que o recente assassinato do
em todos os fóruns adequados, o assassi- Sr. Abdel Aziz ai Rantissi, levou o Hamas a prometer
nato do líder do Hamas na Faixa de Gaza, "cem reta iações" contra Israel.
Sr. Abdel Aziz ai Rantissi, e a política de Por isto, governos de vários países do mundo
"eliminação preventiva", promovida pelo condenaram a política do Sr. Ariel Sharon e propug-
governo de Ariel Sharon contra lideranças nam pela retomada do diálogo e das negociações
palestinas. com única forma de assegurar um mínimo de racio-

Despacho: Publique-se. Encaminhe- nalidade política às tensas relações entre palestinos
e israelenses.

Pois bem, o Brasil, na condição de maior país lati
no-americano e defensor histórico do direito humanitá
rio internEcional, não pode omitir-se nesta grave hora.
O nosso país pode e deve utilizar a sua reconhecida
competêrcia diplomática em prol da paz, dos direitos
humanos e da racionalidade política.

Assill sendo, sugerimos a Vossa Excelência que
o governo brasileiro condene formalmente, em todos os
fóruns adoquados, o assassinato do líder do Hamas na
Faixa de Gaza, Sr. Abdel Aziz ai Rantissi, e a política
de "elimin.lção preventiva", promovida pelo governo de
Ariel Shalon contra lideranças palestinas.

Sala das Sessões, 19 de abril de 2004. - Depu
tado Fernando Gabeira.

Excelentíssimo Senhor Celso Amorim, Ministro
de Estado das Relações Exteriores;

O governo Ariel Sharon vem praticando a auto
denominada política de "eliminação preventiva" contra
lideranças palestinas, especialmente as do Hamas, na
faixa de Gaza.

Na realidade, trata-se, pura e simplesmente, de
um extermínio seletivo de lideranças palestinas. O
governo Ariel Sharon, inacreditavelmente, julga ter o
direito de assassinar lideranças políticas de uma ou
tra nação.

Embora o atual governo de Israel tente justificar
tal política sob a alegação de que ela resulta de um
recurso legítimo à autodefesa, sabe-se que a "elimi
nação preventiva" não tem nenhum amparo no Direi
to Internacional Público. Pelo contrário, essa política
contraria frontalmente as convenções da ONU relativas
aos direitos humanos, bem como as convenções de
Genebra que tangem ao direito humanitário, aplicáveis
especificamente às áreas de conflito.

Ademais, tal política fere as cláusulas do Acordo
de Oslo, firmado por Israel, o qual assegurava a transi
ção pacífica de poder nos territórios palestinos.

Mas não se trata somente da política de exter
mínio seletivo. Outras ações promovidas pelo governo
israelense nos territórios ocupados, como a derrubada
indiscriminada de construções palestinas, a morte de
muitos civis inocentes, inclusive de mulheres e crianças,
o cerco militar a extensas áreas densamente povoadas,
a imposição de revistas humilhantes e freqüentemente
violentas, as prisões arbitrárias, o recurso à numera
ção de prisioneiros, a proibição da circulação de am
bulâncias e do fornecimento de água e víveres, etc.,
configuram quadro inequívoco de graves violações dos
direitos fundamentais da pessoa humana e das normas
básicas do direito humanitário internacional.

Entretanto, o fato principal não é jurídico, mas po
lítico. Parece-nos evidente que a política de "eliminação
preventiva" não propiciará a criação de um cenário fa-

___ -~-~~ ---~-c-~- ~ ~ '~~_~
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Um programa dessa natureza certamente mu
dará esta realidade, que aflige a grande maioria da
população carente do nosso País. Principalmente nos
estado com maior densidade demográfica e menor
distribuição de renda.

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex
celência, para supriresta carência que tanto prejudica
a população em nosso·Estado, agradeço antecipada
mente.

Sala das Sessões, 19 de abril de 2004. - Depu
tado Carlos Nader, PFL-RJ.

INDICAÇÃO NQ 2.550, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Programa
REFORSUS no Município de Quatis - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio desta

sugerir a Vossa Excelência, a implantação do Programa
REFORSUS no Município de Ouatis- RJ.

O Programa supracitado engloba diversas ações
do Ministério da Saúde e busca melhorar as condições
de saúde da população brasileira.

O Programa Reforço à Reorganização do Sistema
Único de Saúde - é o maior projeto de investimento
do Ministério da Saúde. Ele investe na recuperação da
rede física de saúde do País, que presta serviços ao
SUS, mediante a compra de equipamentos médico
hospitalares e unidades móveis. Os recursos inves
tidos na "Rede Hospitalar e Ambulatorial" beneficiam
basicamente, as áreas de urgência, emergência e
assistência ao parto, nas quais há os maiores índices
de mortes evitáveis.

Um programa dessa natureza certamente mu
dará esta realidade, que aflige a grande maioria da
população carente do nosso País. Principalmente nos
estado com maior densidade demográfica e menor
distribuição de renda.

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica
a população em nosso Estado, agradeço antecipada
mente.

Sala das Sessões, 19 de abril de 2004.. - Depu
tado Carlos Nader, PFL-RJ.

INDICAÇÃO NQ 2.551, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Programa
REFORSUS no Município de Queimados
-RJ.

Despacho: Publique-se, Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio desta

sugerir a Vossa Excelência, a implantação do Programa
REFORSUS no Município de Queimados- RJ.

O Programa supracitado engloba diversas ações
do Ministério da Saúde ebusca melhorar as condições
de saúde da população brasileira.

O Programa Reforço à Reorganização do Sistema
Único de Saúde - é o· maior projeto de investimento
do Ministério da Saúde. Ele investe na recuperação da
rede física de saúde do País, que presta serviços ao
SUS, mediante a compra de equipamentos médico
hospitalares e unidades móveis. Os recursos inves
tidos na "Rede Hospitalar e Ambulatorial" beneficiam
basicamente, as áreas de urgência, emergência e as
sistência ao parto, nas quais há os maiores índices de
mortes evitáveis.

Um programa dessa natureza certamente mu
dará esta realidade, que aflige a grande maioria da
população carente do nosso País. Principalmente nos
estado com maior densidade demográfica e menor
distribuição de renda.

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica
a população em nosso Estado, agll"adeço antecipa
damente.

Sala das Sessões, 19 de abril de 2004. - Depu
tado Carlos Nader, PFL-RJ.

INDICAÇÃO NQ 2.552, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Programa RE
FORSUS no Município de Quissamã - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio desta

sugerir aVossa Excelência, a implantação do Programa
REFORSUS no Município de Ouissamã- RJ.

O Programa supracitado engloba diversas ações
do Ministério da Saúde e busca melhorar as condições
de saúde da população brasileira.

O Programa Reforço à Reorganização do Sistema
Único de Saúde - é o maior projeto de investimento
do Ministério da Saúde. Ele investe na recuperação da
rede física de saúde do País, que presta serviços ao
SUS, mediante a compra de equipamentos médico
hospitalares e unidades móveis. Os recursos inves
tidos na "Rede Hospitalar e Ambulatorial" beneficiam
basicamente, as áreas de urgência, emergência e as
sistênciaao parto, nas quais há os maiores índices de
mortes evitáveis.
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Um programa dessa natureza certamente mu
dará esta realidade, que aflige a grande maioria da
população carente do nosso País. Principalmente nos
estado com maior densidade demográfica e menor
distribuição de renda.

Certo de poder contar com ações de Vossa Exce
lência, para suprir esta carência que tanto prejudica a po
pulação em nosso Estado, agradeço antecipadamente.

Sala das Sessões, 19 de abril de 2004. - Depu
tado Carlos Nader, PFL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 2.553, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Programa RE
FORSUS no Município de Rio Bonito - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio desta

sugerir a Vossa Excelência, a implantação do Programa
REFORSUS no Município de Rio Bonito- RJ.

O Programa supracitado engloba diversas ações
do Ministério da Saúde e busca melhorar as condições
de saúde da população brasileira.

O Programa Reforço à Reorganização do Sistema
Único de Saúde - é o maior projeto de investimento
do Ministério da Saúde. Ele investe na recuperação da
rede física de saúde do País, que presta serviços ao
SUS, mediante a compra de equipamentos médico
hospitalares e unidades móveis. Os recursos inves
tidos na "Rede Hospitalar e Ambulatorial" beneficiam
basicamente, as áreas de urgência, emergência e
assistência ao parto, nas quais há os maiores índices
de mortes evitáveis.

Um programa dessa natureza certamente mu
dará esta realidade, que aflige a grande maioria da
população carente do nosso País. Principalmente nos
estado com maior densidade demográfica e menor
distribuição de renda.

Certo de poder contar com ações de Vossa Exce
lência, para suprir esta carência que tanto prejudica a po
pulação em nosso Estado, agradeço antecipadamente.

Sala das Sessões, 19 de abril de 2004. - Depu
tado Carlos Nader, PFL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 2.554, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Programa RE
FORSUS no Município de Rio Claro- RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:

Com cordiais cumprimentos, venho por meio desta
sugerir a Vossa Excelência, a implantação do Programa
REFORSUS no Município de Rio Claro- RJ.

O Programa supracitado engloba diversas ações
do Ministério da Saúde e busca melhorar as condições
de saúde da população brasileira.

O Programa Reforço à Reorganização do Sistema
Único de Saúde - é o maior projeto de investimento
do Ministério da Saúde. Ele investe na recuperação da
rede física de saúde do País, que presta serviços ao
SUS, mediante a compra de equipamentos médico
hospitalares e unidades móveis. Os recursos inves
tidos na "Rede Hospitalar e Ambulatorial" beneficiam
basicamente, as áreas de urgência, emergência e
assistência ao parto, nas quais há os maiores índices
de mortes evitáveis.

Um programa dessa natureza certamente mu
dará esta realidade, que aflige a grande maioria da
população carente do nosso País. Principalmente nos
estado com maior densidade demográfica e menor
distribuição de renda.

Certo de poder contar com ações de Vossa. Ex
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica
a população em nosso Estado, agradeço antecipada
mente.

Sala das Sessões, 19 de abril de 2004. - Depu
tado Carlos Nader, PFL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 2.555, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Programa
REFORSUS no Município de Rio das Flo
res- RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio desta

sugerir a Vossa Excelência, a implantação do Progra
ma REFORSUS no Município de Rio das Flores- RJ.

O Programa supracitado engloba diversas ações
do Ministério da Saúde e busca melhorar as condições
de saúde da população brasileira.

O Programa Reforço à Reorganização do Sistema
Único de Saúde - é o maior projeto de investimento
do Ministério da Saúde. Ele investe na recuperação da
rede física de saúde do País, que presta serviços ao
SUS, mediante a compra de equipamentos médico
hospitalares e unidades móveis. Os recursos inves
tidos na "Rede Hospitalar e Ambulatorial" beneficiam
basicamente,.as áreas de urgência, emergência e
assistência ao parto, nas quais há os maiores índices
de mortes evitáveis.
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Um programa dessa natureza certamente mu
dará esta realidade, que aflige a grande maioria da
população carente do nosso País. Principalmente nos
estado com maior densidade demográfica e menor
distribuição de renda.

Certo de poder contar com ações de Vossa Exce
lência, para suprir esta carência que tanto prejudica a po
pulação em nosso Estado, agradeço antecipadamente.

Sala das Sessões, 19 de abril de 2004. - Depu
tado Carlos Nader, PFL-RJ.

INDICAÇÃO NQ 2.556, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Programa
REFORSUS no Município de Rio das Os
tras - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio desta

sugerir a Vossa Excelência, a implantação do Programa
REFORSUS no Município de Rio das Ostras- RJ.

O Programa supracitado engloba diversas ações
do Ministério da Saúde e busca melhorar as condições
de saúde da população brasileira.

O Programa Reforço à Reorganização do Sistema
Único de Saúde. - éo maior projeto de investimento
do Ministério da Saúde. Ele investe na recuperação da
rede física de saúde do.País, que presta serviços ao
SUS, mediante a compra de equipamentos médico
hospitalares e unidades móveis. Os recursos inves
tidos na "Rede Hospitalar e Ambulatorial" beneficiam
basicamente, as áreas de urgência, emergência e
assistência ao parto, nas quais há os maiores índices
de mortes evitáveis.

Um programa dessa natureza certamente mu
dará esta realidade, que aflige a grande maioria da
população carente do nosso País. Principalmente nos
estado com maior densidade demográfica e menor
distribuição de renda.

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica
a população em nosso Estado,·agradeço antecipada
mente.

Sala das Sessões, 19 de abril de 2004. - Depu
tado Carlos Nader, PFL-RJ.

INDICAÇÃO NQ 2.557, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Programa
REFORSUS no Município de Santa Maria
Madalena - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio

desta sugerir a Vossa Excelência, a implantação do
Programa REFORSUS no Município de Santa Maria
Madalena- RJ.

O Programa supracitado engloba diversas ações
do Ministério da Saúde e busca melhorar as condições
de saúde da população brasileira.

O Programa Reforço à Reorganização do Sistema
Único de Saúde - é o maior projeto de investimento
do Ministério da Saúde. Ele investe na recuperação da
rede física de saúde do País, que presta serviços ao
SUS, mediante a compra.de equipamentos médico
hospitalares e unidades móveis. Os recursosinves
tidos na "Rede Hospitalar e Ambulatorial" beneficiam
basicamente, as áreas de urgência, emergência e
assistência ao parto, nas quais há os maiores índices
de mortes evitáveis.

Um programa dessa natureza certamente mu
dará esta realidade, que aflige a grande maioria da
população carente do nosso País. Principalmente nos
estado com maior densidade demográfica e menor
distribuição de renda.

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex
celência, para suprir estacarência que tanto prejudica
a população emOosso Estado, agradeço antecipada
mente.

Sala das Sessões, 19 de abril de 2004. - Depu
tado Carlos Nader, PFL-RJ.

INDICAÇÃO NQ 2.558, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a·implantação·do Programa
REFORSUS no Município de Santo Antônio
de Pádua - RJ.

Despache:>: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio

desta sugerir a Vossa Excelência, a implantação do
Programa REFORSUS no Município de Santo Antônio
de Pádua- RJ.

O Programa supracitado engloba diversas ações
do Ministério da Saúde e busca melhorar as condições
de saúde da população brasileira.

O Programa Reforço à Reorganização do Sistema
Único de Saúde - é o maior projeto de investimento
do Ministério da Saúde. Ele investe na recuperação da
rede física de saúde do País, que presta serviços ao
SUS, mediante a compra de equipamentos médico
hospitalares e unidades móveis. Os recursos inves
tidos na "Rede Hospitalar e Ambulatorial" beneficiam
basicamente, as áreas de urgência, emergência e
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assistência ao parto, nas quais há os maiores índices
de mortes evitáveis.

Um programa dessa natureza certamente mu
dará esta realidade, que aflige a grande maioria da
população carente do nosso País. Principalmente nos
estado com maior densidade demográfica e menor
distribuição de renda.

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica
a população em nosso Estado, agradeço antecipada
mente.

Sala das Sessões, 19 de abril de 2004. - Depu
tado Carlos Nader, PFL-RJ.

INDICAÇÃO N!! 2.559, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Programa
REFORSUS no Município de São Francisco
de Itabapoana - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio

desta sugerir a Vossa Excelência, a implantação do

Programa REFORSUS no Município de São Francisco

de Itabapoana- RJ.

O Programa supracitado engloba diversas ações

do Ministério da Saúde e busca melhorar as condições

de saúde da população brasileira.

O Programa Reforço à Reorganização do Sistema

Único de Saúde - é o maior projeto de investimento
do Ministério da Saúde. Ele investe na recuperação da

rede física de saúde do País, que presta serviços ao

SUS, mediante a compra de equipamentos médico
hospitalares e unidades móveis. Os recursos inves

tidos na "Rede Hospitalar e Ambulatorial" beneficiam

basicamente, as áreas de urgência, emergência e

assistência ao parto, nas quais há os maiores índices
de mortes evitáveis.

Um programa dessa natureza certamente mu

dará esta realidade, que aflige a grande maioria da
população carente do nosso País. Principalmente nos

estado com maior densidade demográfica e menor
distribuição de renda.

Certo de poder contar com ações de Vossa Exce
lência, para suprir esta carência que tanto prejudica a po
pulação em nosso Estado, agradeço antecipadamente.

Sala das Sessões, 19 de abril de 2004. - Depu
tado Carlos Nader, PFL-RJ.

INDICAÇÃO N!! 2.560, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Programa
REFORSUS no Município de São João da
Barra - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excnlentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio

desta surerir a Vossa Excelência, a implantação do
Programa REFORSUS no Município de São João da
Barra- R•.

O PlOgrama supracitado engloba diversas ações
do Ministério da Saúde e busca melhorar as condições
de saúde da população brasileira.

O Programa Reforço à Reorganização do Sistema
Único de Saúde - é o maior projeto de investimento
do Ministério da Saúde. Ele investe na recuperação da
rede física de saúde do País, que presta serviços ao
SUS, mediante a compra de equipamentos médico
hospitalares e unidades móveis. Os recursos investi
dos na "Flede Hospitalar e Ambulatorial" beneficiam
basicamEnte, as áreas de urgência, emergência e
assistênca ao parto, nas quais há os maiores índices
de mortes evitáveis.

Um programa dessa natureza certamente mu
dará esta realidade, que aflige a grande maioria da
população carente do nosso País. Principalmente nos
estado com maior densidade demográfica e menor
distribuiç~lode renda.

Cert:> de poder contar com ações de Vossa Exce
lência, para suprir esta carência que tanto prejudica a po
pulação em nosso Estado, agradeço antecipadamente.

Sala das Sessões, 19 de abril de 2004. - Depu
tado CarF:>s Nader, PFL-RJ.

INDICAÇÃO N!! 2.561, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Programa
REFORSUS no Município de São José de
Ubá- RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Exc(~lentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Corr cordiais cumprimentos, venho por meio desta

sugerir a Vossa Excelência, a implantação do Programa
REFORSUS no Município de São José de Ubá- RJ.

O PlOgrama supracitado engloba diversas ações
do Ministério da Saúde e busca melhorar as condições
de saúde.da população brasileira.

O Programa Reforço à Reorganização do Sistema
Único de Saúde- é o maior projeto de investimento
do Ministé,rio da Saúde. Ele investe na recuperação da



Sugere a implantação do Programa RE
FORSUS no Município de Sapucaia - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-
se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio desta

sugerir a VossaExcelência, a implantação do Programa
REFORSUS no Município de Sapucaia-HJ.

O Programa supracitado engloba diversas ações
do Ministério da Saúde e busca melhorar as condições
de saúde da população brasileira. .

.O Programa Reforço à Reorganização do Sistema
Único de Saúde - éo maior projeto de investimento
do Ministério daSaúde. Ele investe na recuperação da
rede física de saúde do Pafs, que presta serviços ao
SUS, mediante a compra de equipamentos médico
hospitalares e unidades móveis. Os recursos investi
dos na "Rede Hospitalar e Ambulatorial" beneficiam
basicamente, as áreas de urgência, emergência e
assistência ao parto, nas quais há os maiores índices
de mortes evitáveis.

Um programa dessa natureza certamente mu
dará esta realidade, que aflige a grande maioria da
população carente do nosso País. Principalmente nos
estado com maior densidade demográfica e menor
distribuição de renda.

Certo de'poder contar com ações de Vossa Ex
ce�ência' para suprir estacarência que tanto prejudica
a população em nosso Estado, agradeço antecipada
mente.

Sala das Sessões, 19 de abril de 2004. - Depu
tado Carlos Nader, PFL-RJ.

INDICAÇÃO Ng 2.564, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Programa RE
FORSUS no Município de Seropédica - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentfssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiaís cumprimentos, venho por meio desta

sugerir a Vossa Excelência, a implantação do Programa
REFORSUS no Município de Seropédica- RJ.

O Programa supracitado engloba diversas ações
do Ministério da Saúde e busca melhorar as condições
de saúde da população brasileira.

O Programa Reforço à Reorganização do Sistema
Único de Saúde - é o maior projeto de investimento
do Ministério da Saúde. Ele investe na recuperação da
rede física de saúde do País, que presta serviços ao
SUS, mediante a compra de equipamentos médico-

INDICAÇÃO Ng 2.562, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Programa
REFORSUS no Município de São Pedro da
Aldeia- RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio

desta sugerir a Vossa Excelência, a implantação do
Programa REFORSUS no Município de São Pedro da
Aldeia- RJ.

O Programa supracitado engloba diversas ações
do Ministério da Saúde e busca melhorar as condições
de saúde da população brasileira.

O Programa Reforço à Reorganização do Sistema
Único de Saúde - é o maior projeto de investimento
do Ministério da Saúde. Ele investe na recuperação da
rede física de saúde do País, que presta serviços ao
SUS, mediante a compra de equipamentos médico
hospitalares e unidades móveis. Os recursos inves
tidos na "Rede Hospitalar e Ambulatorial" beneficiam
basicamente, as áreas de urgência, emergência e as
sistência ao parto, nas quais há os maiores índices de
mortes evitáveis.

Um programa dessa natureza certamente mu
dará esta realidade, que aflige a grande maioria da
população carente do nosso País. Principalmente nos
estado com maior densidade demográfica e menor
distribuição de renda.

Certo de poder contar com ações de Vossa Exce
lência, para suprir esta carência que tanto prejudica a po
pulação em nosso Estado, agradeço antecipadamente.

Sala das Sessões, 19 de abril de 2004. - Depu
tado Carlos Nader, PFL-RJ.
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rede física de saúde do País, que presta serviços ao INDICAÇÃO Nº 2.563, DE 2004
SUS, mediante a compra de equipamentos médico- (Do Sr. Carlos Nader)
hospitalares e unidades móveis. Os recursos inves
tidos na "Rede Hospitalar e Ambulatorial" b~neficiam

basicamente, as áreas de urgência, emergência e
assistência ao parto, nas quais há os maiores índices
de mortes evitáveis.

Um programa dessa natureza certamente mu
dará esta realidade, que aflige a grande maioria da
população carente do nosso País. Principalmente nos
estado com maior densidade demográfica e menor
distribuição de renda.

Certo de poder contar com ações de Vossa Exce
lência, para suprir esta carência que tanto prejudica a po
pulação em nosso Estado, agradeço antecipadamente.

Sala das Sessões, 19 de abril de 2004. - Depu
tado Carlos Nader, PFL-RJ.
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hospitalares e unidades móveis. Os recursos investi
dos na "Rede Hospitalar e Ambulatorial" beneficiam
basicamente, as áreas de urgência, emergência e
assistência ao parto, nas quais há os maiores índices
de mortes evitáveis.

Um programa dessa natureza certamente mu
dará esta realidade, que aflige a grande maioria da
população carente do nosso País. Principalmente nos
estado com maior densidade demográfica e menor
distribuição de renda.

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica
a população em nosso Estado, agradeço antecipada

mente.
Sala das Sessões, 19 de abril de 2004. - Depu

tado Carlos Nader, PFL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 2.565, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Programa RE
FORSUS no Município de Silva Jardim - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio desta

sugerir a Vossa Excelência, a implantação do Programa
REFORSUS no Município de Silva Jardim- RJ.

O Programa supracitado engloba diversas ações
do Ministério da Saúde e busca melhorar as condições
de saúde da população brasileira.

O Programa Reforço à Reorganização do Sistema
Único de Saúde - é o maior projeto de investimento
do Ministério da Saúde. Ele investe na recuperação da
rede física de saúde do País, que presta serviços ao
SUS, mediante a compra de equipamentos médico
hospitalares e unidades móveis. Os recursos inves
tidos na "Rede Hospitalar e Ambulatorial" beneficiam
basicamente, as áreas de urgência, emergência e
assistência ao parto, nas quais há os maiores índices
de mortes evitáveis.

Um programa dessa natureza certamente mu
dará esta realidade, que aflige a grande maioria da
população carente do nosso País. Principalmente nos
estado com maior densidade demográfica e menor
distribuição de renda.

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica
a população em nosso Estado, agradeço antecipada
mente.

Sala das Sessões, 19 de abril de 2004. - Depu
tadoCarlos Nader, PFL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 2.566, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Programa RE·
FORSUS no Município de Sumidouro - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio desta

sugerir a Vossa Excelência, a implantação do Programa
REFORSUS no Município de Sumidouro- RJ.

O Programa supracitado engloba diversas ações
do Ministério da Saúde e busca melhorar as condições
de saúde da população brasileira.

O Programa Reforço à Reorganização do Sistema
Único de Saúde - é o maior projeto de investimento
do Ministério da Saúde. Ele investe na recuperação da
rede física de saúde do País, que presta serviços ao
SUS, mediante a compra de equipamentos médico
hospitalares e unidades móveis. Os recursos inves
tidos na "Rede Hospitalar e Ambulatorial" beneficiam
basicamente, as áreas de urgência, emergência e
assistência ao parto, nas quais há os maiores índices
de mortes evitáveis.

Um programa dessa natureza certamente mu
dará esta realidade, que aflige a grande maioria da
população carente do nosso País.Principalmente nos
estado com maior densidade demográfica e menor
distribuição de renda.

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica
a população em nosso Estado, agradeço antecipada
mente.

Sala das Sessões, 19 de abril de 2004. - Depu
tado Carlos Nader, PFL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 2.567, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Programa
REFORSUS no Município de Tanguá - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio desta

sugerir a Vossa Excelência, a implantação do Programa
REFORSUS no Município de Tanguá- RJ.

O Programa supracitado engloba diversas ações
do Ministério da Saúde e busca melhorar as condições
de saúde da população brasileira.

O Programa Reforço à Reorganização do Sistema
Único de Saúde - é o maior projeto de investimento
do Ministério da Saúde. Ele investe na recuperação da
rede física de saúde do País, que presta serviços ao
SUS, mediante a compra de equipamentos médico-
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hospitalares e unidades móveis. Os recursos investi
dos na "Rede Hospitalar e Ambulatorial" beneficiam
basicamente, as áreas de urgência, emergência e
assistência ao parto, nas quais há os maiores índices
de mortes evitáveis.

Um programa dessa natureza certamente mu
dará esta realidade, que aflige a grande O}aioria da
população carente do nosso País. Principalmente nos
estado com maior densidade demográfica e menor
distribuição de renda.

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica
a população em nosso Estado, agradeço antecipada
mente.

Sala das Sessões, 19 de abril de 2004. - Depu
tado Carlos Nader, PFL-RJ.

INDICAÇÃO N2 2.568, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Programa
REFORSUS no Município de Trajano de
Moraes- RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio

desta sugerir a Vossa Excelência, a implantação do
Programa REFORSUS no Município de Trajano de
Moraes- RJ.

O Programa supracitado engloba diversas ações
do Ministério da Saúde e busca melhorar as condições
de saude da população brasileira.

O Programa Reforço à Reorganização do Sistema
Único de Saúde - é o maior projeto de investimento
do Ministério da Saúde. Ele investe na recuperação da
rede física de saúde do País, que presta serviços ao
SUS, mediante a compra de equipamentos médico
hospitalares e unidades móveis. Os recursos inves
tidos na "Rede Hospitalar e Ambulatorial" beneficiam
basicamente, as áreas de urgência, emergência e
assistência ao parto, nas quais háos maiores índices
de mortes evitáveis.

Um programa dessa natureza certamente mu
dará esta realidade, que aflige a grande maioria da
população carente do nosso País. Principalmente nos
estado com maior densidade demográfica e menor
distribuição de renda.

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica
a população em nosso Estado, agradeço antecipada
mente.

Sala das Sessões, 19 de abril de 2004. - Depu
tado Carlos Nader, PFL-RJ.

INDICAÇÃO W! 2.569, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Programa RE
FORSUS no Município deValença - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio desta

sugerir a Vossa Excelência, a implantação doPrograma
REFORSUS no Município de Valença - RJ.

O Programa supracitado engloba diversas ações
do Ministério da Saúde ebusca melhorar as condições
de saúde da população brasileira.

O Programa Reforço à Reorganização do Sistema
Único de Saúde -é o maior projeto de investimento
do Ministério da Saúde. Ele investe na recuperação da
rede física de saudedo País, que presta serviços ao
SUS, mediante a compra de equipamentos médico
hospitalares e unidades móveis.• Os recursos inves
tidos na "Rede Hospitalar e Ambulatorial" beneficiam
basicamente, as áreas de urgência, ,emergência e as
sistência ao parto, nas quais há os maiores índices de
mortes evitáveis.

Um programa dessa. natureza certamente mu
dará esta realidade, que aflige a grande maioria da
população carente do nosso País. Principalmente nos
estado com maior. densidade demográfica e menor
distribuição de renda.

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex
celência, para supriresta carência que tanto prejudica
a população em nosso Estado, agradeço antecipada
mente.

Sala das Sessões, 19 de abril de 2004. - Depu
tado Carlos Nader, PFL-RJ.

INDICAÇÃO N2 2.570, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Programa RE
FORSUS no Município de Varre-Sai - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe.-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com cordiais cumprimentos, venhopor meio desta

sugerir a Vossa Excelência, a implantação do Programa
REFORSUS no Município de Varre-Sai - RJ.

O Programa supracitado engloba diversas ações
do Ministério da Saúde e busca melhorar as condições
de saúde da população brasileira.

O Programa Reforço à Reorganização do Sistema
Único de Saúde - é o maior projeto de investimento
do Ministério da Saúde. Ele investe na récuperação da
rede física de saúde do País, que presta serviços ao
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SUS, mediante a compra de equipamentos médico
hospitalares e unidades móveis. Os recursos inves
tidos na "Rede Hospitalar e Ambulatorial" beneficiam
basicamente, as áreas de urgência, emergência e
assistência ao parto, nas quais há os maiores índices
de mortes evitáveis.

Um programa dessa natureza certamente mu
dará esta realidade, que aflige a grande maioria da
população carente do nosso País. Principalmente nos
estado com maior densidade demográfica e menor
distribuição de renda.

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex
celência, para suprir esta carência que tanto prejudica
a população em nosso Estado, agradeço antecipada
mente.

Sala das Sessões, 19 de abril de 2004. - Depu
tado Carlos Nader, PFL-RJ.

INDICAÇÃO NQ 2.571, DE 2004
(Do Sr. Simão Sessim)

Sugere ao Ministério da Educação a
transformação de Centros Federais de Edu
cação Tecnológica - Cefets em Universida
des Tecnológicas.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Apreciação: Código de Autenticação>

3A329AFE30

REQUERIMENTO
(Do Sr. Simão Sessim)

Requer o envio de Indicação ao Poder
Executivo, sugerindo ao Ministério da Edu
cação (MEC) a transformação de Centros
Federais de EducaçãoTecnológica - Cefets
em Universidades Tecnológicas.

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

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exª. seja encaminhada ao Poder Executivo a Indi
cação em anexo, sugerindo a transformação de Cen
tros Federais de Educação Tecnológica - Cefets em
Universidades Tecnológicas.

Sala das Sessões, de de 2004. - Deputado Si
mãoSessim.

INDICAÇÃO Nº , DE 2004
(Do Sr. Simão Sessim)

Sugere ao Ministério da Educação a
transformação de Centros Federais de Edu
cação Tecnológica - Cefets em Universida
des Tecnológicas.

Excl3lentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Educaçãc<

Corri vistas a colaborar no debate sobre o modelo
para a ecucação profissional e tecnológica, sugiro a
transformação dos Centros Federais de Educação Tec
nológica -- Cefets em Universidades Tecnológicas.

Os Cefets sempre enfatizaram o desenvolvimen
to tecnolÓ~icocomo vocação institucional e cresceram
quantitati"a e qualitativamente com vistas a fortalecer
essa áreB.. Mais do que uma função técnica, a Rede
de Cetets tem exercido função política e pedagógica
que contribui para a transformação da relação dos tra
balhadores com a sociedade.

Pare promovermos a revolução tecnológica de que
o Brasll nElcessita, precisamos superar a compreensão
da educaqão tecnológica e profissional como apenas
de capacitação de indivíduos para o trabalho, deter
minada p,x um mercado que impõe seus objetivos. É
necessário situá-Ia como modalidade de educação ca
paz de desenvolver no indivíduo a capacidade de gerar
conhecimentos a partir de uma prática interativa com a
realidade de forma a questionar o conhecido e inves
tigar o não conhecido, para transformar e influenciar
positivamente o destino da sua comunidade.

Transformar os Cefets em Universidades é inse
ri-los na estrutura em que ensino, pesquisa e extensão
são indissociáveis, capaz de levar a cabo o projeto de
desenvolvmento e inovação tecnológicos, sem necessa
riamente nbandonar o objetivo de profissionalização de
seus educandos. A estrutura dessas universidades tec
nológicas::ompreenderiam um ensino que articulasse os
conhecimontos teóricos e práticos da educação técnica e
profissional com os fundamentos da formação profissio
nal integral, de forma a tornar o educando protagonista do
processo de construção da sociedade; uma pesquisa que
fosse vo~ada para o desenvolvimento de projetos de ciên
cia e tecnCilogia ligados aos interesses nacionais e locais,
bem come à melhoria da qualidade de vida da população;
e, finalme!lte, uma atividade de extensão, compromisso
das atividades de ensino e investigação com o meio so
cial, que fosse desenvolvida de forma que permita a tro
ca sistemática de saberes, resultante do confronto com
a realidad.e brasileira e regional, e a democratização do
conhecimento acadêmico. As Universidades Tecnológicas
estariam comprometidas com o desenvolvimento local e
suas ações apreciariam o contexto produtivo da região, de
forma a buscar, também, a maior inserção dos recursos
humanos oor elas formados nesse ambiente.

Asslm, espero contar com a acolhida do MEC
para com a sugestão que ora apresento a Vossa Ex
celência.

Sala das Sessões, de de 2004. - Deputado Si
mão Ses:3im
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REQUERIMENTO Nº 1.746, DE 2004

OF.TP Nº 81/2003

Brasília, 15 de abril de 2004

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

Senhor Presidente,
Solicito a V. Exª a gentileza de revisar o despacho

exarado ao PL nº 6.960/02, incluindo esta Comissão
para, nos termos do art. 140 do Regimento Interno,
analisar, em audiência, a modificação sugerida no pro
jeto pelo autor ao art. 1.361 do Código Civil, segundo a
qual a propriedade fiduciária de veículos constituir-se-ia
não só pela simples inscrição na repartição de trânsito
competente, mas também, pelo registrodo contrato no
Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

A requerida oitiva justifica-se pelo fato de que
se estaria onerando financeiramente e sobremaneira
um negócio que a prática comercial tem demonstrado
funcionar de forma perfeita. Parece estar-se criando
mais um indevido e desnecessário custo cartorário
para o consumidor;

Desse modo, pelo vulto e importância do que se
pretende debater,apelo à vossa sensibilidade da urgên
cia que o assunto requer, defira o requerido.

Atenciosamente, - Deputado Paulo Lima (PMDB/
SP).

Presidente,
Revejo o despacho exarado no PL nº

6.960/2002, determinando que o mesmo seja
encaminhado à Comissão de Defesa do Con
sumidor, conforme previsto no Art. 140,11, para,
em audiência, pronunciar-se especificamente
sobre as modificações sugeridas para o Art.
1.361 do Código Civil. Oficie-se ao requerente
e, após, publique-se.

Em 27-4-2004. - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO Nº 1.737, DE 2004

Oficio nº 86/2004-P

Brasília, 14 de abril de 2004

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

Senhor Presidente,
De acordo com as alterações introduzidas com a

aprovação da Resolução 20, de 17 de março de 2004,
que modifica as atribuições das Comissões Permanen-

tes, solicito a V. Exª a revisão do despacho do Projeto
de Lei nº 1.498/03.

Atenciosamente, - Deputado Silas Câmara, Pre
sidente.

Defiro. Revejo, nos termQs da Resolução
nº 20/04, o despacho aposto ao PL nº 1.498/03,
para excluir a Comissão de Desenvolvimento
Urbano e incluir a Comissão da Amazônia, Inte
gração Nacional e Desenvolvimento Regional,
que deverá pronunciar-se antes da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação (art.
54), mantendo-se o caráter conclusivo (RICD,
art. 24, 11). Oficie:-se. Publique-se.

Em 27-4-04. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

REQUERIM-ENTO Nº 1.747, DE 2004
(Da Comissão de Educação e Cultura)

Requer a apensação do PL nº 5.278/01
ao PL nQ4.637/01

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência autorizar a apensa

ção do Projeto de Lei nº 5.278/01 - do Sr. José Carlos
Coutinho -que "estabelece a concessão de desconto
nos valores dos ingressos em espetáculos culturais e
artísticos para idosos e para as pessoas portadoras
de deficiência" ao Projeto de Lei nº 4.637/2001 - do
Sr. Léo Alcântara - que "dispõe sobre a concessão
da meia-entrada em eventos culturais aos profissio
nais do ensino.

As proposições em tela deverão tramitar con
juntamente, por tratar-se de matérias afins, conforme
dispõem os artigos 142 e 143, 11, b, do Regimento
interno.

Sala das Sessões, 13 de abril de 2004. - Depu
tado Carlos Abicalil, Presidente.

Apense-se ao PL 4.637/2001 o PL
5.278/2001. Publique-se. Oficie-se.

Em 27-4-04. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

REQUERIMENTO NQ 1.741, DE 2004
(Do Sr.lnaldo Leitão e outros)

Requer regime de urgência na aprecia
ção do Projeto de Lei nº 2.974, de 2004

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 155 do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, requeremos regime de urgên
cia na apreciação do Projeto de Lei nº 2.974, de 2004,
de autoria do Deputado Jqão Alfredo, que "Altera a Lei
nº 10.420, de 10 de abril de 2002, com a redação dada
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pela Lei nº 10.700, de 9 de julho de 2003, e dá outras
providências", estendendo o Benefício Garantia-Safra
aos agricultores familiares vitimados pelo fenômeno
das enchentes.

Sala das Sessões, 15 de abril de 2004. - Depu
tado Inaldo Leitão.

Arquive-se, tendo em vista a ausência
dos requisitos regimentais pertinentes. Oficie
se. Publique-se.

Em 27-4-04. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

REQUERIMENTO Nº 1.742, DE 2004
(Do Sr. lnaldo Leitão e outros)

Requer regime de urgência na apreciação
do Projeto de Lei nº 4.395-A, de 1998

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 155 do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados, requeremos regime de
urgência na apreciação do Projeto de Lei nº 4.395-A,
de 1998, do Senado Federal, que "Estabelece as Dire
trizes Nacionais de Defesa Civil", a serem cumpridas
por intermédio do Sistema Nacional de Defesa Civil
- SINDEC, estruturado nas esferas federal, estadual
e municipal, e com objetivos de planejar e promover
a defesa permanente contra desastres naturais ou
provocados pelo homem; atuar na iminência e em si
tuações de desastre e; prevenir ou minimizar danos,
socorrer e assistir populações atingidas e recuperar
áreas atingidas por desastres.

Sala das Sessões, 15 de abril de 2004. - Depu
tado Inaldo Leitão.

Arquive-se, tendo em vista a ausência
dos requisitos regimentais pertinentes. Oficie
se. Publique-se.

Em 27-4-04. - João Paulo Cunha, Pre
sidente.

ERRATA
(Republica-se em virtude de novo
despacho do Senhor Presidente:)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI Nº 4.290, DE 2001
(Da Sra. Iara Bernardi)

Dispõe sobre a proibição da importa
ção, fabricação e comercialização de artigos
infantis de PVC maleável que contenham fta
lato de di-isononilo (DINP) e ftalato de di(2
etilexilfl) (DEHP) e dá outras providências.

(As Comissões de Economia, Indústria
e Comércio; de Defesa do Consumidor, Meio

Ambiente e Minorias; E de Constituição e Jus
tiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24, 11.)

Leia-se:

PROJETO DE LEI Nº 4.290, DE 2001
(Da Sra. Iara Bernardi)

Dispõe sobre a proibição da importa
ção, fabricação e comercialização de artigos
infantis de PVC maleável que contenham fta
lato de di-isononilo (DINP) e ftalato de di(2
etilexila) (DEHP) e dá outras providências.

(Às Comissões de Desenvolvimento Eco
nômico, Indústria e Comércio; De Meio Am
biente e Desenvolvimento Sustentável; E de
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54)
- Art. 24, 11.)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI Nº 6.299, DE 2002
(Do Senado Federal)

PLS 526/1999

Altera os arts 3º e 9º da Lei nº 7.802,
de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a
pesquisa, a experimentação, a produção, a
embalagem e rotulagem, o transporte, o ar
mazenamento, a comercialização, a propa
ganda comercial, a utilização, a importação,
a exportação, o destino final dos resíduos
e embalagens, o registro, a classificação,
o controle, a inspeção e a fiscalização de
agrotóxicos, seus componentes e afins, e
dá outras providências.

(Às Comissões de Defesa do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias; De Seguridade
Social e Família; De Agricultura e Política Ru
ral; E de Constituição e Justiça e de Redação
(Art. 54) - Art. 24, 11. Apense-se a Este o PL.
2.495/00 e seu Apensado.)

Leia-se:

PROJETO DE LEI Nº 6.299, DE 2002
(Do Senado Federal)

PLS 526/1999

Altera os arts 3º e 9º da Lei nº 7.802,
de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a
pesquisa, a experimentação, a produção, a
embalagem e rotulagem, o transporte, o ar
mazenamento, a comercialização, a propa
ganda comercial, a utilização, a importação,
a exportação, o destino final dos resíduos
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e embalagens, o registro, a classificação,
o controle, a inspeção e a fiscalização de
agrotóxicos, seus componentes e afins, e
dá outras providências.

{Às Comissões de Meio Ambiente e de
senvolvimento Sustentável; De Seguridade
Social e Família; De Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural; E de
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54)
- Art. 24, 11. Apense-se a este o PL. 2.495/00
e seu Apensado.)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI Nº 6.963, DE 2002
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

Institui diretriz sobre a obrigatoriedade
de implantação de programas de racionali
zação do uso da água.

{Às Comissões de Desenvolvimento Ur
bano e Interior; De Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias; E de Constituição e
Justiçae de Redação (Art. 54) - Art. 24, 11.)

Leia-se:

PROJETO DE LEI Nº 6.963, DE 2002
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

Institui diretriz sobre a obrigatoriedade
de implantação de programas de racionali
zação do uso da água.

{Às Comissões de Desenvolvimento Ur
bano; De Meio Ambiente e Desenvolvimento
Suspentável; E de Constituição e Justiça e de
Cidadania (Art. 54) - Art. 24, 11.)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI Nº 6.983, DE 2002
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

Institui o Programa Biodiesel.
{Às Comissões de Defesa do Consu

midor, Meio Ambiente e Minorias; De Minas
e Energia; E de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11.)

Leia-se:

PROJETO DE LEI Nº 6.983, DE 2002
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

Institui o Programa Biodiesel.
(Às Comissões de Meio Ambiente e De

senvolvimento Sustentável; De Minas e Ener-

gia; E de Constituição e JusHça e de Cidadania
(Art 54) - Art. 24, 11.)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI Nº 222, DE 2003
(Do Sr. Pompeo de Mattos)

Torna obrigatória a adição de álcool
etílico carburante ao óleo dliesele dá outras
providências.

(Às Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; De Minas
e Energia; E de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11.)

Leia-se:

PROJETO DE LEI Nº 222, DE 2003
(Do Sr. Pompeo de Mattos)

Torna· obrigatória a adição de álcool
etílico carburante ao óleo diesel e dá outras
providências.

(Às Comissões de Meio Ambiente e De
senvolvimento Sustentável;De Minas e Ener
gia; E de Constituição e Justiça e de Cidadania
(Art. 54) -Art. 24, 11.)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI Nº 449, DE 2003
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

Altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto
de 1981, que dispõe sobre a Política Na
cional. do Meio Ambiente, para incluir um
art. 13-A que proíbe a importação de bens
usados e dá outras providências.

(Às Comissões de Def,asa do Consumi
dor, Meio Ambiente. e Minorias; E de Consti
tuição e Justiça e de Redação)

Leia-se:

PROJETO DE LEI Nº 449, DE 2003
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

Altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto
de 1981, que dispõe sobre a Política Na
cional do Meio Ambiente, para incluir um
art. 13-A que proíbe a importação de bens
usados e dá outras providências.

(Às Comissões de Meio Ambiente e De
senvolvimentoSustentável; E de Constituição
e Justiça e de Cidadania)

Onde se lê:
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PROJETO DE LEI Nº 1.151, DE 2003
(Do Sr. Carlos Souza)

Dispõe sobre as brigadas indígenas
de combate a incêndios florestais.

(Às Comissões de Defesa do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias e Constituição
e Justiça e de Redação (Art. 54 Ricd) - Art.
24, 11)

Leia-se:

PROJETO DE LEI Nº 1.151, DE 2003
(Do Sr. Carlos Souza)

Dispõe sobre as brigadas indígenas
de combate a incêndios florestais.

(Às Comissões de Meio Ambiente e De
senvolvimento Sustentável; De Direitos Huma
nos e Minorias; E de Constituição e Justiça e
de Cidadania (Art. 54) - Art. 24, 11)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI Nº 1.827, DE 2003
(Do Sr. Alberto Fraga)

Torna obrigatória aos comerciantes
de animais silvestres exóticos a exibição
do nome do criador e o do profissional
responsável pela criação, e dá outras pro
vidências.

(Às Comissões de Defesa do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias e Constituição
e Justiça e de Redação (Art. 54 Ricd) - Art.
24, 11)

Leia-se:

PROJETO DE LEI Nº 1.827, DE 2003
(Do Sr. Alberto Fraga)

Torna obrigatória aos comerciantes
de animais silvestres exóticos a exibição
do nome do criador e o do profissional
responsável pela criação, e dá outras pro
vidências.

(Às Comissões de Meio Ambiente e De
senvolvimento Sustentável; E de Constituição E
Justiça e de Cidadania (Art. 54) - Art. 24, 11)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI Nº 2.042, DE 2003
(Do Sr. Eduardo Paes)

Dispõe sobre normas para a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Muni
cípios, voltadas para aplicação, controle

e fiscalização da compensação financeira
de que trata o parágrafo 1º do Artigo 20
da Constituição da República, e dá outras
providências.

(Às Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; De Minas
e Energia; De Finanças e Tributação; E de
Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54
Ricd) - Art. 24, 11)

Leia-se:

Pl.=lOJETO DE LEI Nº 2.042, DE 2003
(Do Sr. Eduardo Paes)

Dispõe sobre normas para a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Muni
c:pios, voltadas para aplicação, controle e
fiscalização da compensação financeira
de que trata o parágrafo 1º do Artigo 20
da Constituição da República, e dá outras
providências.

(Às Comissões de Meio Ambiente e De
s,:mvolvimento Sustentável; De Minas e Ener
ga; De Finanças e Tributação; E de Consti
tuição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 Ricd)
- Art. 24, 11)

Onde se lê:

PI'=lOJETO DE LEI Nº 2.313, DE 2003
(Da Comissão de.Legislação Participativa)

SUG 43/2003

Altera dispositivos do Decreto-Lei nº
73, de 21 de novembro de 1966, e dá outras
providências.

(Às Comissões de Defesa do Consumi
dx, Meio Ambiente e Minorias; De Finanças
e Tributação; E de Constituição e Justiça e De
Redação.)

Leia-se:

pr~OJETO DE LEI Nº 2.313, DE 2003
(Da Comissão de Legislação Participativa)

SUG 43/2003

Altera dispositivos do Decreto-lei Nº
73, de 21 de novembro de 1966, e dá outras
providências.

(Às Comissões de Meio Ambiente e De
senvolvimento Sustentável; De Finanças e
Tdbutação; E de Constituição e Justiça e De
Cidadania)

Onde se lê:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 1.403, DE 2001

(Do Sr. Roberto Pessoa)

Dispõe sobre a realização de plebiscito
sobre a transposição de água do Rio São
Francisco para o Semi-Árido, concomitante
às eleições do ano de 2002.

(Às Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; De Minas
e Energia; E de Constituição e Justiça e de
Redação.)

Leia-se:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 1.403, DE 2001

(Do Sr. Roberto Pessoa)

Dispõe sobre.a realização de plebiscito
sobre a transposição de água do Rio São
Francisco para o Semi-Árido, concomitante
às eleições do ano de 2002.

(Às Comissões de Meio Ambiente e De
senvolvimento Sustentável; De Minas e Ener
gia; E de Constituição e Justiça ede Cida
dania.)

Onde se lê:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 1.238, DE 2001

(Do Sr. Fernando Ferro)

Dispõe sobre a realização de plebisci
to destinado a autorizar ou não a liberação
dos alimentos transgênicos na sociedade
brasileira.

(Às Comissões de Defesa do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias; E de Consti
tuição e Justiça e de Redação.)

Leia-se:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 1.238, DE 2001

(Do Sr. Fernando Ferro)

Dispõe sobre a realização dePlebisci
to destinado a autorizar ou não a liberação
dos alimentos transgênicos na sociedade
brasileira.

(Às Comissões de Meio Ambiente e De
senvolvimento Sustentável; E de Constituição
e Justiça e de Cidadania.)

Onde se lê:

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
N2 53, DE 1996

(Do Sr. Fernando Ferro)

Propõe que a Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
fiscalizeo. Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, o Ministério da Saúde,o
Ministério doTrabalho, o Ministério do Meio
Ambiente dos Recursos Hídricos e da Ama
zônia Legal, e o Ministério das Relações
Exteriores, sobre o. uso de agrotóxicos.

(Numere-se e encaminhe-se à Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente E
Minorias. Publique-se.)

Leia-se:

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
N2 53, DE 1996

(Do Sr. Fernando Ferro)

Propõe que a Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
fiscalize o Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, o Ministério daSaúde,o
Ministério doTrabalho, o Ministério do Meio
Ambiente dos Recursos Hídricos e da Ama
zônia Legal, e o Ministério das Relações
Exteriores, sobre o uso da agrotóxicos.

(Numere-se e encaminhe-se à Comissão
de Meio Ambiente. e Desenvolvimento Susten
tável. Publique-se.)

Onde se lê:

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
N2 8, DE 2003

(Do Sr. Sarney Filho)

Propõe que a Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Mino
rias fiscaliz.e os órgãos federais de meio
ambiente em sua atuação de fiscalização
de atividades potencialmente poluidoras
e de prevenção e controle de acidentes
ambientais.

(À Comissão De Defesa Do Consumidor,
Meio Ambiente E Minorias.)

Leia-se:

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO IE CONTROLE
N2 8, DE 2003

(Do Sr. Sarney Filho)

Propõe que a Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Mino-
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rias fiscalize os órgãos federais de meio
ambiente em sua atuação de fiscalização
de atividades potencialmente poluidoras
e de prevenção e controle de acidentes
ambientais.

(À Comissão de Meio Ambiente e De
senvolvimento Sustentável.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Finda
a leitura do expediente, passa-se à

IV - HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Esta
sessão solene, requerida pelos nobres Deputados Wil
son Santos, Chico Alencar e Eduardo Paes, destina-se
a homenagear os 20 anos do movimento Diretas-Já.

Convido para compor a Mesa o nosso amigo Os
mar Santos. (Palmas.)

Há muitos jovens no plenário, talvez alguns não
se lembrem de Osmar Santos, grande locutor que revo
lucionou a transmissão de jogos de futebol no País. Na
época das Diretas-Já, durante os comícios, ele pergun
tava a milhares de pessoas presentes: "Díretas quando,
meu povo?" E o povo respondia: "Já!" (Palmas.)

Convido também para compor a Mesa o ex-Depu
tado Federal e ex-Governador do Estado de Mato Gros
so Dante de Oliveira, autor da emenda constitucional
que restabeleceu as eleições diretas para Presidente
da República (palmas);o ex-Deputado Federal Domin
gos Leonelli, autor do livro Díretas-Já: 15 Meses que
Abalaram a Dítadura, em parceria com Dante de Oli
veira (palmas); e a cantora Fafá de Belém, importante
presença no movimento Diretas-Já. (Palmas.)

Convido todos a ouvirem, de pé, o Hino Nacional,
interpretado pela cantora Fafá de Belém.

É dito o seguinte:

"Quero dizer umas poucas palavras, prin
cipalmente a esta juventude que hoje toma con
ta do plenário da Câmara dos Deputados.

Há 20 anos uma canção ecoou forte no
coração do Brasil. E como a história do ho
mem é feita de discursos e canções, o Hino
Nacional brotou da alma do povo como a fon
te da pedra.

De minha parte, canto-o em todos os
meus shows no Brasil e no exterior. E seria bom
que estivesse na ponta da língua de todos os
brasileiros, principalmente dos jovens brasilei
ros, como uma oração em busca do respeito
e uma ode à cidadania". (Palmas.)

(É executado o Híno Nacíonal.)

. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re-
gistro a presença dos alunos da 7ª Série do ensino

fundamental e do 3º ano do ensino médio do Colégio
Marista João Paulo 11, dos alunos da Escola NDA Sê
nior, de Brasília, e dos alunos do Centro Educacional
Renascença. (Palmas.)

Para nossa satisfação, registro a presença do Dr.
Reginaldo Oscar de Castro, que representa a Ordem
dos Advogados do Brasil. (Palmas.)

Vamos assistir à apresentação do vídeo Díretas
Já: 20 Anos.

(Exíbíção de vídeo.)

. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re-
gistro a presença dos alunos da Escola Classe nº 316
de Santa Maria. (Palmas.) ,

É motivo de muita satisfação para a Câmara dos
Deputados realizar esta sessão solene em homena
gem aos 20 anos do movimento Diretas-Já. A história
recente do País precisa ser lembrada para que aquele
espírito cívico de liberdade e de participação popular
seja sempre motivo para continuarmos lutando por
um Brasil melhor.

Desde o primeiro comício do movimento, ainda
pequeno, na Praça Charles Müller, em São Paulo numa
tarde fria, começamos a acreditar que o País nã~ seria
mais o mesmo. E, de fato, o Brasil passou por mudança
profunda que resultou no grande movimento que levou
milhões de brasileiros de todas as Capitais às ruas,
para reivindicar o direito de voto para Presidente da
República. Mesmo que na eleição realizada imediata
mente após o movimento não tenhamos obtido o direito
de votar, sem dúvida alguma, o movimento foi funda
mentai para que a ditadura saísse definitivamente do
nosso meio, abandonasse a política, deixasse nosso
País em paz, para o povo construir seu caminho.

E foi o que fizemos. Conseguimos, em 1989, na
primeira eleição direta após a ditadura, fazer grande
campanha e eleger o Presidente. Hoje, permanente
mente fazemos com que as eleições sejam instrumen
to democrático, de grande participação, que coloca o
Brasil num novo patamar.

Esse movimento precisa ser sempre lembrado
por nós, para que a juventude dele não se esqueça.
Outro dia, fiquei impressionado ao conferir o resultado
de teste com universitários que consistiu em apresen
tar uma lista de personagens vítimas do DOI-CODI no
período da ditadura, entre 1964 e 1984. Por incrível
que pareça, vários estudantes, demonstrando desco
nhecimento da história, escolheram Tiradentes como
uma das vítimas. Talvez quisessem colocá-lo como
contemporâneo de vários líderes atuais.

Esta sessão, a exemplo das várias manifestações
promovidas em tantos lugares do País, relembrando o
movimento Diretas-Já, é importante no sentido de mos-
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trar que o povo brasileiro tem uma história bonita, de
grandes mobilizações, de coragem, de enfrentamento,
de construção de caminhos diferentes daqueles que,
muitas vezes, únicos e inexoráveis, são apresentados
pela elite ao povo. Muitas vezes o povo constrói o pró
prio caminho. O movimento Diretas-Já foi exatamente
a expressão disso.

ACâmara dos Deputados, acatando a sugestão
dos nobres Deputados Wilson Santos, Chico Alencar
e Eduardo Paes, faz esta sessão de homenagem para
relembrar o seu compromisso coma democracia, com
o povo, corn a liberdade e o crescimento econômico
do País, a fim de que as novas gerações tenham uma
vida melhor.

Parabéns a todos os presentes!
Que o povo brasileiro se lembre sempre desses

movimentos como sinal de esperança de uma pátria
melhor! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con
cedo a palavra aO nobre Deputado Wilson Santos,
um dos autores do requerimento de realização desta
sessão solene.

O SR. WILSON SANTOS (PSDB-MT. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nobre Deputado João
Paulo Cunha, cumprimento V.Exa.; Sr. Dante Martins
de Oliveira, ex-Deputado Federal e ex-Governador de
Mato Grosso; Sr. Domingos Leonelli, ex-Deputado Fe
deral pelo Estado da Bahia; Sr. OsmarSantos, grande
animador e incentivador do movimento Diretas-Já, ídolo
da minha geração, patrimônio dosetor de radiodifusão
nacional. Que Deus continue a seu lado no processo
de recuperação de sua saúde. Minha.geração admira
sua sensibilidade política de ceder, naquele momento,
seu· nome e sua imagem em favor do maior momen
to cívico da história do País. Muito obrigado, Osmar
Santos. (Palmas.)

Cumprimento a grande artista Fafá de Belém, que
vende O Brasil ao mundo. Sem dúvida, Fafá nos emo
ciona. Se houver uma eleição noPaís para a escolha
da interpretação musical do Hino Nacional que mais
sensibiliZa o povo brasileiro, não tenho a menor dúvi.
da de que a sua vencerá, com quase 100% dos votos.
Nada há mais bonito na música brasileira. (Palmas.)

Colegas Deputadas eDeputados, confesso que
foi nomovimento Diretas-Já que ocorreu o meu batismo
de cidadania. Na época, com 22 anos, líder estudantil
na Universidade<Federal de Mato Grosso, não havia
tido a oportunidade, durante o ginásio ou o segundo
grau, de conhecer o movimento estudantil porque o
regime militar irnpediaaorganização dos estudantes
por meio de. grêmios, centros acadêmicos ou diretó
rios. A UNE havia sido extinta, e sua sede, destruída.
Os estudantes não podiam se organizar.

Em 1984, vivenciei a cidadania, quando acreditei
que meus aplausos, meus gritos e minhas caminha
das pelas ruas e becos de Cuiabá, nos saguões da
universidade, possibilitariam a mudança da realidade
do País. Muito jovem, solteiro, acadêmico de Direito,
acreditei ser possível, por meio da contribuição de um
simples estudante, transformar o Brasil.

Quero dIzer a eSses garotos e garotas que abri
lhantam este plenário que foi na cauda daquele mo
vimento que conheci homens íntegros como Ulysses
Guimarães, Tancredo Neves e o extraordinárioempre
sário e Senador .da República que rompeu com seu
partido e seu grupo político, quando sentiu·a neces
sidade de dar ao povo brasileiro autodeterminação
para viver seu destino. Infelizmente, o destino não lhe
permitiu ver o Bra.sil reconstruído democraticamente.
Peço de maneira muito especial uma salva de palmas
ao menestrel das Alagoas, o grande SenadorTeotônio
Vilela. (Palmas.)

Há 20 anos, em 25 de abril de 1984, quando 90%
dos presentes a este plenário ainda não tinham nascido,
milhares de pessoas tomaram conta da Esplanada dos
Ministériospara pedir eleições diretas. Mesmo diante
de policiais militares armados, a multidão permaneceu
nas largas avenidas e no extenso gramado que leva
à Praça dos Três Poderes. O Brasil ainda estava sob
o regime militar que .haviatomado .0 poder em 31 de
março de 1964. Presidia o Brasilogeneralde Exército
João Baptista de Oliveira Figueiredo.

Aqui, exatamente neste plenário, nesta tribuna,o
clima era muito tenso. OsParlamentares aguardavam
o início davotação da Emenda Constitucional nº 5, de
autoria do jovem Deputado rna,to·gross!3:nse Dante de
Oliveira, do PMDB, quepropunhaeleições diretas para
Presidenteda República, suspensas há 20 anos.

Na madrugadade~6deabrilde 1984, a Emenda
Dante de. Oliveira é derrotada, após 17 horas. de dis
cussão, por 298votos~65'Pc1ltaram~penas22. votos
para se chegar à maioria dedpis terços, necessária à
aprovação da proposta .de modificação d.a Constituição.
Vale registrar que aquela foi a últinla derrota sofrida
pelademocraciél. brasileira, depois de longa série ini
ciada em outra madrugada, a de 1º de.abril de 1964,
20anos antes,quando uma insurreição militar depôs
o último Presidente eleito pelo povo: João Goulart.

Lá fora,Q general Newton Cruz, rnontado em um
cavalo branco, chicoteava os carros qUEl buzinavam
e ameaçava prender todos os que vestissem roupas
amarelas, a cor que virou símbolo da campanha.

Com a rejeição daEmenda Dante de Olíveira, a
decepção toma contado Brasil. Estudantes,trabalha
dores, intelectuais, artistas e gente simples do povo
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protestam e decidem manter a luta para escolher o
Presidente do Brasil.

Ulysses Guimarães, um dos principais respon
sáveis pela mobilização popular que levou milhões de
pessoas a 30 comícios organizados de 12 de janeiro a
16 de abril de 1984, não desistiu do propósito de res
tabelecer a normalidade democrática no País.

PMDB, PDT, PT e PCdoB adotam a mobilização
pelas eleições diretas, apadrinhados também pela Or
dem dos Advogados do Brasil, pela União Nacional dos
Estudantes, pela Associação Brasileira de Imprensa,
pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e pela
Central Única dos Trabalhadores, com o apoio de sin
dicalistas, empresários, intelectuais e muitos artistas.

A campanha foi para as ruas de todo o País. O
primeiro comício atraiu 8 mil pessoas em Goiânia. Era
25 de junho de 1983. Dizia o Dr. Ulysses Guimarães:
"Essa coisa vai pegar, tem tudo para pegar".

No dia 29 do mesmo mês, formou-se no Rio de
Janeiro frente suprapartidária que reuniu no Palácio
da Guanabara os Governadores Leonel Brizola, do Rio
de Janeiro, Franco Montoro, de São Paulo, e o Presi
dente Nacional do PT, o sindicalista Luiz Inácio Lula da
Silva, hoje Presidente da República do Brasil. Outros
Governadores engajaram-se no movimento, entre eles
Waldir Pires, do MDB baiano, Roberto Magalhães, do
PDS de Pernambuco, José Richa, do MDB do Paraná,
e Gerson Camata, do MDB do Espírito Santo.

Juntos, MOB, POT e PT realizaram a festa-comício
pelas Diretas, em 27 de novembro de 1983, no Estádio
do Pacaembu, em São Paulo, à qual compareceram
15 mil brasileiros. Nesta data, Deputado José Rober
to Arruda, Presidente Michel Temer, do PMDB, morria
o Senador Teotônio Vilela, o "porta-voz das Díretas" e
um dos mais apaixonados pelo movimento.

Outros comícios no País atraíram número cada
vez maior de adeptos às Diretas, em Teresina, Cuiabá
e Brasília. O Brasil se mobilizava. Comícios gigantes,
na reta final da campanha, foram realizados no Rio
de Janeiro, em 10 de abril, e em São Paulo, em 16
de abril de 1984. No Rio de Janeiro, cerca de 300 mil
pessoas se concentraram na Praça da Candelária.
Em São Paulo, os organizadores contabilizaram 1 mi
lhão de brasileiros no Vale do Anhangabaú. Nos pa
lanques, ao lado dos políticos, os artistas eletrizavam
as multidões. Osmar Santos, o locutor das Diretas,
dizia: "Estamos chacoalhando o Brasil. Aqui estão as
esperanças de 130 milhões de brasileiros". Na época,
éramos 130 milhões, Osmar. Hoje somos 180 milhões
de brasileiros.

Sr. Presidente João Paulo Cunha, com muito
orgulho destaco que foi de Cuiabá, do campo do Ou
rique, da antiga Avenida Coxim, da Rua Isaac Povas,

que o Brasil recebeu o filho que foi o autor da Emenda
das Diretas-Já. Foi do centro geodésico da América
do Sul, da terra de Marechal Rondon, de D. Aquino,
do guaraná de ralar, do lambadão, do rasqueado, do
pacu, da piraputanga, do Pantanal, de Mato Grosso
que saiu essa contribuição ao maior movimento cívico
da história nacional.

Não foi o processo de Independência do Brasil
que mobilizou tantas pessoas, nem a Proclamação da
RepúbliCf" Jamais o Brasil assistiu a um movimento
como esse.

Ao encerrar, quero lembrar ao meu conterrâneo
Dante de Oliveira, Prefeito de Cuiabá, autor da emenda
que foiderotada, uma frase marcante proferida pelo Or.
Ulysses Guimarães, após o painel anunciar a derrota
da votaçã). A Pátria em choro; a população, de madru
gada, aguardando a votação; os veículos de comuní
cação transmitindo ao vivo; o Brasil inteiro acreditando
que havíallos sensibilizado o Congresso Nacional para
que dois terços de seus membros votassem a favor do
que o povo queria, diz o Dr. Ulysses a seguinte frase,
com a qLal encerro meu pronunciamento: '~ Pátria
é o povo, .. e o povo vencerá. Pode ser hoje, pode ser
amanhã, mas é inevitável. E não demora".

Obrigado.
Parabéns, Brasil! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con

cedo a p~davra ao Deputado Chico Alencar, co-autor
do requerimento.

O SR. CHICO ALENCAR (PT-RJ. Sem revisão
do orador) - Sr. Presidente, colegas da Mesa, cidadãs
e cidadãos presentes ao plenário, peço licença aos
colegas Parlamentares, a todos os mais idosos - po
rém, sempre jovens - para dirigir-me especialmente
à grande maioria que aqui está, aos mais de 90% dos
presente~',que, conforme lembrou o Deputado Wilson
Santos, mão eram nascidos em 1984, naquele momen
to tão im~'Ürtante.

Dis~e-me o Presidente João Paulo Cunha que
sua filha duliana telefonou-lhe ontem - S.Exa. se en
contrava 13m São Paulo - e perguntou: "Pai, o que foi
exatamente isso, Diretas-Já? Por quê? Como?" Encheu
o pai de perguntas. E S.Exa., como não teve tempo
de responder a tudo, designou-me, professor que sou
e Deputado que estou, para tentar cumprir essa pe
quena tarefa.

Parél nós, os coroas, aquele momento foi muito
important9. Vivíamos estrangulados e sufocados.lma
ginem se Chico Buarque de Holanda - vocês já ouvi
ram falar dele -, que estava no comício, fizesse uma
música e a oferecesse a Fafá de Belém, para que a
gravasse.A música poderia ser censurada e não tocar
nas rádio~;, o que é um perfeito absurdo para nós hoje.
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Imaginem se José Celso Martinez ou Bertold Brecht,
que não mais é vivo, a quem de vez em quando a Po
lícia brasileira procurava para prender - ele era ale
mão -, fizesse uma peça de teatro. Ela podia não ser
encenada porque a censura proibia.

As pessoas não tinham o direito elementar de
eleger os governantes, e mesmo Deputados ou Se
nadores eleitos podiam ser cassados se fossem ao
microfone, como ocorreu com o jornalista e então
Deputado Márcio Moreira Alves, para falar algo de que
os generais que nos governavam, os donos·do País,
não gostassem.

Havia uma luta contra a ditadura no Brasil. É
como se um professor, em sala de aula, não deixasse
o aluno fazer perguntas nem eleger representante de
turma; ou como se a direção de uma escola impedisse
a existência de um grêmio estudantil. Era um tempo
de trevas.

Felizmente, houve um processo muito bonito que
culminou na campanha Diretas-Já. No Rio de Janeiro,
enchemos a boca para proclamaras Diretas; mostra
mos cartazes. Na Candelária, na Avenida Presidente
Vargas, havia 600 mil, 800 mil, 1 milhão de pessoas.
São Paulo, para não ficar atrás, reuniu, em 1984, 1
milhão e 200 mil, 1 milhão e 500 mil, 1 milhão e 700
mil pessoas; os organizadores sempre exageram no
número. Realizaram comício no Vale do Anhangabaú
e pediram a Osmar Santos, com sua verve corintiana
e brasileira, que dissesse: "Diretas quando, moçada?
Já! Já!': Era o clamor pela democracia resumido em
duas pequenas palavras.

A época do Imperador havia acabado há muito
tempo, e República não combinava com ditadura. O
movimento começou miúdo, em Goiânia, aqui perto
- Domingos Leonelli lembra esse fato no livro que es
creveu junto com o grande Dante de Oliveira. Houve
um comício com 8 mil pessoas, em junho de 1983. Ir à
rua, reunir gente, era proeza. Era preciso se certificar
se havia agentes da ditadura infiltrados.

Na Candelária, nesse dia - e eu era do movimen
to de associações de bairro -, num prédio que reser
vamos para dar apoio aos convidados que vinham de
outros Estados, detectamos3 incêndios em 3 andares
diferentes, felizmente atempo. Eram incêndios que vi
savam boicotar o movimento e criar pânico no povo. O
momento era difícil, e essa era a beleza da mobiliza
ção. Perdemos aqui no plenário, mas fomos vitoriosos
nas praças e nas ruas.

O que esse movimento trouxe de novo para a
história do Brasil foram as eleições diretas para Pre
sidenteda República, hoje algo tão óbvio. Muitos dos
que aqui estão talvez estejam pensando em tirar o título

para votar para Prefeito e Vereador daqui a 6 meses.
Tudo isso foi uma conquista.

Valeu o sacrifício, a dor e a vida de muita gente.
Perdi 7 amigos com os quais convivia, tomava café no
botequim, ia a festas e dançava. Todos foram mortos
pela ditadura. Eles queriam o povo nas praças; queriam
democracia e eleição direta. Isso começou em 1982. E
vale para todos os que aqui estão; suponho que não
haja nenhuma exceção. Votamos pela primeira vez
para Governador. Aqui em Brasília não houve eleições,
pois a ditadura havia castrado o nosso direito de ele
ger os Prefeitos das Capitais, o que só conseguimos
em 1985. Aqueles que eram contrários à ditadura, em
muitos Estados,. escolheram um candidato para dizer
"não" a ela.

Mais bonito e raro na campanha das Diretas-Já
foi o fato de ela ter promovido alguns encontros mui
to preciosos na nossa história: o encontro das praças
com os palácios, o que não é muito comum. Quem é
governante, quem veste ternos como este, mesmo
nós, Parlamentares, às vezes ficamos meio metidos
a besta, achando que somos muito importantes por
que o escudo na lapela abre portas e recebe favores
com muita facilidade. Há um distanciamento secular
no Brasil entre quem governa, quem exerce autori
dade, e o povo. Então, houveo bonito encontro das
praças com os palácios, sendo que estes vinham ao
nosso encontro. Em São Paulo, o Governador eleito
pelo PMDB na época era Franco Montoro, democrata
que posteriormente se tornou um dos principais Líderes
do PSDB. No Rio de Janeiro, o Governador era Leonel
Brizola, do PDT; e em Minas Gerais,Tancredo Neves,
do PMDB. Ora, os Governadores destes 3 Estados
- se não me engano, em Goiás era íris. Rezende; não
eram muitos os Governadores de Oposição - promo
veram esse encontro dos palácios com as praças e
dele participaram.

Outro elemento singular foi a presença e o en
contro dos artistas - e Fafá os simboliza muito bem
- com o povo. Lembro-me de que Milton Nascimento,
juntamente com seu parceiro e irmão Wagner Tiso,
cantava não apenas Coração de Estudante, mas tam
bém outra música que dizia: "(...) todo artista tem de
ir aonde o povo está/se foi assim, assim será (. ..)". E
todos cantavam juntos. É preciso fazer política com
arte. É preciso mostrar que política não é Q reino da
esperteza, da·malandragem, mas também da poesia
e da verdade. (Palmas.) Daí esse encontro bonito.

Tenho Q privilégio de manter amizades no meio
artístico. No último sábado foi realizada uma partida
de futebol entre os times Polyteama, time de Chico
Buarque, e Os Miseráveis, meu time, mais uma vez
goleado - que não tem esse nome porque estamos
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morrendo de fome; não chegamos a tanto. (Risos) O
Polyteama sempre ganha; o juiz o favorece aqui e ali.
De qualquer forma, no intervalo do jogo, perguntei a
Chico como é aquela música chamada Pelas Tabelas.
Ele respondeu: "Não cantei aquela música nos comí
cios; nós cantávamos Vai Levando".

Chico Buarque não fica muito à vontade diante
de um microfone, como outras pessoas, em geral os
Parlamentares. Mesmo em um palco, até hoje ele tem
certa preocupação para que tudo dê certo. Ainda fica
aflito quando tem de se expor ao grande público. Ele
disse: "Os comícios eram um encontro tão bonito que
inventávamos versos para aquela música Vai Levando,
que cantávamos com freqüência: '( ..)mesmo com tan
to degredo, com Figueiredo!com tanto medo!a gente
vai levando ( ..)". E a gente foi levando o movimento
das Diretas. Imaginem que num palco, em um comí
cio multitudinário, os artistas criavam e inventavam,
como fez Fafá de Belém na interpretação antológica
e magistral do Hino Nacional, conforme destacou o
Deputado Wilson Santos.

O Hino Nacional nem era mais nosso. A ditadura
propagava os símbolos nacionais como propriedade
dela, e boa parte da nossa geração olhava atravessa
do. Empunhar a bandeira era apoiar a ditadura; cantar
o Hino Nacional era coisa da ditadura. Até os gols de
Pelé e Jairzinho, na Copa de 1970, tornaram-se pro
priedade de Médici, o ditador mais cruel e sangüinário
que conhecemos.

Porém, resgatamos na rua os símbolos nacionais.
O Hino Nacional passou a ser nosso e começamos a
nos emocionar, até a chorar, ao ouvir Fafá de Belém
cantá-lo. (Palmas.)

Isso é muito bonito, raro e singular.
Certa vez, Chico Buarque me disse: "Aquela cam

panha me inspirou a fazer a música Pelas Tabelas".
O Deputado João Paulo Cunha me pediu para

explicar o movimento e atuei como professor. Uma
aula tem 40 minutos. Que absurdo! Prometo fazer
uma microaula. Já passei do meu tempo, mas logo
concluirei. Peço desculpas, mas o tema mexe muito
conosco, sobretudo com quem o viveu intensamente
há 20 anos.

Como o tempo passa, como a vida é breve, mas
marcada por momentos inesquecíveis.

A análise do "sociólogo" Chico Buarque de Ho
landa sobre aquele momento está no magistral samba
Pelas Tabelas, que diz o seguinte:

"Ando com minha cabeça já pelas tabelas
Claro que ninguém se toca com minha

aflição
Quando vi todo mundo na rua de blusa

amarela

Eu achei que era ela puxando um cordão
Oito horas e danço de blusa amarela
Minha cabeça talvez faça as pazes assim
Quando ouvi a cidade de noite batendo

as panelas
Eu pensei que era ela voltando pra
Minha cabeça de noite batendo panelas
Provavelmente não deixa a cidade dormir
Quando vi um bocado de gente descen-

do as favelas
Eu achei que era o povo que vinha pedir
A cabeça de um homem que olhava as

favelas
Minha cabeça rolando no Maracanã"

A gente ligava a euforia do futebol à do movi
mento. (Palmas.)

É claro que a grande música que encantava e
empolgava era uma dica direta para os ditadores do
poder.

"Apesar de você
Amanhã há de ser
Outro dia
Você vai se dar mal
Etc. e tal".

Enfim, juntávamos algo raro e necessário na po
lítica até hoje, a música popular, com a luta social.

Quando os republicanos perderam a guerra ci
vil na Espanha, nos idos de 1930 - a maioria dos
presentes não tinha nascido -, um deles, subindo as
montanhas em direção à França, em fuga, comentou:
"Perdemos a luta, perdemos o país". E outro respon
deu: "Em compensação, nossas músicas são muito
mais bonitas do que as deles'~

Conseguimos, naquele momento, embelezar o
ideal político com a arte do nosso povo e da nossa
seiva.

Sr. Presidente, lembro que às vezes a aparen
te derrota é uma vitória. Aqui neste mesmo plenário
- e em breve vocês vão ouvir Deputados que vota
ram naquele dia a favor das Diretas; é uma surpresa
muito boa; os outros 2 são proponentes desta sessão
- perdemos por 22 votos. A maioria se escafedeu, para
evitar dizer "não" às Diretas, para evitar dizer "não" ao
clamor das ruas.

No entanto, aquela derrota que levou muita gene
te às lágrimas, na verdade, foi uma vitória, porque
depois de 1·ano, em uma transição um tanto quanto
negociada, Tancredo Neves foi eleito indiretamente,
embora quiséssemos eleições diretas. E depois de um
interregno de 4 anos, em 1985, ainda queríamos as
eleições diretas, que só ocorreram em 1989, quando
democraticamente venceu Fernando Collor.
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Foi outro momento bonito e forte. O povo votou na
renovação, ainda que o pântano enganoso das bocas
muitas vezes confunda o eleitorado. Foi uma vitória
bonita e vitória importante.

Moçada, estamos no in ício do século XXI. Se
gundo pesquisa recente da ONU - aliás, muito preo
cupante -, 56,3% do povo daAmérica Latina~ inclusive
do Brasil, preferem o desenvolvimento econômico à
democracia. Isso é grave.

Por isso, Osmar Santos, permito-me usar suas
palavras, porque você nos comoveu, empolgou, fez
com que a multidão, com o mesmo afã que gritava "gol"
- de preferência do Flamengo -, dissesse "Diretas-Já!",
como bem lembrou o Deputado João Paulo Cunha no
início desta sessão. Temos de continuar esta luta.

Encerrarei fazendo Urna indagação e pedindo
resposta a todos, como se.fosse - desculpem-me a
pretensão - um Osmar Santos menor: Justiça social
quando, pessoal? "Já!" Solidariedade e soberania na
cional quando, pessoal? "Já!"

Vida sempre, consciência política permanente
mente!

Aprendamos com a lição da história. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con

cedo a pa~avra ao Deputado Eduardo Paes e convido
o Deputado Chico Alencar paraassumira Presidência
dos trabalhos.

O SR. EDUARDO PAES (PSDB-RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente João Paulo Cunha, depois
da exposição do Deputado Chico Alencar, como não
sei cantar, talvez me reste dançar. Infelizmente, tam
bém não tenho habilidade para dançarino.

Portanto, tecerei breves considerações sobre a
importante cerimônia que· estamos realizando nesta
Casa.

Saúdo o Presidente João Paulo; os Deputados
Chico Alencar e Wilson Santos, co-autores desta sessão
de homenagem aos 20 anos do movimento Diretas-Já;
os sempre Deputados Dante de Oliveira e Domingos
Leonelli; Osmar Santos e. Fafá de Belém.

Depois da bela aula de História do Deputado
Chico Alencar e da explicação do Deputado Wilson
Santos, ficou clara a importância das Diretas-Já. Em
virtude disso, darei rápido depoimento pessoal do que
significou esse movimento na minha vida.

Aos 14 anos de idade,portanto, há 20 anos - mais
ou menos a idade desta turma que se encontra neste
plenário -, o movimento Diretas-Já estimulou-me e,
pela primeira vez, chamou minha atenção para a po
lítica. Eu era estudante, morava no Jardim Botânico e
estudava inglês no leblon.

No dia daquele comício no Rio de Janeiro, pedi
aos meus pais para me levarem para assistir a ele.

Acompanhava pelos jornais e televisão a luta de todas
as pessoas que hoje estão nesta Mesa. Por isso, é uma
honra estar ao lado dessas personalidades.

Fiquei estimulado por aquele movimento. Apren
di a conhecer um pouco o que era política e para que
servia a incrível palavra democracia qjue até então para
mim era mistério, assim como a participação popular
e a liberdade da população para escolher seus repre
sentantes o eram.

Nesse dia, em vez de pegar o ônibus da linha 558
e ir ao curso de inglês no Leblon, peguei a 409. Enga
nei meus pais, pois eles não eram muito politizados
e não participavam desses·movimentos. Lembro-me
que fui sozinho ao centrada cidade, no meio daquela
multidão. Não cheguei nem perto do palanque onde
estavam estas figuras da Mesa.

Não acompanhei o comício inteiro, apenas seu
início, mas pude, nomeio da. multidão, por breve es
paço de tempo -- isso porque tinha de ligar para minha
mãe e dizer que estava na aula de inglês, que demo
rava no máximo 1 hora- apreciá-lo. Como minha casa
era longe da aula de inglês, entre a ida e a vinda e a
duração da aula, gastava 3 horas. O primeiro ato polí
tico a que tive oportunidade de assistir na minha vida
durou pouco tempo.

Foi por esse motivo, Governador Dante de Oli
veira e Deputado Qomingos Leonelli, que me lembrei
que estaríamos este ano comemorando os 20 anos
das Diretas-Já.Portanto, junto com osDeputados Chi
co Alencar e Wilson Santos, requeremos a realização
desta sessão solene.

Os DeputadosChico Alencar e WilSOn Santos
mostraram bem como esse movimento foi marcante
na história brasileira. Há, contudo, algo absolutamen
te fundamental: a convocação à responsabilidade de
todos nós, Parlamentares, que estamos com direito a
microfone e tribuna, sendo ouvidos, para destacar a
importância das nossas atitudes, de cada decisão que
tomamos, de cadavoto que damos nestaCasae como
somos referências para aquela quantidade enorme de
jovens, das mais variadas idades, que podem ou não se
interessar pelapolftica a partir das nossas atitudes.

As pessoas que aqui estão inspiraram minha en
trada e participação na polítíca- para alegria de alguns
e para a tristeza de tantos outros - e, acima de tudo,
serviram de exemplo para uma geração de jovens que
hoje têm a possibilidade de exercer as mais diferentes
funções neste Parlamento ou no·Poder Executivo.

Falo claramente para vocês, jovens, que estão
nos ouvindo neste momento:· não existe nada.melhor
do que a democracia representativa. Com elapodemos
escolher nossos representantespor determinadoperío
do de tempo - e isso é o bom dessa história, depois há
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outra prova. O Prol. Chico Alencar de vez em quando
aplica duras provas na política também. Os eleitores
sempre estão testando o desempenho das pessoas
que escolheram; se não cumprirem o que prometeram
são reprovados. Não voltam à cena política.

Essa é a grande diferença do momento em que
vocês vivem para aquele outro lá atrás, em que as
pessoas que ainda começariam - como eu - a votar
não teriam direito de escolher o seu Presidente da
República.

Ouço, com prazer, o Deputado Mauro Benevi-
des.

o Sr. Mauro Benevides - Nobre Deputado Edu
ardo Paes, antes de mais nada, desejo regozijar-me
com VExa., com os Deputado Chico Alencar, Wilson
Santos, signatários do requerimento desta sessão
solene. Visualizando na Mesa Osmar Santos, Domin
gos Leonelli, Fafá de Belém e o extraordinário homem
público Dante de Oliveira, quero lembrar a todos, em
especial a VExa., Deputado Eduardo Paes, que era
bastante jovem à época, que, concomitantemente à
Emenda das Diretas-Já, sustentamos a bandeira da
autonomia política das Capitais. Se não vimos triun
far as eleições diretas para Governador de Estado e
Presidente da República, vimos triunfar as eleições
diretas para Prefeitos das Capitais, em 1985, graças
à conscientização que se originou no movimento das
Diretas-Já. Osmar Santos é testemunha de nossa luta:
eu, então Senador da República, e Dante de Oliveira,
então Deputado Federal, juntos nos irmanamos em
favor da tese eminentemente democrática que, infe
lizmente, se foi vitoriosa para as Capitais, não o foi
para a Presidência da República. Era esse o registro
histórico que tinha a fazer, destacando que aqui está,
a meu lado, um que se elegeu, graças à Emenda Be
nevides, em 1985, Prefeito de Porto Alegre, o então
futuro Governador Alceu Collares. (Palmas.)

O SR. EDUARDO PAES - Agradeço ao nobre
Deputado Mauro Benevides o aparte.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Luiz Car
los Hauly.

O Sr. Luiz Carlos Hauly - Nobre Deputado Edu
ardo Paes, ao tempo em que VExa. devia ter 14 anos,
eu já tinha a idade que tem hoje VExa. e, então Prefeito,
assisti à votação das Diretas-Já. Brasília fora cercada
num raio de 300 quilômetros para evitar a chegada
de manifestantes, mas o povo desta Capital e alguns
como eu conseguimos furar a barreira. Esse foi um
momento muito marcante, como foram marcantes o
comício das Diretas realizado em Curitiba, no dia 12
de janeiro de 1984, e a eleição do Colégio Eleitoral
que elegeu Tancredo Neves. Meus parabéns a VExa.
e aos demais autores pela iniciativa desta homena-

gemo Minhas homenagens a Dante de Oliveira, autor
da emenea constitucional que, embora não aprovada,
trouxe, a f:eguir, como disse Ulysses Guimarães, gran
des ganh,)s para o Brasil. (Palmas.)

O SR. EDUARDO PAES - Agradeço ao nobre
Deputadc Luiz Carlos Hauly o aparte.

ParE, concluir, Sr. Presidente, quero registrar meu
agradecinento aos que compõem esta Mesa e que
representam tantos homens e tantas mulheres. Eles
conseguE m representar bem aquela luta que foi o mo
vimento Diretas-Já. Gostaria de agradecer-lhes por
me permrlirem estar aqui como Deputado em pleno
exercício da democracia e, o mais importante, fazen
do valer fi troca, a oxigenação, o câmbio constante.
Tenho cer'teza de que o movimento que os senhores
lideraram certamente vai permitir que muitos dos jo
vens que hoje nos assistem estejam amanhã nesta
Casa representando muito bem o País.

Muito obrigado. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Eduardo Paes,
o Sr. João Paulo Cunha, Presidente, deixa a
c:ldeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Chico Alencar, § 2Q do art. 18 do Regimen
to Interno.

O sr~. PRESIDENTE (Chico Alencar) - Concedo
a palavra ao nosso Líder Arlindo Chinaglia, pelo Parti
do dos Tnibalhadores.

Informo ao Plenário que, de acordo com o Re
gimento eia Casa, o autor do requerimento dispõe de
10 minutos, embora alguns se excedam - e está aqui
um exemJlo vivo. Os representantes de partido têm
7 minutos.

O Slt ARLINDO CHINAGLlA (PT-SP. Sem revisão
do oradoL) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
em primeiro lugar, quero cumprimentar os proponen
tes desta sessão solene, Deputados Chico Alencar,
que ora preside esta sessão, Eduardo Paes e Wan
derval Santos.

Gostaria de iniciar esta homenagem lembran
do outra homenagem que fizemos. Em abril de 1984,
quando tomei posse como presidente do Sindicato
dos Médir)os em São Paulo, homenageamos Osmar
Santos, locutor das Diretas-Já; Ulysses GlJimarães;
o jogador Sócrates, que implantou a democracia no
Corinthians; e Lula. Fazendo uma recuperação his
tórica dos· fatos, lembro que naquele momento todos
estávamcs engajados na luta pela redemocratização
do Brasil, ou quase todos.

Quero cumprimentar os jovens presentes a esta
sessão e ,dizer-lhes que não podemos raciocinar como
se tivéssE!mos um longo passado pela frente.

~~_._-------~--- -- -------------
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Sr. Presidente, comemorarmos hoje os 20 anos de
luta pelas eleições diretas - e rendo homenagem espe
cial ao Deputado Dante de Oliveira, autor da emenda
das Diretas-Já. É a hora de refletirmos sobre o papel
das instituições, que em alguns momentos trabalham
em sintonia com o povo, mas em outros, traem as as
pirações populares.

É verdade que a maioria dos Deputados Fede
rais votou a favor da emenda das diretas. Duzentos e
noventa e cinco votaram a favor, e destes, 8 eram do
PT, os quais homenageio lendo os seus nomes: Airton
Soares; José Eudes; Beth Mendes; Irma Passoni; José
Genoíno, hoje Presidente Nacional do PT; Luiz Dulci,
hoje Ministro do Governo Lula; Djalma Bonn, metalúr
gico; e EduardoSuplicy, hoje Senador. Toda a banca
da do PT votou a favor. Sessenta e cinco Deputados
votaram contra, e 113 não tiveram coragem de vir ao
plenário; ausentaram-se. Faltaram 22 votos apenas
para a aprovação da emenda.

O que o povo brasileiro já sabia? Que a derrota
no Parlamento não ia segurar um movimento que era
irrefreável. Havia militares contra, mas também havia
militares a favor. A maioria do PDS- que depois virou
ARENA- era contra, mas o Governador do PDS do
Ceará, Gonzaga Mota,.hojeDeputado Federal, colocou
se a favor; o General Andrada Serpa, dentre outros,
tambémmanifestou-se a favor. Portanto, o movimen
to pelas Diretas-Já tinha a mais profunda raiz popular
e nacional. Mas, na minha opinião, ele também fazia
eco com lutas deol,Jtros povos. Não pddemos deixar
de fazer referência à Revolução dos Cravos, de 25 de
abril de 1974, em Portugal, quando as Forças Arma
das portuguesas derrotaram o ditador da época, de
fendendo a liberdade das colônias. Ou seja, o mundo
sempre lutou pela democracia.

Queremos homenagear não apenas os Deputados
que votaram a fávor, mas também os Parlamentares
cassados durante a ditadura militar. Queremos ho
menagear os mHhões de homens e mulheres, jovens,
idosos, anônimos, porque foram esses que de fato de
cidiram pelas Diretas-Já.

O Parlamentd, na figura do Deputado Dante Oli
veira, teve a sensibilidade de fazer a proposta de emen
da constitucional. O PT - orgulhamo-nos disto -, sem
reivindicar para si o protagonismo exclusivo de outros
partidos, especialmente do PMDB, recebendo o apoio
de outros partidos, convocou o primeiro comício pe
las Diretas-Já, no Pacaembu, que foi uma verdadeira
festa. Isso ocorreu em 27 de novembro de 1983. An
tes o PMDBtinha lançado oficialmente, em Goiânia,
a Campanha pelas Diretas.

Hoje estamos nesta sessão solene de homena
gem às Diretas-Já. Cabe lembrar que uma parte da
imprensa ficou a favor das diretas, mas é forçoso di
zer que praticamente todos os donos dos órgãos de
comunicação de massa foram a favor do golpe militar.
O registro é histórico, e exatamente porque percebe
ram o tanto que tinham errado. Fazemos ressalvas aos
jornalistas; estamos falando dos donos das empresas,
daqueles que, porvezes, até lucram com o golpe.

A luta do povo brasileiro pela democracia ficará
indelevelmente na nossa.história, e essa luta serepetiu
posteriormente na campanhaFora Collor, porque o povo
brasileiro, além de lutar diariamentepela sobrevivência
e por uma vida digna, sempre entendeu os momentos
decisivos de nossa história, organizou e cridu ,condi
ções para aecIosão de grandes movimentos.

Ouço, com prazer, o Deputado Nelson Pellegrino,
ex-Líder de nossa bancada.

O Sr. NelsonPellegrino. -Sr. Presidente, quero
parabenizar a Câmara dos Deputados e os Deputados
Wilson Santos e Chico Alencar pela iniciativa de home
nagear campanha tão importante para o Brasil. Saúdo
o ex-Governador e ex-Deputado Dante de Oliveira, a
cantora Fafá de Belém, o locutor Osmar Santos e to
dos os presentes. A campanha das Diretas-Já marcou
todos nós. À época, eu era diretor da União Nacional
dos Estudantes.No congresso de 1983, a UNE já de
finia como prioridade para o ano de 1984 a Campanha
das Diretas-Já. Participei também daquele comício his
tórico no Pacaembu, como diretor da UNE, o primeiro
comício das diretas,.embora muitos não acreditassem
naquela campanha. Participei de momentos importantes
no QG do Comitê, na Assembléia Legislativa do Esta
do de São Paulo,Gom o saudoso UlyssesGuimarães,
Teotônio Vilela e muitos outros do PT, do PMDB e de
todos os partidos que naquele momento construíam o
movimento. Participei do primeiro comício na Praça da
Sé e do comício no Anhangabaú.A UNE viveu inten
samente toda essa campanha. Lembro-me da alegria,
da emoção e da .energia de Osmar Santos ao animar
os comícioS. A Campanha das Diretas-Já foi muito im
portante na História do Brasil. Naque!e momento, foi a
bandeira que sintetizou a luta contra o regime militar e
pela redemocratização do País, a luta para alargar e
estourar os limites do processo de transição da dita
dura militar. Trata-se de uma luta que deiXOU acúmulos
e saldos positivos. É muito importante resgatarmos a
história como ela realmente aconteceu. Não temos
de disputar a autoria das Diretas-Já - todos sabemos
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que a emenda foi de autoria do Deputado Dante de
Oliveira -, não há o que contestar. Todos participamos,
o PT deu contribuição importante, o PMDB e diversas
personalidades, mas foi o povo brasileiro que conside
rou as Diretas-Já a luta pela democratização do País.
Parabenizo V.Exa., Deputado Arlindo Chinaglia, que
fala em nome de nossa bancada. Eu, na qualidade de
ex-diretor da UNE e participante daquele momento
histórico, não poderia deixar de expressar minha satis
fação e alegria pelo fato de a Câmara dos Deputados
abrir suas portas para comemorar campanha tão im
portante para o Brasil.

O SR. ARLINDO CHINAGLlA- Agradeço ao
Deputado Nelson Pellegrino e incorporo o seu aparte
ao meu pronunciamento.

Ouço, com prazer, o Deputado Ivan Valente, com
a permissão do nobre Presidente.

O Sr. Ivan Valente- Deputado Arlindo Chinaglia,
cumprimento V.Exa. pelo pronunciamento. Cumprimento
também a Mesa, o Deputado Chico Alencar e os demais
Deputados que propuseram a realização desta sessão
solene em homenagem a momento histórico do Brasil.
A Campanha das Diretas-Já foi o canal por onde se
drenou a insatisfação de mais de 20 anos de ditadu
ra militar. Era o momento em que as lutas populares
cresciam no Brasil: a anistia, lutas no ABC, mobiliza
ções sociais pelo Brasil inteiro. Continuávamos numa
ditadura militar que demoraria pelo menos mais 6 ou
7 anos a partir da detonação de movimentos sociais
de massa e de rua na sociedade brasileira. Foi impor
tante a emenda do então Deputado Dante de Oliveira,
porque ela foi o grande gancho da mobilização social,
mas o movimento estava nas ruas. A partir disso, a
luta contra a ditadura militar e pela democracia foi o
marco histórico da vida política brasileira, porque foi o
maior movimento cívico que o Brasil já viveu em ter
mos de participação social, popular e de determinação
em torno de uma causa: a democracia, a luta contra a
ditadura. Mas continuava o sentimento de mudança.
Lembro, Deputado Arlindo Chinaglia, da resistência não
só dos militares - havia repressão, prisão, intimidação
-, mas também dos meios de comunicação de massa.
Os primeiros comícios das Diretas-Já, realizados no
Pacaembu, em São Paulo, em Curitiba e em tantos
outros Estados, reuniram mais de 300 mil pessoas, e
posteriormente, mais de 2 milhões de pessoas em al
gumas cidades. Mas esses comícios não eram trans
mitidos pela tevê, particularmente pela grande emis
sora TV Globo. É preciso fazer autocríticas históricas,

pois está mais do que provado, com o movimento das
diretas, que quando o povo sai às ruas as mudanças
são inexoráveis. E as grandes mudanças que o Bra
sil anseia ainda precisam ser feitas, mas só o serão
com movimentos sociais populares. Não basta eleger
governantes, é preciso lutar pela plataforma de refor
mas tão desejadas pelo País, para termos liberdade
e igualdade social. (Palmas.)

O SR. ARLINDO CHINAGLlA - Agradeço ao
Deputado Ivan Valente o aparte.

Concluo, Sr. Presidente, com uma referência ao
papel das instituições. Desejo homenagear as Igrejas,
aqueles que se posicionaram a favor, na figura de D.
Paulo Evaristo Arns. Talvez estejamos sendo injustos
por mencionar apenas alguns nomes, mas o tempo
é curto.

O fato é que quando o então Deputado Dante
de Oliveira apresentou sua emenda, nenhum órgão
da imprensa, falada, televisionada e escrita, deu o
merecido destaque àquela emenda. Temos, evidente
mente, gravado na memória os que viveram aqueles
momentos. Nossa obrigação agora é aprender que a
democracia é um valor universal, constrói-se muitas
vezes tencionando as instituições de fora para dentro.
E nós, Deputados do PI, dentro dessa dimensão, sa
bemos que o protagonista principal é o povo brasileiro.
Se agirmos bem, jamais o substituiremos.

Obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Chico Alencar) - Muito

obrigado, Deputado Arlindo Chinaglia, Líder do PI.
O SR. PRESIDENTE (Chico Alencar) - Convido o

Deputado Wilson Santos, autor do requerimento desta
sessão solene, a voltar a presidir os trabalhos.

Enquanto S.Exa. se dirige à Mesa, informo que
hoje, às 18h30min, no Salão Verde, haverá o lança
mento do livro dos ex-Deputados Domingos Leonelli
e Dante de Oliveira, intitulado Diretas-Já: 15 Meses
que Abalaram a Ditadura, que pereniza tudo o que
estamos falando.

O Sr. Chico Alencar, § 2º do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Wílson Santos,
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Dando
seqüência a esta sessão solene, a Mesa tem o prazer
de convidar o Presidente Nacional do PMDB e ex-Pre
sidente desta Casa, Deputado Michel Temer, para falar
em nome da gloriosa e histórica legenda do PMDB.
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o SR. MICHELTEMER {PMDB-SP. Sem revisão
do orador.} - Sr. Presidente, Deputado Wilson Santos,
prezado amigo Osmar Santos, amigos Domingos Le
onelli, Dante de Oliveira e Fafá de Belém, minhas se
nhoras, meus senhores, vou me expressar em nome
do PMDB, talvez sob outro foco.

Estava observando o andamento desta reunião
e percebi que os vários oradores que revelaram o
movimento pelas eleições diretas reportaram-se aos
diversos comícios muito bem-sucedidos, sempre pau
tados pela interessante idéia encabeçada por Dante
de Oliveira, quando propôs a emenda pelas eleições
diretas. Mais do que um movimento, foi um sentimen
to nacional.

Àquela época, ocupava 2 posições: uma, como
Procurador-Geral do Estado, quando se deu o comício
da Praça da Sé; e outra, como Secretário de Segurança
Pública, quando se deu o comício do Anhangabaú.

Na classe jurídica havia grande ansiedade pela
estabilidade da ordem jurídica, e quando Secretário
de Segurança Pública obtive um dado extraordinário: a
criminalidade em São Paulo diminuiu na.quele período,
quando todos se mobilizavam pelo sentimento de re
cuperação democrática do País. E de onde vinha esse
sentimento? Vinha das vozes caladas pela ditadura, dos
perseguidos pela ditadura, dos cassados pela ditadura,
dos que não tinham oportunidade do livre acesso aos
meios de comunicação, dos que eram retirados à força
de suas casas, muitas vezes de madrugada.

Mais do que um moviment9,.portanto, para mim
era um sentimento nacional. E quem melhor captou,
não sei se tem consciência disso, esse sentimento po
pular que vinha da anima, da alma ..... não era um sen
timento apenas racional-foi Fafá de Belém, quando
conseguiu dar versos e sonoridade ao Hino Nacional,
que, convenhamos, é patriótico, marcial, transforman
do-o numa poesia, aplaudida nodia de hoje, mas en
tusiasticamente aplaudida em todos os comícios pelas
Diretas-Já. (Palmas.)

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, falar em
DiretascJá é falar em Ulysses Guimarães; falar em
Ulysses Guimarães é falar no MDB e em seu suces
sor, o PMDB.

A comemoração dos 20 anos do maior movimento
de massas da história do País traz de volta para nós,
peemedebistas, o sentimento pela perda do grande
comandante, mas propicia, ao mesmo tempo, a ale
gria de ver seu grande objetivo concretizado. Muitos
outros líderes de primeira grandeza estiveram na linha

de frente da grande mobilização que empolgou o País
em 1984 - O PMDB abrigava, à época, muitos compa
nheiros que lutavam por causas extraordinárias, como
V.Exa. - e todos merecem esta homenagem. Porém,
nenhum, como Ulysses, sintetizou tão bem a aspiração
popular e o sentido de união nacional daquela campa"
nha, tanto quea partir daí· ele ficaria conhecido como
Senhor Diretas.

Para Ulysses,na verdade,. a luta por eleições li
vres era questão bem mais antiga.

Em 1974, tomando do poeta a certeza de que
"navegar era preciso"e lançando-se no mar revolto do
enfrentamento com o regime ditatorial, ele já afirma
va, como anticandidato à Presidência da República, a
necessidade do·"escrutínio direto, universal e secreto,
em que a alternatividade de partidos é a regra, como
ocorre nos países civilizados",

Em 1976, protestando em nota oficial contra a
cassação de mandatos de Deputados, defendia o voto
como "único instrumento Válido nas democracias para
a condenação populardas injustiças, dos ultrajes à dig
nidade humana, da corrupção e da incompetência".

Em 1978, enfrentando o cerco de policiais com
seus cães em praça pública na Bahia, desprezava a
ameaça garantindo que "baioneta não é voto e cachor
ro não é urna". E já demonstrava sua compreensão
de que a luta pelas eleições diretas iria além do MDB,
que ele sabiamente liderava. "Mesmo que tenhamos
divergências naturais" - afirmava Ulysses ~ "é preciso
que nos unamos numa trincheira comum, pois há um
inimigo comum, um adVersário comum: são aqueles
que se apropriaram do poder. Só com nossa união
poderemos reconciliar esta Nação".

Portanto, jogar-se.decorpo e alma na campanha
suprapartidária pelas Diretas-Já, em 1984, foi para
Ulysses um caminho natural. E: este "de corpo e alma"
aqui não é apenas urna expressão retórica, pois, aos
67 anos, ele incorporou a seutraje habitualmente dis
creto a camiseta com a inscrição ''Eu quero votar para
Presidente" e saiu a viajar pelb País. Fez 40 mil quilô
metros nessa pregação, sem se queixa.rde cansaço,
sem esmorecer, sem perder a crença na vitória fínal.

Como todos sabem, a emenda constitucional res
tabelecendo as eleições diretas não conseguiu votos
suficientes para passar no Congresso;porém, nunca
uma decisão legislativa teve resultado tão devastador
para os supostos vencedores e tão estímulante para
os aparentemente derrotados. O regíme de arbítrio
deu, a partir dali, seus últimos estertores, e o povo
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brasileiro descobriu que, com mobilização e união, ti
nha muito mais força.

Ulysses Guimarães, grande favorito das eleições
presidenciais se a emenda tivesse sido aprovada, viu
escapar, naquele momento, seu sonho de presidir o
Brasil. Mas, sempre animado, conduziu os anseios na
cionais como Presidente da Assembléia Nacional Cons
tituinte de 1988 e inscreveu seu nome como primeiro
signatário da Constituição Cidadã, que consagraria o
exercício da soberania popular por meio do sufrágio
universal e pelo voto direto e secreto.

Vinte anos depois, com a visão serena dos fatos
só permitida pela distância no tempo, percebemos que
o movimento pelas diretas não apenas foi afinal vitorio
so, como, apesar daquela episódica derrota legislativa,
teve uma vitória grandiosa e duradoura. Praticamente
pôs fim ao regime autoritário, e de tal forma que hoje no
Brasil ninguém mais teria coragem de impedir o povo
de votar - o sonho de Ulysses tornou-se realidade.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é verdade
que a emenda das diretas não conseguiu a aprovação
do Congresso, mas a história revela que muitos movi
mentos que aparentavam derrotas se converteram em
vitórias. O Cristianismo foi uma derrota no momento
em que houve a crucificação de Cristo, mas se trans
formou em vitória em todo o mundo. As Diretas, como
lembrou o Deputado Chico Alencar, derrota no primeiro
momento, foi uma vitória depois, porque o que frutifica
não são os movimentos, são as idéias corretas, e as
Diretas constituíam-se numa idéia correta e, por isso,
se transformaram em vitorioso movimento.

E digo mais, na condição de membro do PMDB,
partido que fez todo o esforço pela prevalência das
eleições diretas no País: os resultados das Diretas-Já
não foram imediatos, mas mediatos. Percebam que, a
partir desse movimento, passamos a ter uma estabili
dade institucional extraordinária.

Ao longo do tempo, desde a primeira República,
o Brasil viveu momentos de autoritarismo ede demo
cracia. Foi assim de 1891 a 1926, quando veio uma
emenda centralizadora para o País; depois, de 1930
a 1945, tivemos o movimento autoritário; de 1946 a
1964, novamente a democracia; de 1964 a 1984, mais
uma vez a ditadura; e, depois das diretas, mais do que
a democracia, tivemos a estabilidade institucional do
País. Estabilidade tão grande que permitiu que, em dado
momento, se impedisse a continuação do mandato de
um Presidente da República, sem trauma institucional.
Assumiu o Vice-Presidente, e, por incrível que pareça,
conseguiu cumprir seu mandato até o final, coisa que
não era própria da história brasileira. Vieram eleições,
e foi eleito e reeleito um 'Presidente. Finalmente, em
eleições livres, foi eleito pela primeira vez um Presi-

dente, que, mercê das suas condições pessoais, da
sua luta ao longo do tempo, vindo lá debaixo, do meio
operário,::hegou à Presidência da República.

Portanto, Srs. Deputados Dante de Oliveira e
Domingo:; Leonelli, mais do que o efeito imediato das
Diretas th 'emos o seu efeito mediato.

HOjE, mais do que nunca, sabemos que, sem em
bargo de jificuldades, de eventuais crises que o País
atravessa, absolutamente ninguém fala em movimento
de natureza autoritária; todos querem a prevalência
da democracia.

Por isso, o PMDB, pela lembrança de Ulysses
Guimarães, neste momento, saúda os Deputados Wil
son Santc!s, Chico Alencar e Eduardo Paes pela opor
tunidade jesta homenagem, além dos componentes
da Mesa, que foram os maiores batalhadores pelas
eleições diretas no País.

MeLs cumprimentos a todos. (Palmas.)
O sr=l. PRESIDENTE (Wilson Santos) - A Presi

dência inf;Jrma que, após o Deputado Roberto Arruda,
do PFL, Estão inscritos pela Liderança os Deputados
Jackson [,arreto, pelo PTB; Antonio Carlos Pannunzio,
pelo PSD3; Carlos Mota, pelo PL; Roberto Freire, pelo
PPS; Dr. Evilásio, pelo PSB; Alceu Cúllares, pelo PDT;
e Daniell\lmeida, pelo PCdoB.

Convido para dirigir os trabalhos a Deputada
Federal Tlelma de Oliveira, por Mato Grosso, esposa
do ex-Governador Dante de Oliveira. Uma vez que, de
acordo cc:m o Regimento Interno da Casa, os home
nageadof não têm acesso à palavra, explicitamos a
homenagl~m ao ex-Deputado e ex-Governador de Mato
Grosso, Dante de Oliveira, passando a condução dos
trabalhos à esposa de S.Exa.

O SR PRESIDENTE (Wilson Santos) - Com a
palavra o Deputado José Roberto Arruda, pelo PFL.

O SB. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL-DF. Sem
revisão de orador.) - Sra. Deputada Thelma de Oliveira;
Srs. Depulados Wilson Santos, Chico Alencar e Eduar
do Paes, que tiveram a oportuna idéia de propor esta
sessão; ci:uo amigo Governador e ex-Deputado Dante
de Oliveir, 3. , o que V. Exa. gostaria de dizer agora desta
tribuna? Ouso imaginar que talvez valha uma pergunta
a todos brasileiros, aos que viveram aquela época, aos
que vieram antes de nós e nos legaram o sentimento
de liberde.de e a nova geração de brasileiros. Esta é a
pergunta que deve ser feita neste instante: que idéia
foi essa que conseguiu juntar no mesmo palanque,
no meSlTO movimento, Tancredo Neves e Ulysses
Guimarães; Lula e Fernando Henrique; Mário Covas
e Brizola;Miguel Arraes e Teotônio Vilela; Osmar Silva
e Fafá deBelém; Chico Buarque e Franco Montúro; Is
rael Pinheiro Filho, Fernando Lyra, Domingos Leonelli,
Dante de Oliveira e tantos outros, Parlaméhtares de
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diversos matizes ideológicos? Todos se juntaram em
torno de uma mesma idéia.

Que idéia foi essa que juntou consciências e
formações diferentes numa mesma esperança? Essa
idéia, caro Dante de Oliveira, que o consagrou jovem
ainda e levou seu nome para a história contemporâ
nea do Brasil,. às vezes, como prêmio e também como
castigo, não foi, como muitos podem acreditar, a idéia
das diretas. Foi muito maior: a idéia da liberdade e da
plenitude democrática, traduzida na emenda das Di
retas-Já.

A história do Brasil registra momentos em que
tivemos grandes esperanças seguidas de grandes frus
trações. Foi assim com a Inconfidência Mineira e com
a morte de Tiradentes; foi assim com a Proclamação
da República e com o desastre da Primeira Repúbli
ca, que vai até os anos 30; foi assim com a eleição
e a Revolução de 1930, com a chegada de Getúlio
Vargas ao poder e com a Constituição autoritária de
1937; foi assim com a esperança dos anos JK, com o
desastre de Jânio Quadros e, posteriormente, com a
Revolução de 1964.

O Brasil registra, caro Dante de Oliveira, nesses
504 anos de história, momentos importantes nos quais
tivemos grandes esperanças seguidas de grandes frus
trações. Todavia, o importante é que não estamos aqui
reunidos comemorando a vitória da Emenda Dante de
Oliveira.Comemoramosporque foi ela a semente que
brotou no coração de toda uma geração de brasileiros
e que permitiu, com a eleição indireta de Tancredo Ne
ves, reacender a consciência coletiva dos brasileiros;
foi ela que trouxéa Constituição de 1988; e, mais do
que tudo, um período de convivência democrática e de
liberdade, resu'tado da herança de sua emenda, por
meio daqual construímos um novo país.

Repito a pergunta inicial: qual foi mesmo a idéia
que fez Lula e Fernando Henrique pensarem igual,
subirem no meSmo palanque, panfletarem as mesmas
portas de fábricas? O que juntou Ulysses e Teotônio,
Montoro, Tancredo e Covas? O que fez unir donas
de casa, estudantes, empresários e sindicatos numa
mesma idéia? A idéia que uniu toda uma geração de
brasileiros, há apenas 20 anos, foi muito maior do que
eleger o Presidente da República pelo voto direto, foi
a idéia da democracia plena.

Meu caro Dante de Oliveira, sem querer diminuir
a intensidade e a impartância da festa, ouso dizer que
o objetivo da sua.emenda ainda não foi cumprido to
talmente. Se é verdade que elegemos o Presidente da
República pelo voto direto, se é verdade que vivemos
um momento, há20 anos, de liberdade plena, de de
mocracia, se aprendemos lições duras neste período,

ouso dizer, repito, que não temos ainda a democra
cia plena.

Sr. Presidente, recente pesquisa de opinião feita
pela ONU mostrou que quase metade da população
brasileira aceitaria a idéia de um governo autoritário,
desde que acompanhado de crescimento econômico
e emprego. Por que isso? Porque não conseguimos
ainda fazer nesta Casa a reforma política necessária
para diminuir a força do poder econômico nas decisões
políticas coletivas. Não fomos capazes, ainda, Sr. Pre
sidente, de votar nestaCasa afim do voto secreto, que
permite a Deputados e.Senadores, em determinadas
matérias, votar escondido de seus eleitores. Não quero
com isso desculpar-me de erro público que cometi e
pelo qual paguei muito caro, mas desejo transformá-lo
em contribuição .efetiva ao aprimoramento da demo
cracia. Estou certo de que.nenhumademocracia será
plena sem que antes todos os brasileiros, e não apenas
alguns, tenham o direito de saber como votam seus
Deputados e Senaqores em todas as matérias.

Sr. Presidente, está não é apenas uma reflexão
sobre a EmendaDante deOliveira, mas também sobre
a democracia, que temos aprimorada sob a ótica do
que Hnhámos há 20 anos, mas que ainda deixa muito
a desejar para os brasileiros.

Ao congratular~mecom o ilustre Deputado Dante
de Oliveira, faço aqui o lugar comum dos oradores que
me antecederam. Nãohá grande idéia que, amalgaman
do o coração das pessoas, não se transforme em arte.
Foi assim, por exemplo, com Guernica. Pablo Picasso
imortali.zou a guerra civil espanhola com o quadro Guer
nica. No Brasil, a emenda das Diretas será lembrada
sempre pela voz e arte.deFafá de Belém.

Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA(Thelma de Oliveira) 

Agradeço ao Deputado José Roberto Arruda, que
falou pelo PFL, esse grande partido, assim como ao
Deputado Israel Pinheiro, que, sendo dOPDS, naquele
momento, votou pelas Diretas e t~ouxe consigo mais
de 50 Deputados naquela votação.

Durante o discurso do Sr. José Roberto
Arruda, o Sr. Wilson Santos, 2º do art. 18 do Re
gimento Interno, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pela Sra. Thelma de Oliveira, §
2º do art. 18 do Regirnentolntemo.

A SRA. PRESIDENTA (Thelma de Oliveira) - Com
muito orgulho e muita honra, concedo a palavra ao
nobre Deputado Jackson Barreto, pela Liderança do
PTB. S.Exa., junto com Dante de Oliveira e Domingos
Leonelli e tantos outros Parlamentares, foi fundamental
na organização e na mobilização de grandes comícios
e de todos os eventos.
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o SR. JACKSON BARRETO (PTB-SE. Sem
revisão do orador.) - Deputada Thelma de Oliveira,
ilustre Presidenta desta sessão de tantas emoções
e lembranças; ilustres membros da Mesa; Domingos
Leonelli, companheiro de tantas caminhadas na luta
pela redemocratização deste País; bravo companheiro
Dante de Oliveira, minhas homenagens. O Brasil jamais
se esquecerá do seu nome e de como foi fundamental
para nossa história a famosa emenda das Diretas-Já.
Minha homenagem também a Fafá de Belém, a musa
da campanha, que continuará sempre no coração dos
que viveram a emoção daqueles dias difíceis.

A perspectiva de reconstrução da democracia nes
te País tomou um vulto e uma importância tão grande
que nada conseguiu barrar a vontade do povo brasileiro
em ver retomado seu caminho pela democracia.

Minha homenagem também ao Deputado Roberto
Freire, personagem presente nesses momentos tão im
portantes da história do nosso País, que conosco parti
cipou daquela campanha, quando ambos éramos mili
tantes clandestinos do Partido Comunista Brasileiro.

Homenageio também o Deputado Alberto Gold
man, que participou daquele momento tão importante
e que ainda hoje tem assento nesta Casa, assim como
os Deputados Alceu Collares e Mauro Benevides.Talvez
sejam poucos os Deputados da época que continuam
neste Parlamento.

De forma especial, minha homenagem aos artis
tas da televisão brasileira, aos cantores e a este homem
que o Brasil jamais esquecerá, com quem brincava
chamando-o de "Comandante das Forças Desarma
das do nosso País": Ulysses Guimarães.

Presto também homenagem ao Deputado Alceu
Collares, figura proeminente daquele movimento.

Fazíamos parte da coordenação nacional do
movimento Diretas-Já, sempre ao lado do Dante, do
Leonelli, percorrendo este País e ajudando na organi
zação e mobilização do nosso povo.

Ao lado de Alceu Collares fui também fruto da
quele grito de liberdade em nosso País, porque fomos
os primeiros Prefeitos de capital eleitos com a redemo
cratização do Brasil, eleição fortemente influenciada
pela campanha das Diretas. Eu, Prefeito de Aracaju,
com 71 % dos votos; Alceu Collares, eleito com uma
votação histórica, em Porto Alegre.

Enfim, minhas homenagens a todos.
Sabia que a emoção tomaria conta de nós nesta

sessão, mas desejo registrar alguns dos momentos que
hoje fazem parte da história do nosso País.

Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, o movi
mento Diretas-Já precisa ser entendido como síntese
de luta pela democratização do País, um brado que a

Nação fez soar de Norte a Sul, proclamando que não
queria mais a tutela militar no País.

Esse movimento representa, além de tudo, o
amadurecimento do País na sua luta contra o auto
ritarismo e pela democracia. Note-se que o Brasil já
havia vivenciado inúmeras experiências de combate ao
regime, desde a obstinação pessoal de vários líderes
que fizeram de sua vida um pilar de resistência, até
a eclosão coletiva de diversos movimentos violentos,
mas necessários, como foram a guerrilha urbana e a
resistência armada do Araguaia.

Após anos de lutas, depois de mobilizar um imen
so contingente de pessoas de todas as idades, sobre
tudo a juventude, o povo brasileiro finalmente encon
trou-se num movimento cívico, massivo, que resgatava
a alma lutadora da Nação e se traduzia no anseio aca
lentado por cada brasileiro: eleições Diretas-Já!

É possível que historiadores e sociólogos identifi
quem o início desse movimento, mas será muito difícil
para qualquer estudioso dimensionar o alcance do que
foi essa jornada para o País e para os cidadãos brasi
leiros. Porque as Diretas-Já não só representaram um
levante pacífico e patriótico, antes foram um processo
didático de democracia e cidadania. Todos aprende
mos comas Diretas-Já, e a partir dela vimos nascer
um novo ciclo de lutas populares no País.

Como todo movimento, as Diretas-Já contagia
ram toda a Nação. Não houve um só recanto deste
País onde seu nome não tenha sido formulado. Desde
os grandes centros urbanos, até os mais recônditos
aglomerados rurais, a Nação inteira incorporou esse
desejo e fez força para que ele se concretizasse. Ins
pirava-nos naquele momento a emenda de Dante de
Oliveira, a quem homenageamos, que devolveria ao
nosso povo o direito de eleger seu Presidente.

Nesse longo processo que é o aprendizado de
mocrático do País, as Diretas ficarão como o símbo
lo, o emblema do que o nosso povo é capaz de em
preender. E é bom que seja assim, para que não nos
esqueçamos da nossa capacidade de nos aglutinar e
nos organizar; para que não esqueçamos jamais do
poder de luta que temos como povo; para que não nos
deixamos nunca parar ante os obstáculos.

Quem, como eu, ao lado de tantos companheiros,
percorreu o País na Caravana das Diretas, sabe o que é
isso. Sabe como é bonito ver o País inteiro movido por
um sentimento de liberdade e de fraternidade, porque
se as Diretas foram, do ponto de vista das massas, o
movimento mais radical que nossa sociedade engen
drou, foi também um movimento que se alicerçou num
profundo amor ao País e que não trazia nenhum traço
de revanchismo ou de ódio. Nós apenas queríamos re
tornar ao direito de elegermos nossos presidentes.
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Por isso, as Diretas não tiveram e não têm dono;
têm formuladores, têm figuras históricas. Nenhum par
tido deve arvorar-se ao patrocínio das Diretas. Ela foi a
luta de um povo. Todos nós estivemos nela como pro
tagonistas e coadjuvantes, como líderes e liderados,
mas, acima de tudo, como brasileiros.

A luta pelas Diretas, sem duvida alguma, muito
contribuiu para a vitória de Tancredo Neves no Colégio
Eleitoral, pois a mobilização oxigenou de democracia
nosso País. E logo depois retornava à democracia.

Ao completar 20 anos, o movimento Diretas-Já
continua sendo o grande farol das lutas populares do
País; um farol que tem sua luminosidade espalhada
por todas as instituições e que continua a iluminar os
caminhos da democracia no Brasil.

Viva a lutado povo brasileiro!
Vivam os 20 anos. das Diretas-Já!
Ao ex-Deputado Dante de Oliveira e ao compa

nheiro Domingos Leonelli, nossas homenagens per
manentes.

Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Thelma de Oliveira) 

Agradecemos ao Deputado Jackson Barreto a contri
buição histórica ao movimento Diretas-Já e o discurso
emocionado.

A SRA. PRESIDENTA (Thelma de Oliveira) - An
tes de conceder a palavra ao representante do meu
partido nesta sessão, Deputado Antonio Carlos Pannun
zio, aproveito a oportunidade para pedir aos oradores
que fiquem atentos ao tempo.Temos muitos inscritos
e a sessão ordinária iniciar-se-áàs 14h.

ASRA. PRESIDENTA (Thelma de Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Deputado Antonio Carlos Pannunzio,
que falará em nome do PSDB.

OSR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
SP. Sem revisão doorador.)- Sra. Presidenta, não me
causa surpresa a esta hora que tenhamos que ser
expeditos. É o que tentarei ser, caríssima Presidenta
Thelma de Oliveira.

Antes mesmo de começar minha pequena fala,
rendo homenagem às mulheres, em especial a V.Exa.,
que, com seu brilho, talento, sua força de vontade e seu
caráter, desempenha papel fantástico em nossa bancada
do PSDB. O fato de presidir esta sessão solene não é
apenas uma coincidência, especialmente por ter ao seu
Jado o ilustre companheiro, ex-Deputado, ex-Governa
dor Dante de Oliveira, seu .marido. São fatores que se
conjugam1e que se somam aos valores de V.Exa.

Meu caro Domingos Leonelli, companheiro do
mandato de 1999, é uma alegria revê-lo. Caríssimos
Deputados presentes a esta hora, senhoras e senho
res, lamento que tenha hE\vido um pequeno esvazia
mento no plenário.

Honra-me sobremaneira e dignifica-me poder re

lembrar aqui, em conjunto comas senhoras, senhores

e companheiros, o momento que provocou, como já
dito, todo um sentimento nacional pelo Diretas-Já, oca

sião magnífica da história do Brasil sobre o qual posso

falar, talvez, com alguma vantagem sobre os oradores

que meantecederam, porque eu os vivLAfinal, minha

idade me permitiu isso.

Eu os vivi de perto. Não tive lugar de destaque nos
palanques, até porque não era ocupante de cargopúblico

naquele momento. Mas estava lá, na minha São Paulo,

em meio à multidão, junto ao povo e ao pulsar dos cora

ções, nas ruas, que forarnchegando. Algunsparticipavam

de movimentos organizado~, outros se envolveram por

que convidados pelos que lideravam e coordenavam os

movimentos, souberamdaquela movimentação histórica

comandada por FrancoMontora, no dia 25 de janeiro.Mas

a imensa maioria lá chegava de .forma independente, de

modo a poder extravasar umdesejo muito forte de poder,

sem nenhuma injunção, escolher o mais alto mandatário

do seu País. Não era uma pequena conquista. Era urna

enorme conquista. Aqui vivemos umparadoxo.

V.Exas. e eu conhectémosum bom número de

emendas constitucionE\is, até porque ou votamos contra

ou a favor. Eu tenho 10 dez anosde Congresso Nacional.
Certamente, os mais antigos têm um maiorconhecimen

to de emendas constitucionais que já foram discutidas,

aprovadas ou rejeitadas nesta C<;\sa. Não obstante, meu

caro Dante de Oliveira, nenhuma das emendas já apro

vadas foi tão conhecida eião celebrada quanto aquela

que, na madrugada, tristemente, foi rejeitada, numa

manobra que, às vezes, as maiorias, sem acoragem de

enfrentar o julgamento da história, acabâm impondo às

minorias que tentavam fazer valer seu ideal.

Sei o quanto isso angustiou, pelo menos, duas
pessoas que acompanhavam, dali de fora, o que se

passava: D. Mora, a companheira de Ulysses, que já se
foi - rendo, aqui, minhas homenagens a ela -e, para
nossa alegria, a Deputada Thelma de Oliveira. Derra

maram lágrimas juntas pelatristezae pela decepção
do momento. Mas, no instante seguihte, sentindo que o
povo brasileiro não se conformaria com o que E\conte
ceu, reverteram a situação: partiram para0 movimento
que resultou na eleição indireta de Tancredo Neves e,
a partir daí, na redemocratização do Pars.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Lobbe
Neto.
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o Sr. Lobbe Neto - Sra. Presidenta, Deputada
Thelma de Oliveira, quero saudá-Ia juntamente com
todas as Deputadas e mulheres presentes a esta ho
menagem. Meus cumprimentos ao ex-Deputado e
Governador Dante de Oliveira, ao ex-Deputado Do
mingos Leonelli, ao Deputado Antonio Carlos Pannun
zio, que fala pela Liderança do PSDB - parabenizo-o
pelo brilhante pronunciamento. Esta sessão muito nos
emociona. Naquela oportunidade, também estava re
cém-eleito Vice-Prefeito da cidade de São Carlos,
pelo MDB. Fizemos uma caravana do interior indo à
Praça da Sé. Somamo-nos às grandes lideranças da
quele momento. Dante de Oliveira foi um exemplo do
Parlamento e do sentimento nacional. Foi por meio da
sua emenda e desta Casa que partiu a grande vitória
da redemocratização do País - embora tenha havido
uma frustração causada pelo Congresso Nacional a
toda Nação, naquele momento. Hoje teremos seu livro
sendo autografado para todos aqueles que queiram
conhecer essa história um pouco mais de perto. Para
béns, Dante de Oliveira, Deputada Thelma de Oliveira,
Deputado Antonio Carlos Pannunzio e todos aqueles
que contribuíram para a redemocratização do País. É
muito importante para nós ouvir, no Congresso, o que
a rua quer, o que a população exige dos Parlamenta
res, e não fazer manobras para não realizar uma CPI
que a população tanto deseja e tantas outras coisas.
Parabéns Antonio Carlos Pannunzio pela sua fala.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Muito
obrigado, Deputado Lobbe Neto.

Rendi e continuo rendendo minhas homenagens
à sabedoria do jovem Deputado Dante de Oliveira.

Quero relembrar aqui que o veterano, aquele que
foi para minha geração um professor, Franco Monto
ro, que teve a percepção maior de que era chegada
a hora de mudanças, teve a sensibilidade epidérmica
de ouvir o clamor do povo nas ruas e intuiu, antes de
todos, que a sociedade brasileira estava pronta para
dar a grande vitória à democracia. Ele percebeu aqui
lo que somente os sábios conseguem vislumbrar - e
aqui uso uma frase de Victor Hugo, pensador e escri
tor: "Nada há mais forte que uma idéia quando a hora
é chegada".

Sras. e Srs. Parlamentares, essa lição de 1984
deve ser perenizada e observada em todos os momen
tos por aqueles que, como nós e como outras autori
dades da República, têm responsabilidades para com
o povo e para com a Nação brasileira.

Muito obrigado. (Palmas)
A SRA. PRESIDENTA (Thelma de Oliveira) 

Agradeço a V. Exa. a referência não só à minha pes
soa, mas a todas as mulheres do Brasil que tiveram
uma forte atuação por ocasião daquele movimento, em

especial nossa querida e saudosa D. Mora, esposa do
Comandante, o Sr. Diretas-Já, Ulysses Guimarães.

A SitA. PRESIDENTA (Thelma de Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Deputado Carlos Mota, para falar
pela Liderança do PL.

O SI:t. CARLOS MOTA (Bloco/PL - MG. Sem re
visão do (Irador.) - Sra. Presidente, Deputada Thelma
de Oliveira, Sras. e Srs. Deputados, autores do reque
rimento d, realização desta memorável sessão come
morativa dos 20 anos do movimento das Diretas-Já,
recebi a ~'rata incumbência de falar em nome do meu
partido, qqepreparou a minuta de um pronunciamento.
Mas, diame da emoção, deixo-a de lado para fazer uma
observaçi,io pegando um gancho de um dos autores
dessa preposta, Deputado Chico Alencar, que revela
números iá divulgados, mas que não houve repercus
são tão ir'nportante, em relação a um certo descaso
da popul4lção latino-americana principalmente com
relação àjdemocracia.

Creio que seria mais útil a minha fala se abordar
este peql,eno aspecto da democracia.

Ouv jovens presentes neste plenário comentarem
entre si que desconheciam o movimento das Diretas
Já e a difadura militar, o que me remeteu a episódio
ocorrido quando, ainda em minha cidade natal, Minas
Novas! n;) Vale do Jequitinhonha, eu freqüentava o
ginásio. Por volta de 1969, vindos do Rio de Janeiro,
chegararr 2 novos professores. Em 1972, um deles re
solveu fa~:er uns rabiscos no retrato do ditador Emílio
Garrasta2u Médici. Esse cidadão, na verdade nascido
em Corunbá, foi perseguido e, depois de pouco mais
de um anl), encontrado morto à porta do Presídio Frei
Caneca, no Rio de Janeiro.

Sr. Fresidente, aproveitoa oportunidade para res
saltar a importância da liberdade e da democracia, do
movimento das Diretas-Já e da emenda proposta pelo
então jovnm Deputado Dante de Oliveira.

À época, eu era estudante universitário na Casa
Affonso Penna, na Escola de Direito da UFMG, e, ao
mesmo tenpo, iniciante servidor público - como tal, era
proibido Feios superiores de participar do movimento.
Acompanllei o movimento pela televisão e, mesmo cor
rendo o r,sco de ser repreendido, estive presente ao
memorávc~1comício em prol das Diretas-Já, realizado
em Belo Horizonte. Foi quando pude sentir a impor
tância damobilização popular. Chorei, decepcionado,
por esta Casa nãoter escutado os apelos das ruas em
prol da emenda do Deputado Dante Oliveira.

É, portanto, da mais alta importância que esta
Casa, o Governo e as escolas revelem à juventude,
àqueles que não viveram aquele momento, página tão
significati'fa da história do Brasil.

~ -----~ ~~~-~~~--~"~ ~-""~ ~~- ----
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Eu e todos os que nasceram e viveram a juven
tude sob o manto negro da ditadura temos o dever de
contar essa história, como faz a querida cantora Fafá
de Belém.

Percebi, Sr. Presidente, que os jovens faziam
fila para receber autógrafos do autor da emenda, o
Deputado Dante de Oliveira, da cantora Fafá de Be
lém e do Deputado Chico Alencar, outro protagonista
daquele momento.

Momentos como esse devem repetir-se. É nossa
obrigação, das escolas, de toda a sociedade revelar es
sase tantas outras belas páginas da nossa história.

Ouço, com prazer, o Deputado Welinton Fagun-
des.

o Sr. Welinton Fagundes - Deputado Carlos
Mota, companheiros Deputados, Sra. Presidenta desta
sessão, Deputada Thelma de Oliveira, esposa do nos
so companheiro Dante de Oliveira, minhas saudações.
Há 20 anos aconteceu nesta Casa uma longa sessão,
que atravessou a madrugada e foi acompanhada por
todo o Brasil. Aquela votação só aconteceu porque o
então Deputado Dante de Oliveira, jovem politizado
e obstinado, sabia que o País estava preparado para
escolher seus representantes. Como mato-grossense,
quero salientar a trajetória política de Dante de Olivei
ra, que exerceu praticamente todos os cargos da vida
política. Em 1990, Dante de Oliveira foi candidato a
Deputado Federal por um partido pequeno. Foi o mais
votado no Estado, mas infelizmente seu partido não
atingiu o quociente eleitoral. Dante de Oliveira foi de
pois Governador de Mato Grosso. Tive a oportunidade
de com ele desenvolver vários projetos em benefício
do povo mato-grossense. Rendo minhas homenagens
a esse homem público que já contribuiu muito para o
nosso País. Tenho certeza de que o futuro mostrará
que esse visionário terá a oportunidade, concedida por
Deus, de continuar sua trajetória na vida pública. Os
jovens que aqui vieram hoje tinham os olhos brilhan
tes, mas esperam que a classe política lhes ofereça
mais oportunidades- infelizmente, menos de 4% dos
brasileiros conseguem concluir a universidade. Está
chegando o momento de convocarmos os brasileiros,
principalmente o Presidente Lula, eleito pela grande
maioria da nossa população, para fazer do Brasil um
país que dámais oportunidades à sua gente. Fiquem
registradas, portanto, minhas homenagens a essa fi
gura histórica que teve a oportunidade de promover o
maior movimento cívico da história deste País.

O SR. CARLOS MOTA -Agradeço ao Deputado
Welinton Fagundes o aparte, que enriquece o meu
pronunciamento.

Sra. Presidenta, para finalizar, rendo homenagem
a Tancredo Neves, Ulysses Guimarães, Teotônio Vilela

e tantas outras figuras exponenciais daquele momento
que deve ser perenemente lembrado pela sociedade
brasileira. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Thelma de Oliveira) 
Deputado Carlos Mota, agradecemos a V.Exa. a partici
pação e a lembrança de que muitos gostariam de estar
nasruas mas não puderam. Continuemos lutando para
consolidar cada vez mais a democracia neste País.

A SRA. PRESIDENTA (Thelma de Oliveira) - Con
vido para presidir esta sessão o Deputado Welinton
Fagundes, do meu Estado, Mato Grosso.

A Sra. Thelma de Oliveira, § 2º do art.
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, .que é ocupada pelo Sr. Welin
ton Fagundes, § 2º do art. 18 do Regimento
Interno.

O SR. PRESIDENTE (Welinton Fagundes) - Esta
Presidência comunica que ainda estão inscritos os Srs.
Deputados Dr. Evilásio, do PSB, Alceu Collares, do PDT,
Daniel Almeida, do PCdoS, e Marcelo Ortiz, do PV.

O SR. PRESI.DENTE (Welinton Fagundes) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Roberto Freire, que
falará pelo PPS.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
companheiros de Legislatura na época em que se vo
tou a emenda das Diretas-Já, de autoria dos ex-Depu
tados Dante Oliveira e Domingos Leonelli, com quem
trabalhamos paraque a proposta fosse aprovada, tenho
um discurso escrito, polêmico, mas vou encaminhá-lo
à Mesa como lido.

O panegírico das Diretas-Jáfoi feito pelos Depu
tados que me antecederam, e muitos ainda o farão, jus
tamente, mas eu, como sempre, quero criar um pouco
de polêmica. Polêmica não com relação ao movimento
das Diretas, mas à memória histórica do longo'período
de ditadura mi.litar e às várias formas de luta de resis
tência tentadas para recuperarmos a democracia.

No momento em que lembramos os 40 anos do
golpe militar e comemoramos os 20 anos da campa
nha das Diretas-Já, fazendo todo este apanhando do
que ocorreu, é bom que aqueles que testemunharam
o processo não se rendam ao discurso, hoje laudató
rio. É bom firmar na história o que se passou em mo
mentos que não eram laudatórios; eram dramáticos,
momentos difíceis que depois podem ser esquecidos,
mas que'é bom sejam recordados.

Há, por exemplo, uma tentativa de esquecer aque
les que anonimamente sustentaram a luta democrática
diuturna, sem nenhum gesto heróico, militantes ativos
no dia-a-dia de uma organização popular, de uma luta
de massa que muitas vezes não era reconhecida e, em
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alguns momentos, por lances espetaculares, era até
desmerecida. Todo esse processo que culminou com a
campanha das Diretas-Já foi construído também com
imensos sacrifícios que ficaram no anonimato.

A luta de resistência democrática fundou o MOS,
que participou de eleições difíceis e em algum mo
mento se desesperou, chegando até a pensar em au
todissolver-se na década de 70, a chamada década
do milagre. E hoje alguns milagreiros são tremenda
mente enaltecidos!

Lembrar esse passado pode ser polêmico, mas é
importante dizer que as Diretas-Já aconteceram graças
a essa luta diuturna e anônima dos que formaram a re
sistência democrática no velho MOS de guerra. Nós, os
comunistas do PCS, lá estivemos desde a origem.

Faço estas observações para levantar uma discus
são sobre o pós-Diretas-Já. O movimento por eleições
diretas foi com certeza a maior mobilização popular da
nossa história republicana e resultou na derrota da di
tadura e no instrumento que ela havia criado para sua
reprodução, o Colégio Eleitoral. A coragem daquele
movimento promoveu a derrota do regime e a vitória
da resistência democrática, que quero enaltecer, ainda
que levantando a polêmica.

Sr. Presidente, esse é o conteúdo do meu discurso
que peço seja considerado como lido. Mas quero lem
brar uma pequena passagem, que é interessante.

Parece-me que foi nomeada uma comissão. Minha
memória, depois de certa idade, ficou meio seletiva, Sr.
Presidente. Na mídia, muitos enaltecem aqueles que,
por um equívoco, enveredaram por outro caminho no
combate à ditadura. Estes foram lembrados na passa
gem dos 40 anos do regime militar.Talvez até se tenham
esquecido de alguns daqueles lutadores anônimos que
por vezes foram criticados, chamados de reformistas.
Só não os chamaram de colaboracionistas porque em
nenhum momento houve colaboração.

Houve, contudo, um outro tipo de luta, e dela
há aqui alguns representantes, como o companheiro
Deputado Alceu Collares, que merecem toda esta ho
menagem. Reportando-me aos mortos, lembro Ulysses
Guimarães, Tancredo Neves, Franco Montoro, Marcos
Freire e outros tantos.

Corremos sempre o risco de, quando começa
mos lembrar, esquecer algum. Foram muitos os que
trabalharam por isso, muitos os que dedicaram a vida
pública a esse combate à ditadura.

Quero lembrar um pequeno entrevero que hou
ve na votação da emenda das Diretas para retirada
de assinaturas, como tínhamos feito pela Anistia, em
algumas emendas que atravancavam a cronologia da
votação da emenda.

Infelizmente, vários companheiros assinam emen
das sem saber se a elas são favoráveis ou não. Re
cordo bem que vários companheiros, lutadores nas
causas nacionalistas, assinaram a emenda que aca
bava com o monopólio da PETROSRAS, nos idos de
1970. E por quê? Porque aqui, nos corredores, se as
sina qualquer emenda, como se o Parlamentar autor
da proposição fosse sentir-se ofendido pelo fato de
não a assinarmos, em vez de satisfeito por saber se
somos ou não favoráveis, se queremos ou não dar o
apoiamento à discussão.

Importante seria que tudo estivesse bem conso
lidado, bem consciente. Se assim fosse, não teríamos
tido aquele trabalho todo para retirar assinaturas, a fim
de que avançassem as emendas que gostaríamos de
votar. E duas delas marcaram o Plenário desta Casa
na luta de resistência contra a ditadura militar: a Emen
da Djalma Marinho, que concedia anistia ampla, geral
e irrestrita já naquele momento - coisa que só fomos
conseguir na Constituinte -, que perdemos por 4 vo
tos; e a Emenda Dante de Oliveira, das Diretas, a que
sempre devemos prestar homenagem.

Portanto, que esta homenagem seja aos anôni
mos, a todos os cidadãos brasileiros. (Palmas.)

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
PELO ORADOR

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito se
escreveu e se falou nos últimos dias sobre o significa
do da memorável campanha das Diretas-Já, a maior
mobilização de massa vivida pelo País nos últimos 40
anos, superior ao movimento do ímpeachment, que teve
como marca importante a inserção da juventude, com
suas caras pintadas, no interior da política nacional.
Muito desses jovens hoje estão entre nós como Parla
mentares e expressivas lideranças políticas.

Temos um pouco de cuidado para não dar ao
movimento Diretas-Já a primazia da virada política no
combate à ditadura, até mesmo porque outros movi
mentos, com maior ou menor retumbância, também
colocaram seus tijolos sólidos na grande jornada da
sociedade contra o terror, a intolerância, o arbítrio, o
protofascismo. Não tenhamos dúvida, porém: o mo
vimento foi um marco histórico e assim deve ser co
memorado.

Também não queremos seguir no caminho co
mum, já decantado pela imprensa e por tantos dis
cursos, quase todos eles válidos e representando
visões distintas, ricas, de todo o processo que aqui
analisamos. Queremos sair da rotina. Interessa-nos
ver outras facetas que sirvam para analisar melhor o
passado, compreender o presente, reafirmar o caminho
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democrático como uma forma única, e insubstituível,
de transformar o mundo.

Se cometemos muitos erros no passado, nós, do
PPS, com base em documentos substantivos, elabo
rados em eras remotas, citamos um, a Declaração do
PCB de Março de 1958, em que pudemos afirmar alto
e bom som: temos horror ao arbítrio, à intolerância, a
caminhos únicos, a verdades predefinidas, ao salva
cionismo, à idéia de partido subordinador, mesmo que
travestido de pluralista. A democracia deve ser pensada
por um conceito universal, embora saibamos que cada
cultura a conforma historicamente. Diferentemente de
adaptação, pois a democracia não se adapta, ela é
rebelde, exige oxigênio, liberdade.

Exercitemos a polêmica.
Se entendemos a democracia como amplo pro

cesso libertário, de diálogo, de construção coletiva,
que demanda a participação de milhares de pessoas,
no caso brasileiro, podemos já fazer uma afirmação
peremptória: as DiretascJásão herdeiras e ao mesmo
tempo impulsionadoras de uma linha reta no pós-dita
dura, que paSSapela sabedoria de se entender o que
ocorreu em 1964 como uma derrota das forças demo
cráticas - 130 PCB é prócer desse entendimento; pela
atuação e o fortalecimento da oposição consentida, o
PMDB; pelo amplo movimento da Anistia, que incor
porou à luta homens que até então se vinculavam ao
regime, como o grande brasileiro Teotônio Vilela; pela
emergência dos movimentos estudantil e operário nos
anos 70; pelo desassombro da comunidade científica
que se expressava pelos amplos congressos da SBPC;
pelo Colégio Eleitoral, que elegeu Tancredo Neves;
pela vigorosa Constituinte de 1988; pela iniciativa co
rajosa do impeachm$ntaté chegar hoje a Lula, que,
em qualquer das hipóteses de avaliação de seu Go
verno, aportará à história uma importante contribuição:
ter desinterditado definitivamente o debate cultural e
político no Brasil.

Ao radicalizarmos na questão democrática, embo
ra respeitamos e admiramos todas as ações heróicas
de cidadãos e cidadãs brasileiros tombados pelos seus
ideais, podemos fazer algumas afirmações que certa
mente muitos podem·quererquestionar. Por exemplo,
não estão na base da concepção das Diretas-Já, pela
vertente democrática, movimentos e comportamentos
como o da defesa do voto nulo, tão difundido logo após
o golpe militar pela AP; as diversas tentativas fracassa
dasda luta armada, aí incluída a guerrilha do Araguaia;
o Iiqüidacionismo que assaltou parte do MDB após a
derrota de 1970. Muitos de seus líderes, próceres e mi
litantes, que sobreviveram e semantiveram na luta, se
converteram em grandes líderes democratas, até das

Diretas-Já, posteriormente, mas já líderes com outra
concepção, convertidos ao processo democrático.

Assustou-nos na lembrança dos 40 anos do golpe
militar, por parte de setores da mídia, uma tendência
aenaltecer a luta armada como a grandevertente de
resistência. Ora, a resistência de fato veio de outros mo
vimentos, das frentes políticas e democráticas. Foram
estas que concretamente derrotaram o regime, com
os comunistas do PCS, Ulysses Guimarães, Tancredo
Neves, Barbosa Lima Sobrinho, Teotônio Vilela, Marcos
Freire, FrancoMontoro e tantos outros.

Orgulha-nos atodosdo PPS - herdeiro do Parti
dão - ter concebido e ter ficado lado a .Iadodas grandes
vagas e articulações democráticas. Não nos deixamos
iludir pelo esquerdismo estéril, como também não coo
nestamos, um único milímetro, com a ditadura e seus
baluartes. Tão logo eclodiuogolpe de 1964, já tivemos
a noção clara de que um longo período de resistência
pacífica se iniciava. Ajudamos a criare a dirigir por
muitos anos o MOS; tivemos paciêllcia,demonstra
mos o equívoco de propostasradicalizadas emtorno
da Anistia e da Constituinte; fomos ao Colégio Eleitoral
depois de derrotadas as Diretas-Já; con~ideramos a
nova Constituição um diplolT1a legal avançado e o assi
namos; tivemos a yoragemde I.egalizaro PCBquando
foi possível, como tambémousarnoslançar candidatu
ras próprias em 1989, em 199813 em 2002. Lutamos
pela democr<;lcia, queremOs reafirmara pluralidade e,
agora, efetivar <;I maioriguald<;ldesocial.

Apenas uma digressão: em Congresso realiza
do clandestinamente em 1967, o então PCB já f<;lzia
constar em seus: documentos as teses da Constitu inte
e da Anistia, levadas com força aoMDB, em encontro
em Recife, em 1970, que produziua famosa Carta do
Recife. As Diretas-Já foram o corolário de massa de
toda essa preparaç~o,daousadia, da prudência e do
acreditar na força popular.

Nem sempre oque prevalece na história são os
movimentos nominalmente vitoriosos. A campanha
das Dir~tas-Já, por meio da Emenda Dante. de Oli
veira, derrotadaem.um primeiro momento, foi uma
alavanca para ir mais longe depois. Quem a deteve, a
história já sepultou. Os quea impulsionou, estão com
seus nomes gravados no grandemuro das conquistas
libertárias de nossa gente.

Sempre estará entre nós o espírito Iibertário das
Diretas-Já. Chegou-se a achar que a cara pintada
da liberdade tinha uma cor só e a história recente
mostra que isso era falso. Porém, assim como o PPS
sempre percebeu e defendeu, as cores naturalmente
são múltiplas e os rostos políticos do País, de vários
formatos.
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Por convicção democrática, ontem proclamamos
Diretas-Já; hoje dizemos: já e sempre. Quem sabe essa
expressão não pudesse ser transmudada, nos tempos
atuais, para Mudanças-Já.

Afinal, diretas e mudanças devem caminhar juntas.
O SR. PRESIDENTE (Welinton Fagundes) - Con

cedo a palavra ao Sr. Deputado Dr. Evilásio, pelo PSB.
O SR. DR. EVILÁSIO (PSS-SP. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, D'eputado Welinton Fa
gundes, Sras. e Srs. Deputados, sempre Governador
Dante de Oliveira, meu amigo companheiro de par
tido, bravo Deputado, homem que materializou toda
essa história no livro ora lançado nesta Casa; meu
amigo Domingos Leonelli, um bom baiano, trouxe aqui
um pronunciamento escrito, mas peço que seja dado
como lido. O momento é muito nobre, e eu não quero
que se cale minha emoção e a espontaneidade que o
momento requer.

Os jovens com até 20 anos de idade do País vi
veram um grande momento cívico, aquele que fez este
Congresso cassar pela primeira vez um Presidente da
República, o Sr. Fernando Collor de Mello. Os jovens
brasileiros com mais de 30 anos tiveram um momento
maior, que considero ser até agora o maior movimento
popular e cívico da história do País: o movimento Di
retas-Já, por meio do qual se pretendia simplesmente
que os brasileiros escolhessem seus representantes,
nada mais do que isso. Nada mais sagrado do que
esse momento para uma nação democrática.

Foi um movimento que uniu todos: trabalhadores,
patrões, líderes de todos os partidos de oposição, ar
tistas, líderes sindicais, entre eles o hoje Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva.

O momento me marcou. Jovem médico recém
chegado a São Paulo, soube da movimentação para
aquele grande comício no Vale do Anhangabaú. Nem
conhecia São Paulo direito, mas disse que iria àquele
evento. Palpitava o meu coração, como palpitavam os
corações de mais de 100 milhões de brasileiros. Fui ao
comício. Devo ter ficado na Avenida 9 de Julho. Acho
que não deu nem para chegar ao Vale do Anhangabaú.
Via uma grande multidão na minha frente - se não me
engano, eram 1 milhão e 700 mil cabeças. Acho que
eu era um dos últimos da fila. E vi legendárias figuras,
hoje imortais da política brasileira, como Franco Mon
toro, Tancredo Neves e Mário Covas.

Entre elas encontrava-se um jovem que devia
ter a minha idade, um idealista que sacudiu multidões
e renovou a esperança dos brasileiros. Esse foi, para
mim, o marco zero da redemocratização do País. Por
isso, sinto-me emocionadb de estar hoje nesta tribu
na vendo na Mesa, dirigindo os trabalhos desta ses
são solene, aquele jovem altruísta, teimoso, idealista,

que acreditava, e ainda acredita, no País e no povo
brasileiro.

Também estava naquele comício o jovem e in
fluente lo::;utor das Diretas, Osmar Santos. Na oca
sião, ouvi entoar o Hino Nacional a cantora Fafá de
Belém. Ela uma interpretação diferente, criativa, que
se tornou emblemática. Ela não apenas cantava, mas
encantava o Brasil.

É eEse momento que a história reserva. Os bra
sileiros sErão sempre gratos e jamais irão esquecê-lo.
Tanto é verdade que, por causa do seu discernimento
e da sua bravura, se tornaram imortais para a política
e para a Nação personagens como Ulysses Guima
rães, làn)redo Neves, Teotônio Vilela, Márib Covas,
entre outros.

Os que votaram contra a emenda naquela gélida
madrugada, ao morrerem, completaram apenas o ci
cio biológico que a vida determina. Há, ainda, os que
votaram E\ estão vivos, mas morreram para a história.

Nes:a sessão solene em homenagem ao movi
mento Diretas-Já, saudamos não apenas o idealizador
desse gr~Jnde movimento, mas o povo brasileiro. Na
minha mcdesta lista, coloco V. Exa. , caro Dante de Oli
veira, ent:"e os 100 maiores brasileiros do século que
terminou o último milênio. Tenha neste companheiro
Deputadc um admirador seu. Isto falo em meu nome
e em nome do povo brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO
FELOORADOR

Venho, em nome do meu partido, o PSB, render
nossa homenagem aos milhões de brasileiros que há
20 anos f:>ram às ruas como protagonistas da maior
mobilizaç~o popular da história do nosso País. Refi
ro-me à campanha das Diretas-Já, movimento cujo
objetivo c:>mum era reivindicar o direito ao voto para
Presidente da República.

Em 1964, quando os militares tomaram o poder,
havia sido negado ao povo o direito de eleger os seus
governan'es. Assim, durante esse período, os presi
dentes fO'am escolhidos pelo Congresso ou por um
Colégio Eleitoral.

Porem, em 1983, o País, imerso em profunda
recessão, assistia ao fortalecimento de diversos movi
mentos s<tCÍais organizados e o regimemilitar começa
va a viver o seu ocaso. Foi quando o então Deputado
Dante de8liveira protocolou nesta Casa uma emenda
constitucbnal restabelecendo eleições diretas para a
Presidência da República e que se tornaria o pivô do
movimento que ora homenageamos. A emenda das
Diretas logo viraria a Emenda Dante de Oliveira e en
traria defi1itivamente na agenda política nacional.
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A campanha pela aprovação dessa emenda foi
encampada pelo PMDB, por líderes sindicais como o
atual Presidente Lula e por políticos como Leonel Bri
zola e Franco Montoro. Contou também com a partici
pação decisiva de Tancredo Neves, Ulysses Guimarães
e Teotônio Vilela.

A percepção de que estavam dadas as condições
históricas para a redemocratização ampla era nítida
e esse sentimento animaria sindicalistas, estudantes,
Parlamentares de oposição, trabalhadores rurais, ar
tistas engajados, enfim, uma parcela expressiva da
população a participarem do movimento Diretas-Já e
que viria a tomar enorme vulto no ano seguinte.

Até aquele momento, o principal argumento dos
estrategistas do regime era o de que "o povo não estava
preparado para votar". No.entanto, a bandeira que se
agitaria nas ruas com a campanha das Diretas seria
outra. O tom da retórica dos palanques era dado pelo
povo. Havia uma liturgia mágica em cada comício. O
que enlevava a multidão e ampliava sUa energia trans
formadora era a sensação de protagonizar a própria
história. O espetáculo maior não estava nos orado
res, mas no mar de gente e bandeiras que mudava a
geografia das ruas. Nunca o sentimento republicano
foi tão visceraL Vinte anos depois, o grito, represado
pelos porões da tortura e pela cumplicidade do baro
nato da imprensa, parecia querer retornar no tempo
e desfazerafarsa.

Nos palanques, lideranças oposicionistas e dis
sidentes governistas davam-se as mãos. Os meios de
comunicação também se envolveram na campanha.
O jornal Folha de SPaulo apoiou formalmente o mo
vimento e redes de TV realizavam coberturas desses
eventos, que continuaram até 24 de abril de 1984, vés
pera davotação da Emenda Dante de Oliveira.

Realizados em Belo Horizonte, Curitiba, Rio de
Janeiro e o colossal encerramento da campanha, num
ato público que reuniu 1 milhão e 700 mil pessoas em
São Paulo, esses comícios mostravam um país ávido
por mudanças. Mas apesar dessa enorme pressão po
pular a emenda Dante de Oliveira foi derrotada nesta
Câmara. E a democracia novamente saía gravemente
ferida por mais um pacto de elites. As ruas, não sem
pranto, esvaziaram-se e os cidadãos trocaram de lu
gar e natureza. Foram assistir ao fim do regime militar
em casa, como telespectadores. E somente. 5 anos
depois é que, afinal, os brasileiros puderam eleger
pelo voto direto o primeiro presidente, após um perí
odo de 25 anos.

Parabenizo os Deputados Wilson Santos, Chico
Alencar.e Eduardo Paes pela iniciativa em requerer esta

solenidade. Quero, sobretudo, expressar minha home
nagem a cada um daqueles que cOl"T)puseram o corpo
vivo desse movimento chamado Diretas-Já: o cidadão
comum que, como um bravo guerreiro da paz, empunhou
sua bandeira, bradou o seu grito e nele se embriagou
de identidades perdidas e cuja brilhante ação nas ruas
significou um importante resgate das possibilidades
éticas da história da política nacional. Oxalá cada um
de nós, como representantes desse mesmo·povo, não
esqueçamos esse belo exemplo - jamais!

Muito obrigado.
Era este o meu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Welinton Fagundes) - Conce

do a palavra ao Sr. Deputado AlceuCollares, pelo PDT.
O SR. ALCEU COLLARES (pDT-RS. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. eSrs. Deputados,
vivemos um momento de grandeza ao rememoramos
esse período que viveu a Nação brasileira. Foram
momentos difíceis, amargos, tenebrosos. Houve aqui
afirmações dos Deputados Roberto Freire e Chico
Alencar que tentaram desviar-se um pouco do pro
cesso laudatório· merecido para o Dante de Oliveira,
que foi, sem dúvida, quem teve a idéia de apresentar
emendas, além deDomingos Leonelli.

Poderíamos indagar que causas levaram esses
homens, .esses líderes, a terem que apresentar emen
das por Diretas-Já. O que teria acontecido antes, de
dramático e de triste, .para a Nação brasileira? Foi o
tenebroso momentode.1964, noite escura que se pro
longou por mais de 21 anos. E porque 1964? Porque
a Nação brasileira vinha num processo de debates,
discussões e tomada de consciência a respeito da
necessidade das. chamadas reformas de base.

Foram as reformas· de base que assustaram os
conservadores, os oligarcas, as elites, a burguesia e as
classes dominantes brasileiras. E foram os conserva
dores que impediram que se realizassem as reformas
de base propostas pelo trabalhismo, na pessoa do Pre
sidente eleito João Goulart, que estavam empolgan
do, emocionando a Nação, num processo profundo de
conscientização política a respeito dos direitos básicos
da cidadania. Foi exatamente esse inconformismo do
conservadorismo que se movimentou.

Antes, em 1961, militares tenta.ram o golpe, re
pelido pela extraordinária oportunidade e sensibilidade
de Leonel Brizola, com o movimento de 1961. Antes
de Leonel Brizola e JoãoGoulart, veio Getúlio Vargas.
Hoje, percebi, tristemente, que ninguém mencionou
essas extraordinárias figuras que efetivamente apro
fundaram o debate na Nação e fizeram penetrar nas
profundidades da consciência, principalmente dos ex-
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c1uídos, o direito a um padrão de vida razoavelmente
decente, à casa, à alimentação e ao emprego. O tra
balho de Dante de Oliveira, assim como o de Leonel
Brizola, foi fruto do cansaço e esgotamento da Nação
com a truculência, violência, perseguição, tortura, cen
sura e exílio - para onde foram homens, como Brizo
la, Miguel Arraes e tantos outros, como Jango, que lá
morreu. Depois, veio a Anistia, movimento que teve a
generosidade do povo brasileiro e acabou por jogar a
ditadura na lata do lixo histórico.

O movimento das Diretas-Já - quando essas mo
bilizações magníficas, generosas e talentosas coinci
dem com a ânsia, vontade e desejo do povo - foi uma
espécie, sem dúvida alguma, de selo para sepultar de
vez a ditadura. Foi um momento de grandeza da Nação.
Talvez não tenhamos tido a sensibilidade de prosse
guir cultivando a liberdade de expressão, de ir e vir,
de não ter fome, de não dormir debaixo das pontes,
de ser criatura humana e de ter dignidade. Talvez, por
falta de consciência, tenhamos nos encolhido e cru
zado nossos braços. Com a eleição direta, Fernando
Collor de Mello se elegeu Presidente da República.
Mas não podemos dizer que o movimento das Diretas
não valeu absolutamente nada. Para que serviu o sa
crifício que mobilizou a Nação brasileira? Para eleger
o Collor? E, depois, para deixar o vice governar? Já
tínhamos sofrido antes com a maldição do Vice Sarney;
uma maldição para a Pátria brasileira; a maldição das
oligarquias; a maldição das elites, que ainda sofrerão
as conseqüências.

Talvez não tenhamos aprendido bem, Dante,
porque hoje se repete a ditadura feroz, talvez mais
feroz do que a ditadura militar: a ditadura dos capitais
financeiros nacional e internacional; a ditadura do neo
liberalismo; a ditadura do monetarismo. Talvez - quem
sabe? - ainda tenhamos que fazer a mais extraordiná
ria continuidade das Diretas-Já: as Mudanças Já. Lula,
que esteve em todos os comícios, que participou desse
momento histórico das Diretas-Já, agora, na Presidên
cia, lamentavelmente, dolorosamente, traiçoeiramente,
se esqueceu de tudo.

É o momento, nobre Deputado Chico Alencar, de
fazer o movimento nacional das mudanças já, para sal
var não só o povo brasileiro, mas principalmente Lula,
que precisa de um movimento que o retire das garras
da ditadura dos capitais financeiros nacional e inter
nacional. Parece que Lula caiu no conservadorismo,
no retrocesso político e fez um acordo com as mais
atrasadas oligarquias deste País.

Por isso, Dante, vamos continuar lutando, para
que não tenha sido em vão aquela mobilização gene-

rosa, talentosa e abrangente que atingiu a consciên
cia da Nação.

O SR. PRESIDENTE (Welinton Fagundes) - No
bre Deputado, solicito a V.Exa. que conclua seu pro
nunciamento, principalmente em função da sessão
ordinária que será realizada posteriormente.

OSR. ALCEU COLLARES - Sr. Presidente, como
os oradores que me antecederam, tenho o mesmo di
reito de ultrapassar o tempo. Ouvi Parlamentares utili
zarem 5 minutos além do tempo concedido e desejo ser
tão gente quanto eles. Tenho certeza de que o espírito
democrático de V. Exa. não me vai cortar a palavra. Vou
encerrar o discurso, mas diferença de tratamento entre
oradores não admito. Sou rebelde desde que nasci; até
quando vendia laranja era rebelde. Sou um inconfor
mado e tenho mais de 30 anos, muito mais.

Vamos tentar ajudar Lula. Nosso partido tem feito
advertências da tribuna. Nosso Líder Brizola fez uma
quantidade de mensagens, todas com o sentimento
de esperança. Lula tem de se livrar da ditadura do
capital financeiro internacional e nacional no encerra
mento desse ciclo econômico neoliberal. Deus colo
cou nas mãos de Lula todo instrumental para que seja
um grande líder, um estadista no século XXI. Mas o
homem se agachou, entregou-se, abraçou-se com o
capital financeiro internacional. E vêm os Palocci, os
Malan e os Fernando Henrique da vida. Querem do
minar tudo, querem colocar um freio na nossa boca.
Não vão conseguir.

O Lula tem de ter cuidado. Em 2003, repeti esse
discurso 6 vezes, Presidente! Pareço o Joãozinho do
Passo Certo, aquele que ninguém ouve. Ou, então,
quem sabe, dirão: "Tu, Negrão, é que estás errado. O
Lula é que está certo, com o salário mínimo de 240
reais, com os 10 milhões de empregos, pagando esse
superávit primário", uma sangria nas nossas veias
abertas; o nosso sangue escorre e vai adubar o capital
financeiro especulativo, a ditadura financeira interna
cional e nacional.

Sr. Presidente, peço escusas a V. Exa. por ter ul
trapassado o tempo. Encerro na certeza de que Lula
tem de fazer um exame de consciência e se lembrar
de quando nasceu, lá nos confins da miséria, quando
deixou sua região no pau-de-arara, quando esteve com
este homem, e estava sempre junto, não ficava na fren
te, nunca foi ligado ao exibicionismo, porque dele não
precisa. Penso que, cumprindo meu dever, não preci
so desse tipo de coisa. Preciso dizer o que considero
verdade: Lula, ainda é tempo para reflexão, senão, vai
cair no tacho da traição brasileira. (Palmas.)
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o SR. PRESIDENTE (Welinton Fagundes) - Con
cedo a palavra ao Deputado Daniel Almeida, pelo
PCdoS.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO DA
NIEL ALMEIDA QUE, ENTREGUE À REVI
SÃO DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMEN
TE PUBLICADO.

O SR. PRESIDENTE (Welinton Fagundes) - Con
cedo a palavra ao Deputado Marcelo Ortiz, para falar
pelo pv. S.Exa. dispõe de 5 minutos.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, senhores componentes
da Mesa, Dante de Oliveira e Domingos Leonelli, o
Partido Verde está presente neste plenário - e não
poderia deixar de fazê-Io- ainda que não existisse na
época das Diretas-Já.

O PV, ao qual tenho muita honra de pertencer,
ainda não tem 20 anos, apenas?, mas falar em seu
nome hoje é reviver sua história mesmo antes da sua
própria existência. Seus membros fundadores lutaram
bravamente desde à instalação do regime bipartidário
contra as arbitrariedades daqueles que compunham
o Governo Federal. Não me refiro aos presidentes
militares, mas a todos os brasileiros que se alojaram
embaixo do. mantoprotetor da ditadura, dos quartéis,
da máquina governamental. Tudo era decidido em ga
binetes fechados a 7 chaves. Não·havia liberdade de
imprensa. O povo nada sabia do que se passava nos
bastidores, nos. corredores e nas salas do poder.

Ouvimos hoje toda a história daquele período e
do momento atual. Eu sou um dos anônimos quevive
ram aquela época. Costumo afirmar isso em todos os
momentos, principalmente quando estou numa festa
e faço um agradecimento a alguém. Normalmente,
agradeço aos anônimos, àqueles que aprontaram as
mesas, colocaram os pratos e os talheres sobre ela,
fizeram toda a decoração, todo o cenário para, no dia
seguinte, fazerem a limpeza da casa. Essas pessoas
são homenageadas e elogiadas posteriormente pela
festa maravilhosa que proporcionaram.

Contudo, essas pessoas normalmente são es
quecidas, mas foram o lastro, o sustentáculo para que
tudo pudesse efetivamente ocorrer.

Fui professor de Estudos dos Problemas Bra
sileiros - EPB. Que dificuldade! Que problemas que
passei! Obrigavam-me a dizer coisas que não queria.
A situação era muito difícil, mas passou. Fui Presidente
do Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Bra
sil. Nós, advogados, sofríamos muito com a situação,
porque sabemos que a liberdade muitas vezes vale
mais do que a própria vida. Podemos perder a vida

sem sentir dor, mas a perda da liberdade sempre dói
profundamente.

A perda da liberdade magoa-nos, liquida-nos. E
já sentimos isso. A morte rápida às vezes é benéfica.
Alguns são privilegiados e conseguem morrer sem
sofrimento. Sofrer na clausura, na mordaça, sem po
der abrir a boca em defesa da Justiça é algo que não
se pode dimensionar. E é isso o que esta sessão so
lene mostra à nossa gente, aos jovens que estiveram
aqui mas que, graças a Deus, não passaram por esse
problema.

Dizia Franco Motora: '.'Mais grave do que a miséria
dos famintos é a inconsciência dos fatos'. E até essa
inconsciência existia àquela época - muitos não sen
tiam diretamente o problema que o Brasil atravessava.
Felizmente, a resistência à opressão foi muito forte, O
mesmo ocorreu na Revolução Francesa, na 2" Guer
ra Mundial - e nessa época eu tinha 8 anos, mas sei
perfeitamente que houve resistência -, na Guerra do
Vietnã e agora, no Iraque.

Ninguém quer perder a liberdade. Mas a perde
mos neste País. A Revolução tomou a pátria e o nos
so Hino Nacional, que hoje, mais uma vez, tivemos a
honra de ouvir pela voz da cantora Fafá de Belém. Isso
muito me emocionou.

Que o marco sirva para a juventude, para que
haja a permanência da democracia com base exata
mente no que foi demonstrado pelos heróis abertos,
pelo que os senhores fizeram e por aqueles que ano
nimamente, a cada passo, permitiram que este Brasil
contíinuasse a ser livre como hoje é.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Welinton Fagundes) - Re

gistro a presença do jovem João Antônio Fagundes,
meu filho. Em nome dele, homenageio todos os jovens
brasHeiros e, em especial, os mato-grossenses.

Convido todos para0 lançamento do livroDiretas
Já: 15 Meses que Abalarama Ditadura, editado pelos
companheiros Dante de Oliveira e Domingos Leonelli,
às 18h30min no Salão Verde.

Antes de encerrar a sessão, convido todos a ou
virem a música Coração de Estudante, de autoria do
cantor e compositor Milton Nascimento.

(É executada a música Coração de Estudante.)

V - ENCERRAMENTO
OSR. PRESIDENTE (Welinton Fagundes) - Nada

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Welinton lFagundes) - Está

encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às ·13 horas e 48
minutos.)
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Ata da 65ª Sessão, em 27 dte abril de 2004
Presidência dos Srs. João Paulo Cunha, Pf,9sidente; Inocêncio Oliveira,

1º Vice-Presidente; César Bandeira, § 2º do arti!10 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECEMÀ CASA
OS SRS.:

João Paulo Cunha
Nilton Capixaba
Wilson Santos

RORAIMA

ALCESTE ALMEIDA PMDB
ALMIR SÁ PL PUPSL
LUCIANO CASTRO PL PUPSL
Total de Roraima: 3

AMAPÁ

CORONEL ALVES PL PUPSL
DAVI ALCOLUMBRE PDT
EDUARDO SEABRA PTB
Total de Amapá: 3

PARÁ

ANIVALDO VALE PSDB
ANN PONTES PMDB
PAULO ROCHA PT
ZÉ GERALDO PT
ZÉ LIMA PP
ZENALDO COUTINHO PSDB
Total de Pará: 6

AMAZONAS

LUPÉRCIO RAMOS PPS
PAUDERNEY AVELlNO PFL
SILAS CÂMARA PTB
Total de Amazonas: 3

RONDÔNIA

AGNALDO MUNIZ PPS
ANSELMO PT
EDUARDO VALVERDE PT
HAMILTON CASARA PSB
MIGUEL DE SOUZA PL PUPSL
Total de Rondônia: 5

ACRE

HENRIQUE AFONSO PT
NILSON MOURÃO PT
Total de Acre: 2

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

TOCANTINS

OSVALDO REIS PMDB
PASTOR AMARILDO PSC
RONALD) DIMAS PSDB
Total de Tocantins: 3

MARANHÃO

ANTONIO JOAQUIM PP
CÉSAR EANDEIRA PFL
COSTA FERREIRA PSC
GASTÃOVIEIRA PMDB
LUCIANO LEITOA PSB
PEDRO FERNANDES PTB
PEDRO NOVAIS PMDB
SEBASTIÃ.O MADEIRA PSDB
WAGNEF. LAGO PP
Total de Maranhão: 9

CEARÁ

ARIOSTO HOLANDA PSDB
ARNON ElEZERRA PTB
BISMARCK MAIA PSDB
JOÃO ALFREDO PT
JOSÉ L1f\HARES PP
JOSÉ PIMENTEL PT
LEÔNIDAS CRISTINO PPS
MAURO BENEVIDES PMDB
ROMMEL FEIJÓ PTB
VICENTE ARRUDA PSDB
Total de Geará: 10

PIAuí

ÁTILA L1HA PSDB
B. SÁ PPS
JÚLIO CESAR PFL
MUSSA DEMES PFL
PAES LAl~DIM PTB
Total de Piauí: 5

RIO GRANDE DO NORTE

NÉLlO DIAS PP
SANDRA ROSADO PMDB
Total de Hio Grande do Norte: 2
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PARAíBA

CARLOS DUNGA PTB
ENIVALDO RIBEIRO PP
MARCONDES GADELHA PTB
WELLlNGTON ROBERTO PL PUPSL
Total de Paraíba: 4

PERNAMBUCO

FERNANDO FERRO PT
JORGE GOMES PSB
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PTB
MAURíCIO RANDS PT
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
RAUL JUNGMANN PPS
RENILDO CALHEIROS PCdoB
ROBERTO FREIREPPS
ROBERTO MAGALHÃES PTB
Total de Pernambuco: 9

ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
ROGÉRIO TEÓFILO PPS
Total de Alagoas: 2

SERGIPE

BOSCO COSTA PSDB
CLEONÂNCIO FONSECA PP
JACKSON BARRETO PTB
Total de Sergipe: 3

BAHIA

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
CORIOLANO SALES PFL
DANIEL ALMEIDA PCdoB
EDSON DUARTE PV
FÉLIX MENDONÇA PFL
FERNANDO DE FABINHO PFL
GUILHERME MENEZES PT
JAIRO CARNEIRO PFL
JOSÉ ROCHA PFL
JOSIAS GOMES PT
JUTAHY JUNIOR PSDB
LUIZ CARREIRA PFL
MÁRIO NEGROMONTE PP
NELSON PELLEGRINO PT
ROBÉRIO NUNES PFL
SEVERIANO ALVES PDT
ZEZÉU RIBEIRO PT
Total de Bahia: 17

MINAS GERAIS

ARACELY DE PAULA PL PLlPSL
ATHOS AVELlNO PPS
CARLOS MOTA PL PUPSL

CUSTÓDIO MATTOS PSDB
DR. FRANCISCO GONÇALVES PTB
GERALDOTHADEU PPS
GILMAR MACHADO PT
IBRAHIM ABI-ACKEL PP
ISAíAS SILVESTRE PSB
JOÃO MAGALHÃES PMDB
JOSÉ MILlTÃO PTB
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PL PUPSL
JÚLIO DELGADO PPS
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP
MÁRIO HERINGER PDT
RAFAEL GUERRA PSDB
REGINALDO LOPES PT
ROMEL ANIZIO PP
SÉRGIO MIRANDA PCdoB
SILAS BRASILEIRO PMDB
Total de Minas Gerais: 20

EspíRITO SANTO

IRINYLOPES PT
NEUCIMAR FRAGA PL PUPSL
NILTON BAIANO PP
RENATO CASAGRANDE PSB
ROSE DE FREITAS PMDB
Total de Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

ALMERINDA DE CARVALHO PMDB
ANDRÉ LUIZ PMDB
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
BERNARDO ARISTON PMDB
CARLOS NADER PFL
CARLOS RODRIGUES PL PUPSL
CHICO ALENCAR PT
EDUARDO CUNHA PMDB
EDUARDO PAES PSDB
FERNANDO GABEIRA S.PART.
JAIR BOLSONARO PTB
JORGE BITTAR PT
JOSÉ DIVINO PMDB
NELSON BORNIER PMDB
PAULO FEIJÓ PSDB
RODRIGO MAIA PFL
SIMÃO SESSIM PP
Total de Rio de Janeiro: 17

SÃO PAULO

ANGELA GUADAGNIN PT
ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
ARLINDO CHINAGUA PT
CLÁUDIO MAGRÃO PPS
CORAUCI SOBRINHO PFL
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DEVANIR RIBEIRO PT
DIMAS RAMALHO PPS
DR. EVILÁSIO PSB
DR. HÉLIO PDT
DURVAL ORLATO PT
EDNA MACEDO PTB
ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA
GILBERTO NASCIMENTO PMDB
ILDEU ARAUJO PP
IVAN VALENTE PT
JAMIL MURAD PCdoB
JOSÉ MENTOR PT
JULIO SEMEGHINI PSDB
LOBBE NETO PSDB
LUCIANO ZICA PT
LUIZ ANTONIO FLEURY PTB
LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT
LUIZA ERUNDINA PSB
MARCELO ORTIZ PV
MICHEL TEMER PMDB
NELSON MARQUEZELLI PTB
ORLANDO FANTAZZINI PT
PAULO KOBAYASHI PSDB
PAULO LIMA PMDB
PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA PP
PROFESSOR LUIZINHO PT
ROBERTO GOUVEIA PT
WALTER FELDMAN PSDB
WANDERVAL SANTOS PL PUPSL
ZARATTINI PT
Total de São Paulo: 36

MATO GROSSO

CARLOS ABICALlL PT
THELMA DE OLIVEIRA PSDB
WELlNTON FAGUNDES PL PUPSL
Total de Mato Grosso: 3
DISTRITO FEDERAL
ALBERTO FRAGA PTB
JOSÉ ROBERTO ARRUDA PFL
MANINHA PT
WASNY DE ROURE PT
Total de Distrito Federal: 4

GOIÁS

CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB
JOÃO CAMPOS PSDB
LEONARDO VILELA PP
LUIZ BITTENCOURT PMDB
PEDRO CHAVES PMDB
RUBENS OTONI PT
SANDRO MABEL PL PUPSL
Total de Goiás: 7

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

ASSIS MIGUEL DO COUTO PT
CHICO DA PRINCESA PL PUPSL
COLOMBO PT
LUIZ CARLOS HAULY PSDB
MOACIR MICHELETTO PMDB
PAULO BERNARDO PT
SELMA SCHONS PT
Total de Paraná: 7

SANTA CATARINA

ADELOR VIEIRA PMDB
FERNANDO CORUJA PPS
IVAN RANZOLlN PP
MAURO PASSOS PT
PAULO AFONSO PMDB
VIGNATTI PT
ZONTA PP
Total de Santa Catarina: 7

RIO GRANDE DO SUL

ALCEU COLLARES PDT
ARY VANAZZI PT
FRANCISCO TURRA PP
HENRIQUE FONTANA PT
LUIS CARLOS HEINZE PP
MILTON CAROlAS PTB
ONYX LORENZONI PFL
ORLANDO DESCONSI PT
OSVALDO BIOLCHI PMDB
PAULO PIMENTA PT
YEDA CRUSIUS PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 11

I - ABERTURA DA SESSÃO

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

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

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

sessão anterior.
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11 - LEITURA DA ATA
O SR. BETa ALBUQUERQUE, servindo como

2° Secretário, procede à leitura da ata da sessão an
tecedente, a qual é,sem observações, aprovada.

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

111- EXPEDIENTE
Não há expediente aser lido.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas

sa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Jamil Murad.
O SR. JAMIL MURAD (PCdoB-SP. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
os Deputados Federais Jamil Murad, do PCdoB de São
Paulo; Vanessa Grazziotin, do PCdoB do Amazonas;
Nilson Mourão, do PT do Acre; Leonardo Mattos, do PV
de Minas Gerais, e eu representamos a Câmara dos
Deputados em missão histórica. Nós, que formamos
a comitiva parlamentar oficial à Palestina, nos deslo
camos por milhares de quilômetros até a terra onde
nasceu e morreu Jesus Cristo e que enfrenta um dos
mais tenebrosos conflitos da atualidade.

Fomos em missão de paz, pela desocupação das
terras palestinas e a construção do Estado Palestino
Independente, tendo como Capital a milenar Jerusalém.
Nossa visita foi uma demonstração de solidariedade
e defesa dos direitos. do povo palestino, inclusive dos
milhões de refugiados que vivem em países árabes
vizinhos e em outras partes do mundo, impedidos de
voltar à sua terra natal.

Pudemos constatar que a situação é absoluta
mente dramática. Nosso roteiro incluiu várias cidades:
Ramallah, Jerusalém, Belém, Gaza, Hebron, Jericó
e Qauquilia.

Em Qauquilia tivemos a oportunidade de co
nhecer o vergonhoso Muro do Apartheid, onde fomos
ameaçados por soldados israelenses, que apontaram
metralhadoras para nós e jogaram bombas de gás la
crimogêneo em nossa direção. Fomos impedidos de
entrar em Jenim. O Embaixador do Brasil em Telavive
encaminhou protesto formal à Chancelaria de Israel.

Em Gaza tivemos a oportunidade de visitar o Le
gislativo palestino. Naquelacidade estivemos a 2 qui
lômetros dos combates da resistência palestina contra
a invasão. dos tanques israelenses. Ali pudemos ver
crianças e adolescentes jogarem pedras em soldados
israelenses fortemente armados, denunciando a desi
gualdade dessa batalha.

O certo é que o povo palestino vive uma fantásti
ca tragédia. Depois de habitar a região por milhares de

anos, de maneira contínua e ininterrupta, a Organiza
ção das Nações Unidas decidiu, em 1947, dividir suas
terras em duas partes: uma para construir o Estado
Palestino e outra para construir o Estado de Israel.

Ocorre que o Estado de Israel foi construído em
1948 e imediatamente começou a expulsão dos pa
lestinos da região a eles destinada. Os grandes países
que comandavam a ONU ficaram omissos e cegos; e
até hoje existe apenas o Estado de Israel,sonegando
aos palestinos o elementar direito sobre suas terras.

O que vemos em pleno ano de 2004 é a políti
ca do Estado de Israel, liderada por Ariel Sharon, de
assassinar lideranças·palestinas e sitiar o povo por
meio desse vergonhoso muro de 9 metros de altura e
pelas barreiras militares que atormentam o dia-a-dia
do cidadão comum - só na Cisjordânia mais de 700
delas impecjemque as pessoas exerçam o seu direito
de ir e vir.. Tudo com o firme propósito de fazer o povo
palestino. desistir de sua pátria e se dispersar pelo
mundo, deixando a.região livre para ser anexada ao
Estado de Israel.

Sabemosquearesistência a-essa política fas
cista existe e está mais viva do que nunca, na pessoa
do líder maior do povo palestino e presidente da Au
toridade NacionaLPalestina, Yasser Arafat.

A audiência que tivemos com Arafat certamente
foi o episódio mais marcantedenossaviagem. Apesar
da longa prisão em s.eu quartel general- já comple
tou 3 anos - eda constante ameaça de assassinato
por parte do governo de Israel, mantém a firmeza de
quem sabe o quanto o povo palestino necessita dele.
Apesar dasdificuldades impostas por sua situação, fala
com lucidez e flUência, mostrando dados emapas que
esclarecem arealidade: há 3,5 mi.lhões de palestinos
presos em Gaza e na Cisjordânia, vivendo em autên
ticos guetos. Eles precisam de autorização nospostos
militares para movimentar-se de um lugar a outro e até
para entrare sair de sua cidade. Existem também 4,8
milhões depalestinos fora de seus territorios, proibidos
até mesmo de. visitar suas famílias.

O muro separa palestinos da mesma cidade e
também vilarejos rurais vizinhos, impedindo as pessoas
de irnormalmente ao trabalho ou à escola. Há massa
cres de palestinos nas portas das mesquitas. Às vezes
os proíbem de rezar até mesmo nas ruas ao lado da
mesquita,.como ocorreu na cidade de Hebron.

Tambémtomamosconhedmento de que 17% dos
impostos pagos pelos palestinos teriam de ser repas
sados à Autoridade Palestina para a manutenção de
serviços de saúde e educação, mas os repasses são
atrasados em até 44 meses.

O presidente Arafat declarou queBush foi até o
Iraque atrás de armas de destruição em massa e, após
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um ano e meio, nada encontrou. Entretanto, é sabido
que Israel usa armas fabricadas com urânio empobre
cido, fazendo com que as taxas de câncer na região
cheguem aos níveis das de Hiroshima e Nagasaki e
a fertilidade das mulheres palestinas diminua de for
ma considerável. Mas nada foi feito contra o governo
israelense.

Arafat denunciou que Israel matou Yitzhak Ra
bin porque ele era seu parceiro no processo de paz e
questionou por que a ONU não coloca uma força de
separação na região. O presidente palestino agradeceu
o apoio do Brasil na defesa da criação de um Estado
Palestino e falou do grande prestígio que o Presidente
Lula goza em âmbito mundial, destacando a importante
iniciativa do nosso Governo de criar um escritório de
representação diplomática em Ramallah, nomeando um
embaixador especial para a paz no Oriente Médio.

É admirável como, mesmo preso, Arafat não se
desespera e comanda a luta de seu povo pelo Estado
Palestino. Ele próprio nos disse que Nelson Mandela o
considera um irmão. Ao fazer considerações elogiosas
ao grande líder sul-africano, contou-nos que, enquanto
Mandela esteve preso, ajudou sua família, sendo inclu
sive padrinho de casamento de sua irmã.

Depois dessa visita, que durou uma semana,
posso afirmar que a vida do palestino é um verdadei
ro inferno. O Muro do Apartheid transformou cidades
inteiras em presídios coletivos.

Há massacres de palestinos nas portas das mes
quitas e igrejas foram destruídas para que o muro fosse
erguido. Sua construção trouxe drásticas conseqüên
cias imediatas, provocando desde a morte de partu
rientes, que ficam proibidas de chegar aos hospitais,
até a destruição de 64% das milenares oliveiras da
região, que, ao propiciar a produção de óleo de oliva
e a venda de azeitonas, torna-se a principal fonte eco
nômica desse povo.

O muro, que já tem 350 quilômetros prontos, mas
pode chegar a 700 quilômetros de extensão, se a políti
ca de Sharon não for barrada, subtraiu 56% das terras
palestinas da Cisjordânia. Só na região de Qauquilia a
sua construção fez com que fossem subtraídas reser
vas subterrâneas de água e 19 poços artesianos.

A realidade mostrou-se ainda mais trágica à me
dida em que nos familiarizamos com os números e
estatísticas, repassados aos Deputados brasileiros
pelo próprio presidente Arafat: já morreram 91 pessoas
nos 730 postos de controle militar na Cisjordânia; 25
médicos e funcionários de saúde foram assassinados
e 425 médicos e funcionários foram feridos enquanto
davam assistência aos palestinos; houve 55 partos
nesses postos. Tais fatos mostram a violação de direi
tos elementares do povo palestino.

ESSGS e muitos outros motivos fazem com que
os democratas e pacifistas de todo o mundo se jun
tem ao prr~sidenteArafat e perguntem: por que a ONU
não coloca tropas de pacificação entre palestinos e
israelenslls?

Ésabido que o acordo anunciando por Ariel Sha
ron é uma farsa. E o pior é que recebeu carta branca
do presidente norte-americano, George W. Bush. É pre
ciso rechaçar essa proposta e criar novas condições
para a pa~ na região. O fim dos conflitos interessa não
apenas às partes envolvidas, mas a todos os povos
do planeta, a todas as pessoas que querem viver em
um mundo mais seguro e pacífico.

É: por esses motivos que nós, Deputados Fe
derais qU9 integramos a comitiva oficial à Palestina,
conclamamos todas as forças de paz existentes em
território palestino e os pacifistas israelenses, todas
as naçõe~; cristãs e muçulmanas do mundo, os povos
livres e ar> Nações Unidas para que rejeitem o plano
Sharon/BJsh e contribuam para a desocupação dos
territórios palestinos e a instalação de um Estado Pa
lestino Incependente; condenem a construção do Muro
do Apartheid na Corte Internacional de Haia e exijam
a sua derrubada; defendam o envio de tropas da ONU
para a sEparação das partes em conflito na região;
obriguemIsrael a eliminar o uso de bombas de urânio
empobrecido contra os palestinos; e apóiem o Governo
Lula em Eua política de pacificação da região.

Obrigado.
O SR NILTON BAIANO (PP-ES. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
a Câmara dos Deputados instalou Comissão Especial
para examinar o projeto de emenda constitucional so
bre a posição tomada, primeiro, pelo Supremo Tribu
nal Federll e, depois, pelo Tribunal Superior Eleitoral,
quanto à redução do número de Vereadores nas Câ
maras Ml,.nicipais.

A C1sa realmente deve realizar esse trabalho,
mas me surpreende não haver a mesma pressa em
relação à:JEC paralela da Previdência, cuja tramitação
está parw:la desde o ano passado.

Forios convocados em janeiro para agilizar os
trabalhos e votar a PEC paralela, mas até hoje isso
não ocorreu.

Temos de fazer a reforma política e incluir nela
a questão dos Vereadores. A Nação está cobrando
isso. As ~esquisas de rua demonstram que 84% da
população deseja que o número de Vereadores seja
reduzido.

Muito obrigado.
ASI~A. EDNA MACEDO (PTB-SP Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, hábem pouco tempo, tivemos oportunidade de
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manifestar desta tribuna nossa profunda discordância e
até mesmo verdadeira repulsa à instituição da medida
provisória. Repetimos, e o faremos ad nauseam, que
tal expediente é uma excrescência num regime presi
dencialista como o nosso, pois, na realidade, transfere
a prerrogativa de legislar, que é do Parlamento, para
o Executivo,.o que é inadmissível numa verdadeira
democracia.

Na realidade, o Congresso Nacional, no frigir dos
ovos, tornou-se a Casa revisora do Palácio do Planal
to ou, como acontece quase sempre, o simples refe
rendador de suas decisões. Que democracia é esta
em que o Executivo impõe sua vontade aos demais
Poderes, legislando e colocando suas leis em vigor
imediatamente?

Ultimamente, temos assistido a inúmeras e vee
mentes manifestações contrárias à instituição da súmula
vinculante.,.pois, teoricamente, ela poderia permitir que
o SupremoTribunal Federal legislasse, usurpando com
petência privativa do Parlamento. Apesar de discutível,
entendemos a preocupação bastante salutar. Mas por
que tamanha alaúza se tal prerrogativa já foi usurpada
pelo Executivo, que dela tem abusado?

Para falar a verdade, se fosse necessário esco
lher entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal
Federal como competente para legislar, nós, sincera
mente, escolheríamos o último por motivos bastante
óbvios.

Gostaríamos que a candência demonstrada pe
los soberbos oradores contrários à súmula vinculante
também se manifestasse contra este câncer consti
tucional que é a medida provisória, uma vez que, da
das as prerrogativas de que o Executivo goza nesta
Casa quando da tramitação de seus projetos, ela é
totalmente dispensável. Sua manutenção, portanto,
só se explica por maldito e totalitário ranço que ainda
persiste no Brasil.

Os nobres pares já repararam no desmedido nú
mero de medidas provisórias que vêm sendo rditadas?
É um verdadeiro absurdo o que está acontetendo. E,
pelo andar da carruagem, vai piorar ainda mais.

Uma das funções do devido processo legislati
vo é a de permitir ampla discussão com a sociedade,
representada por nós,. Parlamentares, das propostas
destinadas a se tornarem leis antes que isso ocorra.
Ora, na atual conjuntura, o debate, que necessariamen
te deveria ser prévio, está se dando após à entrada
em vigor das leis.

Não nos esqueçamos jamais de que entre nos
sas primordiais obrigações está a defesa intransigente
do Parlamento e de suas prerrogativas. Somos mem
bros do Poder Legislativo e dessa luta não podemos
nos eximir.

Sr. Presidente, estamos absolutamente conven
cidos de que, se nos unirmos, independentemente de
ideologias ou matizes políticas, seremos capazes de
acabar com essa moderna versão do decreto-lei. E,
se assim o fizermos, não estaremos nos posicionan
do contra o Governo, mas, sim, a favor da verdadeira
democracia, o que, temos certeza,.é uma das grandes
aspirações do PresidenteLula.

Muito obrigada.
O SR. MAURO BENEVIDES (pMDB-CE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a imprensa da Capital da República
divulga hoje estudo realizado pelo Instituto de Pesqui
sa SOMA Opinião e Mercado, sobre a gestão do Go
vernador Joaquim Roriz, após ouvir 800 pessoas no
Plano Piloto e nas cidades-satélites, que expressaram
os seus respectivos pontos de vista sobre a atuação
do Chefe do Executivo local.

O Correio Braziliense, aliás, apresenta quadros
demonstrativos das duasúltimas avaliações, apontando
para uma aceitação positiva de 65%, o que comprova
o correto desempenho do atual governante, que, pela
quarta vez, se vê àlçado à condição de dirigente má
ximo do Distrito Federal e p.ermanece identificado com
as legítimas aspirações da comunidade.

Num dos itens da sondagem efetivada há registro
de que 86% doseleitores de Roriz se declaram satis
feitos com o seu trabé:dho, o que é bastante estimulante
para qualquer homempúblico, cônscio de seus encar
gos, especialmente dos compromissos assumidos du
rante a campanha em que postulou o voto popular.

A coordenadora técnica da referenciada pesquisa,
Tuty Osório, acentuaque "a desaprovação de Joaquim
Roriz no início do mandato refletia o resultado da úl
tima eleição para o Palácio do Buriti, que, mais uma
vez, dividiu meio a meio os eleitores do DP'.

Numa competição acirrada, que despertou aten
ção dos círculos políticos nacionais, Brasília passou
a ser alvo de controvérsias. Daí por que a última pes
quisa, agora tornada pública, foi considerada de ex
trema relevância para a imagem do atual Chefe do
Executivo local.

Mesmo eleitores de outras unidades federadas
- como é o meu caso, com domicílio eleitoral no Ceará
- direcionaram as suas vistas para o segundo turno
que aqui foi levado a efeito, de que resultou 0 triunfo
de Roriz por maioria superior a 15 mil sufrágios.

Vale ressaltar que o item "rejeição" experimentou
decesso de 3 pontos, num testemunho de que os con
sultados acreditam nagradual recuperação do Governo,
conduzindo-o a índices ainda mais satisfatórios, que
tendem a crescer, se mantido o ritmo de realizações
de sua profícua administração.
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Com programas direcionados para o social, Jo
aquim Roriz é presença constante em todas as áreas
periféricas, num esforço de acolher os pleitos dos que
reclamam assistência ainda mais intensiva dos órgãos
que integram o Poder Executivo, na metrópole cons
truída por Juscelino Kubitschek.

A Ponte JK, no Lago Sul, passou a ser ponto de
atração turística, com ressonância internacional, o que
valeu prêmio concedido nos Estados Unidos, no ano
passado, tornando ainda mais projetado o Governo
de nossa Capital.

Ao registrar os dados da presente pesquisa, o
que desejo é incentivar, como morador de Brasília, o
nosso governante para que continue a trabalhar infa
tigavelmente para fazer jus ao reconhecimento dos 2
milhões de habitantes que aqui residem, desfrutando
de elevados padrões de qualidade de vida, conforme
constatação de órgãos internacionais.

A pesquisa da SOMA consagra o esforço de
equipe de trabalho que tem à sua frente um homem
de visão, entregue às suas pesadas atribuições como
gestor de uma Capital que sedia os 3 Poderes da Re
pública.

o SR. PEDRO FERNANDES (PTB-MA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, solicito que seja inserido nos Anais da Casa
artigo intitulado Abaixo os velhos, do jornalista Janio
de Freitas, publicado hoje, dia 27 de abril de 2004, no
jornal Folha de SPauJo.

Em seu artigo, o jornalista faz denúncia que con
firma o que eu já vinha dizendo: não querem aumentar
o salário mínimo e vão aumentar o salário-família para
burlar mais uma vez os aposentados, que merecem
respeito.

Não bastasse os aposentados acima de 90 anos
terem passado pelo constrangimento de enfrentar filas
para provar que estavam vivos, agora o Governo Lula
tenta burlar a Constituição Federal, não aumentando
adequadamente o salário mínimo.

Pergunto: por que o Governo Fernando Henrique
Cardoso tinha tanta raiva do servidor público e o Go
verno Lula tem tanta raiva de aposentado? Respostas
precisam ser dadas ao País.

Muito obrigado.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA
DOR

MARMELADA SUSPENSA
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Freio na lTIarlTlelada

Liminar de juiz federal suspende contrata ção dos 502· concursados do
T J. Há suspeição de fTIuitas irregularidades

o mais polêmico concurso já realizado pelo Poder Judicário
sergipano em toda a sua história, teve na selTlana passada
alguns Tatos marcantes.. Na Justiça Federal, a Intenção do
.Judiciário de emplacar os aprovados em cargos de técnico e
analis.tatombou perante. urna liminar corajosa do juiz Edmilson
da Silva. Pimenta. Noutra frente, pipocavam análises por todos
os ladOS sobre os 502 nomes da lista. E o que se viu foi UlTla
saraivada de parentes de magistrados, políticos e
comissionados do Tripunal aprovados.

o movitnento iniciado pela OAB pela anulação do concurso do TJ
se deu elTlbasado em urna série de denúncias de irregularidades
irrefutáveis que comprometiam a transparência do processo.
Fundamentaram a ação civil pública desde clonagem pela
Fundação Escola Superior do Ministério Público do Estado de
Alagoas das questões disponíveis na Internet, uso
indiscriminado de cell,.Jlar durante as provas, obrigatoriedade de
identificação dos candidatos na folha de resposta, atraso no
início das provas, trânsito de candidatos pelos corredores e
banheiros sem Tiscalização e até a fragilidade e a inadequação
do lacre onde as provas erafTl guardadas.

Enl fTleio ao escândalo que põe em cheque o concurso, o juiz
i::drnilson Pimenta, da 3 a Vara da .Justiça Federal de Sergipe,
detertninou a suspensão da convocação dos candidatos
aprovados para. fins de nomeação e posse no Tribunal de
Justiça. Era exatamente o que a OAB pleiteava. Até que seja
julgado por uma instância superior, como o TRF da 5.81 Região,
elfTl Recife, os aprovados não poderão assumir os cargos. Estão
todos embargados. Se o TRF mantiver a decisão, o concurso
será definitiva mente anu lado.

o SR. CORIOLANO SALES (PFL-BA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, na abertura da 18ª Bienal Internacional
do Livro, em São Paulo, as 80 meninas das unidades
Mooca e Parada de Taipas da FEBEM iriam apresen
tar-se para o Presidente da República, Luiz Inácio Lula
da Silva, mas a segurança da Presidência cancelou o
show, na véspera da apresentação.

Como pode0 Governo de Lula decepcionar essas
adolescentes, entre 15 e 20 anos de idade, que en
saiaram com entusiasmo as canções Como é Grande
o Meu Amorpor Você, de Roberto Carlos, e Esperan
do na Janela, de Gilberto Gil? O descaso do Governo
Lula com essas meninas é inaceitável!

Vejam quanto absurdo e confusão envolveram
,esse caso! A ordem da segurança de Lula foi revertida
,e o show foi remarcado - inclusive, a assessoria da
Presidência comprometeu-se a ceder dois ônibus para
ltransportar as adolescentes. Porém, por problemas de
comunicação, os ônibus, ao chegarem nas unidades,
foram dispensados, Somente às 9h os ônibus foram
reenviados e quando as meninas chegaram na Bienal,
o Presidente e sua comitiva já haviam saído.

Quanta confusão! Parece até história de cinema.
O bandido do filme é o Governo Lula, enquanto as mo
cinhas são as meninas da FEBEM.

Até quando vamos ficar assistindo a esse filme?
Essa prepotência do nosso atual Governo é intolerável!
Além disso, a assessoria da Presidência está sendo
preconceituosa.

Mesmo assim, as meninas estão de parabéns,
pois se apresentaram sem a presença de Lula, de
camisa branca bem passada, calça e colete pretos e
gravata borbOleta vermelha, vestimenta própria para
ocasiões especiais, como o show de abertura da 18ª
Bienal Internacional do Livro. Estas meninas que lutam
para se reabilitar merecem respeito, pois enquanto es·,
tão confinadas na FEBEM, aprendem a dizer sempre
a verdade e a respeitar o próximo, respeito este que
não receberam. Por que, então, são discriminadas e
desrespeitadas pelo Governo, quando este deveria
dar condições para que elas possam retornar à so""
ciedade?

O SR. OLIVEIRA FILHO (Bloco/PL-PR. Sem
revisão do orador.) - Sr, Presidente, quero ressaltar



18682 Quarta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS CEPUTADOS Abril de 2004

a saudade que senti de V.Exa. Receba meus cumpri
mentos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em nome
do Partido Liberal, parabenizo o Hospital Pequeno
Príncipe, de Curitiba, por seu grande feito. Ontem ele
comemorou o centésimo transplante pediátrico. É um
hospital que funciona há quase 4 anos e já se tornou
referência nacional, pois é responsável por quase 25%
dos transplantes feitos em crianças no Brasil.

Também quero destacar a participação, segun
da-feira retrasada, em Curitiba, do Ministro dos Trans
portes, Alfredo Nascimento, do ato de delegação da
administração do trecho urbano da BR-476 (antiga
BR-116) para a Prefeitura local.

Nós, da bancada do Partido Liberal do Paraná,
travamos uma luta para a liberação de recursos para a
pavimentação dessa BR, e forças ocultas e estranhas,
principalmente em época de eleição, tentaram barrar
essa delegação.

Esse trecho é de fundamental importância para
os curitibanos, afinal de contas, 22 mil veículos o utili
zam por dia. Não teria sentido algum essa delegação
não ser passada para a Prefeitura de Curitiba, que
contará com recursos do BID para execução de obras
na rodovia.

Muito obrigado.
O SR. JOSÉ DIVINO (PMDB-RJ. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uso
a palavra esta tarde nesta Casa, que tem de estar em
sintonia com as reivindicações do povo brasileiro, para
cobrar do Presidente da República decisão quanto ao
valor do salário mínimo, o que vergonhosamente ain
da não foi resolvido.

Meu partido, o PMDB, propõe um salário mínimo
de 300 reais. Tomamos conhecimento pela imprensa
de que o Governo fala em algo próximo a 270 reais,
muito aquém dos reajustes das tarifas públicas e do
aumento da carga tributária, sentido pela população
quando, por exemplo, compra a cesta básica.

O GovernO lançou o Programa Fome Zero, que
até então não decolou e caminha a passos de tartaruga
em pedregulho. A melhor forma de se combater a fome
é proporcionar condições aos trabalhadores de terem
um salário digno, é melhorar a renda das pessoas. É
preciso que o Governo, que se diz dos trabalhadores,
tenha uma política voltada para essa categoria, a mais
sacrificada, uma vez que vê todas as contribuições
descontadas no contracheque. Sabemos que os ricos
pouco pagam tributos neste País, enquanto os pobres
e assalariados têm o desconto na fonte.

Testemunhamos o vergonhoso desgoverno do
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele leiloou a
Nação a preço de banana, privatizou todas as empre-

sas públicas, recebeu papéis podres a preço de face,
o que foi um crime contra o País.

Há importante CPI nesta Casa cuja finalidade
é apurar privatizações e para a qual peço apoio dos
Srs. Parlamentares, a fim de que ela não caia no es
quecimento; que as lideranças indiquem os Deputados
para compô-Ia. O País espera que este Parlamento dê
resposta {~ sociedade brasileira e diga para onde foi o
dinheiro oas privatizações.

Estemos com uma sucessão de Governos que
não resp)ndem às demandas sociais. O Governo
anterior, cujo mandato foi de 8 anoS, leiloou o País,
empobreóeu-o, aumentou sua dívida pública e quase
o quebrOl).

Votei neste Governo no segundo turno, porque no
primeiro votei em Anthony Garotinho. Sou filho adotivo
da cidade, de Campos de Goytacazes; fui Deputado
Estadual pelo Rio de Janeiro e pude acompanhar a
política forte voltada para o social. Tinha a esperança
de que este Governo desse respostas ao desenvolvi
mento so)ioeconômico sustentado do País, mas até
agora ele não disse a que veio, não deu resposta às
necessidfldessociais, e o aumento do salário mínimo
ainda estú em discussão.

Cobramos do Presidente Lula que ainda esta
semana, no Dia do Trabalhador, conceda o salário mí
nimo proposto pelo PMDB. Até agora o País tem tido
apenas o dia do desempregado, porque não temos o
que comEmorar.

EstE País, infelizmente, está destinando toda a
sua receita ao pagamento dos juros aos banqueiros
e não há investimento para a geração de emprego.
Basta vero empréstimo do BNDES, que deveria gerar
emprego 3 renda, financiando 4 bilhões de reais para
a mídia. É uma pouca-vergonha discutir esse emprés
timo para a mídia.

Sr. Presidente, deixo registrada essa cobrança.
Esperamos que o salário de 300 reais, proposto pelo
PMDB, pE lo companheiro Deputado Mauro Benevides,
seja ratificado. É o mínimo que este País pode oferecer
a todos OG trabalhadores.

Muito obrigado.
O SB. ZÉ LIMA (PP-PA. Pronuncia o seguinte dis

curso.)-tir. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, inúme
ras vezes tenho ocupado esta tribuna para denunciar
procedimtmtos de determinados Ministérios quanto à
liberação::le recursos para o Estado do Pará, os quais,
mesmo irseridos no Orçamento Geral da União, são
reiteradamente contingenciados, penalizando brutal
mente a roputação paraense.

Peço a transcrição nos Anais desta Casa de ma
téria publicada pelo jornal O Liberal, de 11 de abril de
2004, em seu caderno Painel, página 4.
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Na ocasião, foram denunciados diversos atos dis
criminatórios praticados pelo Governo Federal em rela
ção ao Pará, demonstrando que é o mais discriminado
entre todos os Estados da Federação. Ressalto que tal
atitude agride frontalmente o pacto federativo.

O editor da matéria preocupou-se em apresentar
dados comparativos, afirmando que em 2003 o Pará
ficou à míngua, em razão do contingenciamento de
todos os seus recursos. Segundo a matéria, tal fato
não ocorreu apenas no Pará, mas em todos os Esta
dos governados pela Oposição.

Os números apresentados foram fornecidos pelo
Ministério da Fazenda e demonstram que os Estados
administrados pelo PT, PPS e PSD tiveram aumento
médio de 46% nas transferências voluntárias.

Se considerarmos apenas os Estados administra
dos pelo PT, o índice chegará a 84,1 %, o que, segundo
a matéria, demonstra ter havido maciça concentração
dos recursos federais, deixando claro a adoção de cri
térios políticos na aplicação das verbas públicas.

Srs. Parlamentares, espero que VExas. também
tenham lido a matéria veiculada no jornal Folha de
S.Paulo, de 4 de abril de 2004. Ela mostra os proce
dimentosadotadospelaadministração federal quanto
aos Estados da Federação, em especial o Pará.

Ressalto, mais uma vez, que meu Estado tem
contribuído de formadecisivapara o superávit da ba
lança comercial brasileira, cujos números já pude de
monstrar no plenário.

Todavia, o porto da Capital paraense, transferido
para a administração estadual no Governo Fernando
Henrique Cardoso, teve seu protocolo anulado, retor
nando à administração federal, sem que tenha havido
preocupação com a infra-estrutura necessária ao es
coamento da produção.

Desse modo, atualmente temos o caos Jnstalado
na região portuária de Belém. Isso não é privilégio só
da Capital paraense, pois estamos vendo a situação
de Paranaguá. A administração regional da Compa
nhia Docas do Pará não dispõe de mecanismos para
dotar SeU principal porto deum sistema eficaz de em
barque e desembarque, especialmente de madeiras
e móveis produzidos.

Com isso, os transportadores ficam paralisados
por semanas, tumultuando as vias de acesso ao por
to, a ponto de se propor a transformação de ruas da
cidade. em parque de estacionamento de carretas e
caminhões, o que é no mínimo uma piada.

Tal fato, Sras.e Srs. DeplJtados, tem sido ampla
mente comentado. Os belenenses e os exportadores
paraenses já não suportem mais os desmandos e o
abandono do setor portuário de Belém.

Por outro lado, temos o Porto de Vila do Conde,
o Porto de Santarém e o Porto da SOTAVE, desapro··
priado no Governo Fernando Henrique, todos aptos 81

receber a demanda, necessitando apenas de adapta
ções para pleno funcionamento e conseqüente desa··
fogamento do Porto de Belém, bem como das ruas à
sua volta.

Só para que se tenha noção do que represen
ta a situação portuária paraense, recentemente uma
embarcação atracou para carregamento de gado com
destino ao Líbano, com prazo de 48 horas para a opec

ração. Porfalta de estrutura, entretanto, necessitou ficar
parada 8. dias, gerando prejuízos aos exportadores e
descrédito ao Brasil, junto aos importadores.

Essa é a sitlJação do Pará. Não vou falar sobre
SUDAM, ADA,Transamazônica e enchentes para não
me tornar repetitivo, mas estes também são tópicos
de interesse da Uniã,o, .totalmente desprezados pelo
Governo Federal.

O Governador doEstado,. DI'. Simão Jatene, tem
se desdobradopí3,ra preencher as lacunas existentes,
mas emmuitos assuntos não pode interferir por veda
çãoconstitucional e até por ser impossível ao Estado
arcar sozinho com os investimentos necessários.

As recentes greves, envolvendo quase a totalidade
dos serviços públicos federais, demonstram a ineficácia
da administração federal, ocasionando danosirrepa
ráveis à população brasileira que paga corretamente
seus tributos: í3,obuscaros serviços de que necessita,
depara-se tão-somente com portas fechadas.

Não obstante, parabenizo o Governo Lula por
atender em parte o pleito dos servidores, o que demons
tra que recursos existem, faltando nominar í3,S priorida
des da Nação sem distinção de cor partidária.

Ao continuar agindo da forma como foi.demonstra
do na reportagem deOLiberal, o Governo do Presiden
te Luiz .Inácio Lula da Silva estará colocando em risco
não apenas o pacto federativo, mas a democracia pela
qual sempre lutou e comprometeu-se a defender.

Passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente, Sras.e Srs. Deputados, em algu

mas oportunidadesúcupei esta tribuna para criticar
certosprocedimentos da Companhia Vale do Rio Doce,
em relaçãoao meu Estado.

Retorno agora ao assunto não para criticar, mas
para me congratLllar com as; iniciativas de investimento
maciço da CompanhiaVale do Rio Doce nos Municípios
em que atua, resgatando, desse modo, seu compromis
so de elevar os índices de qualidade de vida das pes
soas de baixa renda, carentes de serviços básicos nas
áreas de saúde, educação e saneamento básico.

A CVRD assumiu, então, a responsabilidade de
implementar, em convênio com as Prefeituras locais e
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até mesmo com o Governo do Estado, medidas capa
zes de melhorar o atendimento em diversas áreas.

Pode-se dizer que o Município de Canaã dos
Carajás é a "bola da vez", pois tem sido palco de di
versas ações da Companhia, como implantação de
rede de saneamento, a ser operada em convênio com
a Prefeitura Municipal e a Companhia de Saneamento
do Pará - COSANPA. Sediou também o 1º Curso de
Gestão Empresarial, constante do Programa de De
senvolvimento de Fornecedores do Estado, através do
patrocínio da CVRD.

Merece também destaque o Projeto Escola que
Vale. Através de parceria entre a Fundação Vale do Rio
Doce e as escolas dos Municípios de sua área de influ
ência, representa grande conquista social. Em Canaã
dos Carajás, por exemplo, tal projeto já atinge todos
os colégios municipais de ensino fundamental, desde
meados de 2003, tendo elevado, conseqüentemente,
o índice educacional de centenas de crianças.

Além disso, prevê-se, ainda, para julho do corrente
ano a inauguração de escolas e creches no Município
em causa, modeladas com padrões da mais alta qua
lidade e voltados à inclusão social.

Desse modo, observa-se que a educação é fator
fundamental no âmbito do desenvolvimento comunitá
rio proposto por aquela empresa.

Todavia, a Vale não parou por aí, preocupando
se também com a saúde. Tanto que, visando atender
a seus funcionários, bem como a população de Canaã
e adjacências, propõe-se a inaugurar em 2 meses um
hospital com 5 blocos e 39 leitos, o que certamente
representará a diferença entre a vida e a morte para
muitos enfermos daquela região.

Como se não bastasse, um diagnóstico socioeco
nômico de campo já está em fase de tabulação de da
dos, e as informações referenciadas servirão para que
os projetos sociais da Vale ganhem maior eficácia.

É inconteste, portanto, a importância da CVRD
não apenas para o Pará, mas para todo o Brasil, já que
a empresa ramifica-se por vários Estados da Federação,
criando empregos, melhorando a renda e diminuindo
a desigualdade social em suas áreas de atuação. Daí
por que, muitas vezes, as críticas em decorrência de
algumas políticas adotadas não anulam seu nítido
comprometimento social, o que é perfeitamente reco
nhecido pela disputa entre os Estados brasileiros pelos
projetos dessa empresa, devido à importância que têm
na área econômica e sobretudo na área social.

Pelo que faz em Canaã e em vários outros Muni
cípios paraenses, bem como no resto do Brasil, a Vale
comprova que, temperada por preocupações ecológi
co-sociais, a extração de minérios pode ser exemplo
acabado de patriotismo.

Estive na Mineradora Sossego e vi a seriedade
com que a Companhia trata o Município onde ela está
instalada, contribuindo com a questão social em todas
as áreas - saúde, creche, educação, infra-estrutura.

Parabenizo a Vale do Rio Doce por essa ação
em conjunto com os Municípios de áreas de sua in
fluência.

Muito obrigado.

MATÉRIAS A QUE SE REFERE O ORA
DOR

PARÁ É O QUE MAIS PERDEU
VERBAS FEDERAIS

Frank Siqueira - Da Editoria de Painel

Dados oficiais do Ministério da Fazenda, dispo
níveis para consulta no site da Secretaria do Tesouro
Nacional, confirmam que o Pará foi, dentre os 27 Es
tados brasileiros, o que mais perdeu, em termos pro
porcionais, durante o primeiro ano do governo Lula,
no tocante às transferências voluntárias de verbas
federais. No total, a queda de receita, apurada pela
Secretaria da Fazenda, atingiu o montante de R$480
milhões, considerando-se aí as transferências consti
tucionais, determinadas pela Constituição Federal e
pela legislação pertinente, e também as transferên
cias voluntárias, assim consideradas aquelas para as
quais não existe imposição legal. Voluntárias são, por
exemplo, as transferências via celebração de convê
nios, disponibilizando verbas para aplicação pelos Es
tados e municípios, basicamente nas áreas de defesa,
proteção e promoção social.

Os números do Ministério da Fazenda revelam
que, em 2003, primeiro ano do governo Lula, os Esta
dos administrados pelo PT e seus aliados - PPS e PSB
- tiveram um aumento médio, no valor das transferên
cias voluntárias, de 46% Considerando-se apenas os
quatro Estados administrados pelo PT (Mato Grosso
do Sul, Piauí, Acre e Roraima), o aumento chegou a
84,1 %, o que demonstra ter havido neles uma con
centração maciça dos recursos federais e deixa clara
a adoção de critérios políticos na aplicação de verbas
públicas pelo governo da União.

Golpe - Particularmente sugestivo é o caso de
Mato Grosso do Sul, governado por José Orcirio Mi
randa dos Santos, o Zeca do PT. Campeão do ranking
nacional de aumento em valores absolutos, com 91 ,9
milhões, ele saltou de R$32,1 milhões em 2002 para
R$124,1 milhões em 2003. Isso lhe valeu, também, o
titulo de campeão em termos proporcionais, com varia
ção positiva de 285,4% -, resultado excepcional num
ano de recessão econômica e de redução do Produto
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Interno Bruto Brasileiro, que registrou no mesmo exer
cício uma variação negativa de 0,2%.

No caso do Pará, destaca a secretária executiva
de Planejamento, Orçamento e Finanças, Mariléa Fer
reira Sancl1es, no tocante às transferências voluntárias,
que as perdas do Pará foram ainda maiores do que os
58,7% apontados pelo jornal Folha de S.Paulo, em
sua edição de domingo passado. Mesmo com esse
percentual, o Pará já era apontado pelo jornal paulista
como o mais golpeado em termos proporcionais.

De acordo com Mariléa Sanches, o índice men
cionado pela Folha se refere, conforme análise efetu
ada pela sua assessoria técnica, apenas às receitas
correntes, para aplicação em ações de custeio. Quando
são contabilizadas também asreceitas de capital, para
investimentos, observa-se que, em relação a 2002, os
valores transferidos sofreram umél redução maior em
2003, da ordem de 73%.. Em 2002, as transferências
voluntárias para o .Estado do Pará, inclUindo receitas
de custeio e de capital, somaram H$243 milhões. Já no
ano passado, o valor ficou limitado a R$66 milhões.

O secretárioexecutilJo da Fazenda, Paulo Ma
chado, observou que,as perdas paraenses em 2003
se estenderam também às transferências

Gonstitucionais, via Fundos de Participação dos
Estados edos Municípios, e ainda nos repasses oriun
dos do seguro~receita,mecanismo criado pela Lei
Kandir para compensar os Estados pelas perdas de
correntes da desoneração das exportélções.

Em valores corrigidos pelo IPCA, o volume
de recursos do Fundo de Participação dos Estados
(FPE) transferido para0 Estado do Pará caiu de R$
1.537.530.985,42 em 2002 para R$1.390.277.87,63 no
ano passado ~ uma redução de 9,58%. As transferên"
Gias do Fundo de Par1;icipaçãQ dos municípios tiveram
também, no mesmo perfodo, I,.Ima queda de 9,92%, sain
do de R$ 955.072.296,34 para R$860.317.829,82.

Maior ainda, segundo Paulo Machado, foi a que
da dos repasses relativos ao seguro-receita. O Esta
do do Pará, que em 2002 havia recebido, também em
valores corrigidos pelo IPCA, recebeu no ano. passa
do R$110.469.655,89 (redução de 29,14%). Para os
municípios, os repasses do seguro-receita tiveram
decréscimo de 11,49%, caindo de R$51.966.534,1 O
em 2002 para R$45.997.517,12 em2003.

Secretário acha que discriminação
agride pacto federativo.é prejudica população

Se persistir, neste ano, o mesmo quadro recessi
vo do ano passado, e se o governo federal mantiver a
mesma política de privilegiar os Estados governados
pelos partidos que integram asua base aliada, discri
minando aqueles administrados pelos partidos de opo-

sição~ estes últimos vão enfrentar uma situação fiscal
no mínimo preocupante. A avaliação é do secretário
executivo da Fazenda, Paulo Machado, para quem a
discriminação agride o pacto federativo e penaliza não
os governadores, mas sobretudo a população.

E, a julgar pela movimentação financeira dos três
primeiros meses, o Pará e outros EstadoS já podem
tratar de acionar o sinal de alerta. De acordo coma se
cretária executiva de Plémejamento, Orçamento e Finan
ças, Mariléa Sanches, os dados até agora disponíveis
são desanimadores. Ela disse que, Pélrao exercício de
2004, o governo do Estado trabalha, no seu orçamento,
com a expectativa de transferências voluntárias num
montante em torno de R$311 milhões.

Até o final de março, porém, o Estado do Pará
só recebeu cerca de 90% do total previsto. "Isso nos
preocupa, porque é um desempenho muito fraGo dian··
te do volumeque~stáorçadopara 2004", afirmou.a
titular da Gepof, élcentuando que, por esse ritmo, está
se demonstrando que 2004 poderá ter Um c0rtlPorta
mento igual ao de 2003.

Para a secr~tária,os números relativos a. .2003
e ao primeiro trimestre de 2004 contrariam o discurso
e as expectativas criadas. pelo governo Lula, já que
as transferências voluntárias têm o objetivo de impul··
sionar o desenvolvimento econômico com inclusão
social. "A quedá desses valores prejudica ° ritmo do
desenvolvimento do Estado", disse MariléáSánches.
E acrescentou: "ISSbOQs.surpreende porqueq gover
nador·SimãoJatene tem se·posicionado, em' várias
ocasiões, como umparceirooa lutacontraa ~obreza

e as desigualdades, observando sempre que 10 Pará
está acima de qualquer partido político".

Assinalou aindél Mariléa Sanchesque, apesar
de haver o presidente Lula declarado em várias oca
siões que o seu projeto de governo não prejUdicaria
o federalismo brasileiro, na prática é isso que está
acontecendo. "O Pará estásendo penalizado de forma
significativa, se noscomparamOS com outros Estados
da Federação no tocante á partilhados recursos fe
derais", aduziu.

Os próprios números, de acordo com a s~cretá

ria, não deixam qualquer margem de dúvida. Ségundo
os dados da Secretaria do Tesouro Nacional, o Pará,
que em 2002 figurava em sexto lugar no ranklng na
cional, no Jocante ao reCebimento de transferências
voluntárias, desabou no ano passado para a jga po
sição. Para Mariléa· Sanches, é uma queda. drástica
demais, o que acaba comprometendo seriamente as
ações de inclusâo·social.

O secretário executivo da Fazenda, Paulo Macha
do, aponta dois fatores como principais responsáveis
pela queda das transferências constitucionais. Um é a
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recessão econômica, que no ano passado reduziu o
nível de atividade industrial e se refletiu na queda da
receita do IPI. O outro, com peso também muito forte,
foi a política adotada pelo governo federal, de priorizar
sistematicamente os impostos que ele não distribui aos
Estados, como a CPFM e a Cofins, enquanto diminuía
a importância relativa do IPI e do Imposto de Renda.

O titular da Sefa lembra, por exemplo, a insis
tência da União em conceder isenção para a indús
tria automotiva. "Utilizou-se o argumento da revitali
zação da indústria automotiva, mas com isso fazendo
uma isenção em cima dos impostos que deveriam ser
transferidos para os Estados e os municípios", aduziu
Paulo Machado.

Destacou que, especialmente no caso das transfe
rências voluntárias, a discriminação contra a população
paraense é tanto mais injusta quando se observa que
a queda drástica das receitas federais acaba neutra
lizando todo o esforço empreendido pelo Estado para
a sua arrecadação própria. "O Pará está adimplente
com a União e é um Estado equilibrado em termos
de relação da divida e de gastos com pessoal. Nada,
portanto, justifica essa discriminação contra o povo
paraense", alfinetou Paulo Machado. (F. 5.)

OSR. FRANCISCO TURRA (PP-RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
durante 11 meses do ano, o tema salário mínimo fica
absolutamente hibernado, ninguém se reporta a esse
assunto de vital importância.Tão-somente às vésperas
da concessão do benefício, ele é tema efetivamente
importante ao País. Na verdade, tal tema deveria ser
abordado e discutido durante todo o ano, porque efe
tivamente move com a vida e, mais do que tudo, com
a própria dignidade de milhões de brasileiros.

Posso falar de cátedra, porque comecei minha
vida ganhando salário mínimo e sei como é a expec
tativa para se saber sobre a fixação de salário mais
digno, como era nossa torcida, ou às vezes menos
digno, o que era nossa indignação.

Mas sei que não é suficiente apenas falar em nú
meros, jogar ilusões, vender de forma ilusória a idéia
de que o valor justo seja 300 ou 320 reais. O Brasil
precisa ter política de recuperação do poder de com
pra do salário mínimo.

Recordo-me que, em 1964, quando recebi meu
primeiro salário mínimo, seu poder de compra era o
equivalente a 750 reais de hoje. Em 1957, chegou-se
ao auge: o valor do salário mínimo equivalia a 1.150
reais. Observo agora que, em 1995, equivalia, se qui
séssemos transpô-lo em dólar, a 109 dólares; em 1996,
a112 dólares; em 1999, caiu para 81 dólares; e hoje o
salário mínimo equivale a menos de 82 dólares.

ESSll tema não pode ser procrastinado, ignorado,
mas discutido. É muito triste receber estatística que de
monstra que um terço da população brasileira ganha
até 60 reais por mês. Isso é indigno.

Eu vim, meu caro Presidente, de uma missão à
Croácia, da qual também fizeram parte os Deputados
José Gen.l.ldo e Alceste Almeida e o Senador Sérgio
ZambiasLVoltei com a impressão de que lá há uma
certa iguEddade, pelo menos foi a sensação que tive
em um país pequeno, com 55 mil quilômetros quadra
dos e 4,5 milhões de pessoas. Não vi miséria, não vi
pobreza; 1:1 também não vi ostentação.

No Brasil, ficamos muito tristes quando vemos as
estatístici..s lançadas ao fim do mês pelo IBGE denun
ciando o (:rescimento do desemprego; quando vemos
as estatísticas da Fundação Getúlio Vargas mostrando
que há cq:rrosão do poder de compra do nosso salário;
quando lemos notícias divulgadas no Brasil inteiro de
que um terço da população brasileira vive na absoluta
miséria, com 60 reais por mês.

Quero hoje, sem demagogia, sem me valer da
minha sitUação de Parlamentar independente, de Opo
sição; nãc, quero efetivamente me valer disso. Apenas
como bra;ileiro, digo que o tema salário mínimo não
pode hibernar; tem que serdiscutido, a fim de que se
encontrerl caminhos que ofereçam mais dignidade à
grandEI pmcela da população brasileira que trabalha,
que luta, ,:tue sofre. Não podemos viver em clima de
tanta deshlualdade, de desnível social tão absoluto, tão
injusto, tão iníquo. Temos, sim, que nos preocupar.

afuncionalismo público reivindica há anos reajus
te que nãó vem. O que ocorreu ao longo desse tempo?
O serviçopúblico perdeu qualidade e competitividade
pela falta·de estímulo. Precisamos criar políticas de
estímulo, de apoio e de valorização do ser humano,
que deve ser o centro das atenções, e não a máquina
ou o sistema financeiro. É iníquo o tratamento que se
dá ao sistema financeiro, que consegue amealhar 30
bilhões dEi reais de lucro em 1 ano, enquanto o poder
aquisitivo do trabalhador, do funcionário público, vai
se esvain:lo.

Sr. Fresidente, este País não se encaminha para
o Primeirc Mundo. Mas acho que o Terceiro Mundo não
é adequa:lo a um país com tamanhas proporções e
potenciali:lades como o nosso.

Muit::> obrigado.
O SU. CHICO ALENCAR (PT-RJ. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
abordar a grave questão da segurança pública no Brasil
e no Rio de Janeiro, fazendo um alerta: aquele conflito
que ganhou grande visibilidade na favela da Rocinha,
sobretudc porque é área de passagem de setores da
classemédia e da população mais aquinhoada, ocorre
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com grande freqüência em outras comunidades mais
pobres e distantes. Portanto, falar em paz na Rocinha
não significa dizer que houve significativos avanços
na questão da segurança pública e enfrentamento
correto, amplo, de médio e longo prazos, sem ações
espetaculares e demagógicas.

Nesse sentido, reitero a deliberação do Partido
dos Trabalhadores, no seu encontro do Diretório Na
cional de domingo retrasado, para enumerar nossas
propostas.

Destaco também a boa perspectiva pela demons
Hação de 'flexibilidade do FMI e dos credores interna
cionais. Comeste superávit primário e esta fórmula de
cálculo, não avançaremos. É preciso insistir, persistir e
não desistir, para que este País tenha desenvolvimen
~o, investimento, recursos próprios e não dependência,
que até machuca nossa soberania.

Sr.Presidente, Sras. e Srs. Deputados, registro a
~mportanté Resolução do Diretório Nacional do Partido
dos Trabalhadores sobre Segurança Pública, tomada
em 18 de abril de 2004.

Para nós, do PT, implementar políticas sociais e
~evar o Poder às áreas críticas também são tarefas ur
gentes para bloquear esse ambiente de prosperidade
do crime. A violência da criminalidade no Brasil pode
ser reduzida. Para tanto é preciso que os Governos
priorizem as políticas de segurança pública, que são
nmportantes demais para serem implementadas ape
nas pelas polícias. Para evitar o descontrole geral e a
barbárieque ameaça instalar-se, é necessário desen
cadearo combate sistemático e articulado, a partir de
diferentes frentes simultâneas.

No emergencial, a criação, nas áreas socialmente
segregadas e. vulneráveis, de programas de educação,
cultura, saúde, esporte,· urbanismo, formação profis
sional e geração de empregos.

No âmbito das forças de segurança pública, im
põe-se atitude de colaboração. e grandeza entre os
diferentes níveis da administração (federal, estadual
e municipal) e dos Poderes Executivo, Legislativo e
.Judiciário. Deve haver interlocução entre sociedade e
Estado. Todos precisam estar unidos contra o bandi
tismo, combatendo inclusive a conivência com ele. O
banditismo existe dentro das instâncias públicas, que
têm setores capturados pela criminalidade.

Outra iniciativa urgente diz respeito à forma de
atuação da polícia. A melhor não é a que mais mata,
mas a que é mais competente na investigação, na in
teligência, naprevenção e que vai isolando seus seg
mentos corrompidos. As polícias estaduais - Civil e
Militar -, particularmente, devem se reconstruir como
comunitárias, controladas pela população a quem ser
vem e que lhes sustentam.

As Forças Armadas têm seu papel constitucio
nal nesse esforço. Uma Guarda Costeira da Marinha
pode combater o contrabando nos mares e portos. A
Aeronáutica pode e deve ter um sistema de vigilância
do espaço aéreo e dos campos de pouso. O.Exército
tem logística de informação, que permite desvendar
os circuitos de tráfico de armas e, solicitado pelos Go
vernos Estaduais, exercer funções de apoio logístico
nos grandes centros urbanos e nas fronteiras, sob o
comando do Governo Federal.

É decisão do Governo Federal implementar o
Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), a ser
coordenado em cada Estado da Federação pelo Ga
binete de Gestão Integrada. O desafio, para nãope··
recermos como sociedade, é tirar tudo isso do papel
e efetivar na vida real.

Muito obrigado.
O SR. EDSON EZEQUIEL (PMDB-RJ. Pronun

cia0 seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, ocupo a tribuna para tecer considerações
sobre o desemprego- inimigo público número um - e
a complexibilidade da questão. Quero também dar al
gumas suge.stões para geração de empregos.

Inicialmente,'parabenizo o Presidente desta Casa,
Deputado João Paulo Cunha, e a Ouvidoria, na pes
soa do seu Ouvidor-Geral, Deputado Luciano Zica,
pela realização da Videoconferência Consciência do
Emprego, realizada simultânea e interativamente em
Brasília,São paulo, Minas Gerais, Rio Grande. do Su~

e Rio de Janeiro, onde-tive a missão de coordenar a
mesa e os trabalhos.

Na oportunidade, tivemos a possibilidade de ana-o
lisar com profundidade o problema do desemprego no
Brasil, suas causas e subsídios ou sugestões.para a
geração de empregos.

A forma mais direta de mostrar os males cau
sados pelo desemprego, que retira a auto-estima dos
brasileiros, sua dignidade e conceito de cidadania, é
citar os massacrantes números consolidados no ano
passado.

Segundo o IBGE, em 2003 o desemprego au
mentou em média 12,3% e no primeiro trimestre de
2004 continuou crescendo.

Adicionalmente, pelo sexto ano seguido, os tra
balhadores viram sua renda despencar. A queda en
tre o rendimento medio de 2003 e o do ano anterior
foi de 12,9%.

Sr. Presidente, sem dúvida, os remédios amargos
conseguiram resultados expressivos na macroecono
mia, como conter a inflação, que estava com tendência
crescente, para 9,3%, no final de 2003; reduzir a taxa
de câmbio, que estava beirando os R$4,00 por dólar,
para algo em torno de R$2,90; reduzir o Risco Brasil,
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que estava em 2.400 pontos, também com tendência
crescente, para cerca de 600 pontos. Conseguimos
também superávit nas contas de transações correntes,
o que não era registrado desde 1992.

É importante relembrar que as Contas de Tran
sações Correntes, que apresentaram saldo positivo
de US$4,05 bilhões, em 2003, representam o saldo
final da balança comercial (exportações menos im
portações), da Conta de Serviços (pagamento de
juros, remessa de lucros e viagens internacionais) e
da Conta de Transferências Unilaterais, cujo principal
componente é o envio de dinheiro que brasileiros que
trabalham no exterior fazem para suas famílias resi
dentes no Brasil.

Por justiça, além dos méritos macroeconômicos
citados anteriormente, cabe ressaltar a mudança no
perfil da dívida, reduzindo sua parcela corrigida pelo dó
lar, o que é importante para seu futuro gerenciamento.

Paradoxalmente, esses mesmos remédios pro
duzirão efeitos colaterais altamente prejudiciais ao
crescimento econômico, bem como aumento do de
semprego, retardamento das obras de infra-estrutura
e das ações sociais para melhoria da qualidade de
vida de nosso povo.

Assim, seja para assegurar os resultados macro
econômicos e honrar os compromissos assumidos com
o FMI, seja por conservadorismo do Banco Central, no
caso da taxa de juros básica (SELlC) , seja pelo excesso
de tributação, particularmente na folha de pagamentos,
seja pela ganância do Sistema Financeiro - spread

, bancário -, as conseqüências foram terríveis:
1) A taxa básica de juros, que era de 25% em

dezembro de 2002, fechou 2003 em 16,5%; e hoje
está em 16% ao ano.

A estratégia de redução foi correta, mas o ritmo,
não. As decisões conservadoras de manter as taxas
em 26,5% ao ano, de fevereiro até junho de 2003,
quando caiu para 26%, têm parte da responsabilidade
na redução do crescimento econômico (queda do PIB
em 0,2%) e no aumento do desemprego.

Apenas para ilustrar, estudos feitos por especia
listas mostram que a queda de apenas 1% na taxa
SELlC projetada para 12 meses provocaria redução
de cerca de 4,5 bilhões de reais nas despesas com a
dívida pública.

Novamente sua manutenção em 16,5%, de de
zembro até março de 2004, quando caiu para 16,25%,
provocou, pelos mesmos motivos, a queda do entu
siasmo nos investimentos produtivos e geradores de
emprego, no primeiro trimestre de 2004.

2) O superávit primário, aumentado no Gover
no Lula de 3,75% para 4,25% do PIB, foi recorde de
R$66,2 bilhões anuais, em 2003. Lamentavelmente,

-.------- ------------~----

ajudou a produzir corte de cerca de 83% nos investi
mentos - mesmo assim, insuficientes para cobrir os
gastos com os juros da dívida, que atingiram a gigan
tesca cifra de R$145,2 bilhões, em 2003.

Adicionalmente, a dívida pública aumentou de
R$881,1 bilhões, em 2002, para R$913,1 bilhões, em
2003.

Paralelamente, a relação dívida versus PIB au
mentou de 55,5%, em 2002, para 58,7% do PIB, em
2003.

E pensar que, com o objetivo de reduzir o déficit
público, este Congresso aprovou a taxação dos inativos
- uma das raras vezes em que o Governo não contou
com o meu voto -, que gerará, em termos comparati
vos, receitas de, no máximo, R$1,4 bilhões, em 2004.
Isso se não for considerada inconstitucional, o que já
era minha opinião, na oportunidade da votação.

Resultado: o Governo teve tremendo desgaste
e pode ficar sem os parcos recursos da medida dra
coniana.

Felizmente, o nosso saldo na balança comercial
atingiu US$24,831 bilhões, gerando divisas indispen
sáveis para que pudéssemos obter saldo nas contas
de transações correntes e empregos nas áreas e em
presas exportadoras, o que evitou taxa de desempre
go ainda maior.

Sr. Presidente, diante deste cenário, que suges
tões podem ser dadas para aumentar o crescimento
econômico, com geração de empregos, sem compro
meter a credibilidade financeira do País?

Em primeiro lugar, é preciso ficar claro que po
líticas compensatórias, como Bolsa-Família, futuros
restaurantes e farmácias populares, são muito bem
vindas, pois quem tem fome ou está doente e sem
dinheiro tem pressa e não pode esperar.

Entretanto, o que nosso País e nosso povo pre
cisam e merecem é de crescimento com geração de
empregos e melhoria da qualidade de vida.

Sabemos que os recursos financeiros disponíveis
são escassos. Portanto, podemos sonhar com o "espe
táculo do crescimento", mas precisamos de urgentes
ações para começar a reverter a atual situação.

Entre elas, podemos citar:

1) Incentivar as áreas altamente utilizado
ras de mão-de-obra, como a construção civil.
Se isso tivesse sido feito em 2003 e o ramo da
construção civil - incluídos saneamento, pa
vimentação e habitação - não tivesse sofrido
quedade 8,6%, a variação do nosso PIB, em
2003, não teria sido negativa.

2) Proporcionar o máximo aumento pos
sível para o salário mínimo. Entendemos que,
dessa forma, além de se fazer justiça aos tra-
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balhadores menos favorecidos, gera-se de
manda por bens, impulsionados o crescimento
econômico, as vendas, os investimentos e a
geração de empregos.

A bancada do PMDB, de forma respon
sável, aprovou proposição d~ R$300,OO, de
monstrando as fontes de recursos.

3) Gerar frentes de trabalho urbanas de
caráter temporário, com redução de encargos
trabalhistas.

4) Intensificar o uso dos recursos do Fun
do de Amparo ao Trabalhador (FAT) para ver
dadeiro mutirão de treinamento dos nossos
jovens e requalifiçação dos trabalhadores que
perderam emprego, em face da renovação
tecnológica.

5) Incentivar o turismo, como fonte gera·
dora de empregos e de captação de moedas
fortes - neste caso, do turista do exterior.

6) Combateros gigantescos lucros ban
cários, mediante incentivo ao crédito, com
juros reais compatíveis com o cenário eco
nômico. Não podemos continuar assistindo à
brutal diferença entre as taxas de captação e
as cobradas das empresas e da população
-0 abusivo spread bancário.

7) Intensificar a reforma agrária de forma
responsável e com autoridade, não apenas
assentando, mas também ofertando assis
tência técnica, .crédito e cobrança de· metas.
Ainda n~ssa área.não podemos esquecer os
assentados anteriormente e ospequenos agri
cultores tradicionais.

8) Reduzir a carga tributária incidente na
folha de pagamentos para incentivar a geração
de empregos.

Para ilustrar, acompanho com satisfação
as medidas para reduzir a carga da COFINS
e do PIS sobre setores produtivos, que cla
ramente foram prejudicados, bem como as
ações para atenuar a carga tributária sobre
as pequenas, médias e microempresas, alta
mente geradoras de emprego.

9) Corrigir, de forma justa, a tabela de
deduções do Imposto de Renda.

10) Promover políticas industriais nacio
nais, marcos. regulatórios· e investimento em
infra-estrutura, a fim de ofertar condições e
credibilidade para a atração de investimentos
privados, bem como implementar políticas re
gionais que impulsionem as economias dos
Estados.

Apenas para ilustrar, no caso do Rio de Janeiro,
dar atenção especial aos setores do petróleo e da in
dústria da construção naval.

Finalmente, a médio e longo prazos, já que exis
tem dificuldades praticamente intransponíve.is para
viabilizar auditoria em nossas dívidas e verificar. a
possibilidade de redução do seu montante, envidar
esforços para alongar o prazo de pagamento das dí
vidas, reduzindo as parcelas de juros anuais, priorizar
a educação, a ciência e tecnologia, sem as quais não
há futuro para o País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. SILAS CÂMARA (PTB-AM. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
não há dúvida de queo País acordou para a nece.ssi
dade de. resgate de sua imensa e vergonhosa dívida
social. Já não aceitamos mais conviver com os efei
tos de iniqüidade muitas vezes secular que condena
milhões de compatriotas a uma existência desprovida
de dignidade e de esperança.

Desta forma, modificou-se o eixo dos nossos so
nhos coletivos. Já nãO nos bastam miríficas imagens
de umárido desenvolvimento econômico povoado de
toneladas de aço, quilômetros de.estradas e taxas de
crescimento do.PIBaté a terceira casa decimal. Não,
Sr. Presidente.! Hoje aspiramos a um país em que seus
habitantes - nossos irmãos -participem .de forma
igualitária dos frutos dO progresso, e as estatísticas
de bem-estar pessoal tenham a mesma importância
das de expansão da economia.

Nãoporacaso~êm-se, atualmente, outros olhos
para o estímulo a atividades capazes de contribuir para
o êxito de nossaIutacontra arniséria e a exclusão so
cial. Compreende.-seagoraqlle o.impacto de medidas
de valorização a determinados setores econômicos
não pode ser medido apenas pelo retorno financei
ro associado, mastarnbém :""etalvez principalmente
- pelo retorno social, em termos de redução das desi
gualdades, geração edistribllição .de renda e criação
de postos de trabalho.

Nesse sentido, Sras. e Srs. Parlamentares,. o turis
mo surge como uma das melhores alternativas dispo
níveis para alavancarmos o tão esperado crescimento
econômiço com justiça social, Comprovam o potencial
de contribuição da indústria turística para o cresdmento
os dados referentes às suas dimensões.

Os números já são bem conhecidos, mas ainda
causam assombro pelo seu vulto. Estimativas do Con
selho Mundial de Viagens eTurismo - WTTC indicam
que o setor de turismo apresentava ao final do século
passado faturamento global próximo a US$5 trilhões,
com arrecadação tributária associada na casa dos
US$800 bilhões anuais. A massa humana envolvida
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nesse torvelinho não é menos impressionante: calcula
se que no ano de 2000 mais de 600 milhões de pesso
as arrumaram suas malas e mochilas e puseram-se a
viajar, deixando o efeito colateral positivo de mais de
230 milhões de empregos gerados. Exatamente por
conta das dimensões dessas estatísticas, Sras. Depu
tadas e Srs. Deputados, adotou-se o costume de se
fazer referência à "indústria" do turismo, em reconheci
mento ao seu porte. Afinal de contas, esse movimento
ciclópico de recursos e de pessoas já é suficiente para
colocar o setor turístico à frente de atividades indus
triais tradicionais, como as do ramo eletroeletrônico,
automobilístico e de petróleo.

De outra parte, a influência do turismo para o au
mento da justiça social pode ser avaliada pela capaci
dade de geração de empregos, a curto prazo e a baixo
custo, especialmente nos segmentos de mão-de-obra
menos qualificada. No caso específico do Brasil, ainda
se deve considerar que parcela expressiva de nossos
destinos turísticos situam-se nas regiões menos de
senvolvidas do País. Assim, a expansão do turismo
permitiria aumento quase imediato do nível de renda
da população local, contribuindo diretamente para a
redução das desigualdades regionais.

A ressaltar ainda, Sr. Presidente, que a grande
maioria dos prestadores de serviços turísticos compre
ende pequenas e microempresas. Assim, o fortaleci
mento da indústria turística nacional é naturalmente
acompanhado pelos efeitos benéficos de ampliação
da oferta de postos de trabalho, típicos da atuação
dos empreendimentos de menor porte.

Apesar de nenhum desses aspectos representar
novidade, pouco se fez até agora de maneira eficiente
para que lográssemos aproveitar as muitas vantagens
decorrentes de nossa natural vocação para o turismo.
Pode-se dizer até mesmo que essa atividade tão pro
missora, tão importante, tão necessária para o País
foi tratada, até poucos anos atrás, com desavergo
nhado amadorismo, quando não com mal disfarçada
má vontade.

Só recentemente, Sras. e Srs. Deputados, co
meçou-se a guindar o turismo ao topo das prioridades
nacionais. Ao longo desse processo descobrimos, algo
tardiamente - mas antes tarde do que nunca, já nos
ensina a sabedoria popular -, que uma potência turís
tica digna deste nome não se faz apenas com belezas
naturais e que o improviso e a sorte quase nunca são
bons conselheiros.

Compreendemos hoje que outros países já apre
enderam o significado pleno da importância econômica
e social do turismo e que, por conta disso, verifica-se
acirrada concorrência entre os principais destinos tu
rísticos mundiais. Compreendemos ainda que a de-

manda peos serviços turísticos torna-se cada vez mais
exigente, Jeneficiada pelos avanços tecnológicos que
reduzirarr drasticamente os custos de transporte e de
informação.

Nes"e contexto, a criação do Ministério do Tu
rismo e a elaboração do Plano Nacional de Turismo
são inicia:ivas mais que bem-vindas do atual Gover
no Federal. Consideradas em conjunto, elas indicam
o reconhecimento oficial da necessidade de conferir
ao turiSml) a atenção condizente com sua relevância.
Mais ainda: fornecem sinalização inequívoca de que
se escolheu o caminho do profissionalismo para o
tratamentJ de aspecto dos mais importantes para a
vida do Pi~ís.

Des" a forma, Sr. Presidente, cabe a toda a so
ciedade·-i aí incluídos empresários, Governo, Parla
mentarese o povo em geral- mobilizar-se para que
se prossina o movimento destinado a dotar o Brasil
das condições necessárias para a plena expansão e
a consolicação do nosso setor turístico. Já nos cansa
mos de SElr o eterno País do futuro também no campo
turístico. I'~ hora, definitivamente, de passarmos das
palavras ;1 ação.

A atfvidade já se tornou grande pólo de geração
de empr~gos, principalmente na região amazônica,
que represento nesta Casa. O Governo do Estado do
Amazonas necessita, em sua matriz econômica, de
investimentos urgentes na área de turismo para gerar
emprego .•~ renda.

Era.:) que tínhamos a dizer.
Muito obrigado.
O Si~. CARLOS NADER (PFL-RJ. Pronuncia o

seguinte c)iscurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, há poucos dias, tive a oportunidade de ocupar
esta tribuna para relatar a insatisfação de moradores
de bairros de Barra Mansa, no Sul do Estado do Rio de
Janeiro, cpm o risco de atropelamento num trecho da
Rodovia Lúcio Meira (BR-393).Alertamos a insatisfação
das comunidades, que somam milhares de moradores,
com o pOlCO caso do DNIT às seguidas reivindicações
de instala;:ão, na altura do bairro Nove de Abril, de re
dutores de velocidade ou de uma passarela.

Coircidentemente, várias manifestações foram
realizadaf pelos moradores para protestar contra mais
um atropflamento, cuja vítima foi uma dona-de-casa,
atingida px um caminhão - justamente no lugar onde,
há vários anos, os moradores pedem a construção da
passarela ou a instalação dos redutores. Revoltados,
fecharam a pista para expor toda a sua indignação
com um cescaso para o qual não existe, de fato, ne
nhuma explicação.

Também já tivemos a oportunidade de relatar aqui,
por diversas vezes, que a Rodovia Lúcio Meira é uma
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das estradas de maior trânsito pesado no Estado do
Rio de Janeiro. Por ela trafegam caminhões e carre
tas vindos do Norte e Nordeste com destino ao Rio e
São Paulo, e vice-versa. Já enumeramos, por diversas
ocasiões, a má conservação que resulta em freqüentes
acidentes, a imensa maioria com vítimas fatais.

Mas o DNITfaz-se de surdo a todas as reivindi
cações. No caso da chamada Periferia Leste de Barra
Mansa, o trecho em questão é extremamente perigoso
porque as pessoas, para tomar um ônibus ou quando
descem dele e se dirigem para casa, são obrigadas
a cruzar a pista, expondo-se a um risco permanente,
porém totalmente desnecessário, bastando para isso
a construção de uma passarela. Que,. a meu ver, é
por sinal, muito mais recomendada que a instalação
dos redutores popularmente conhecidos como que
bra-moias.

Quanto custa uma passarela? Por que será que
aquele departamento reluta tanto em tomar uma pro
vidência tão simples e, ao mesmo tempo, capaz de
dar segurança à comunidade? Esse exemplo mostra
a dificuldade que o poder público tem de atender às
reivindicações mais simples da população.

Agora, díantedas seguidas manifestações, há
uma nova promessa - como tantas outras -, qual seja,
de se buscar uma solução para0 problema. Mas não
há entre os moradores quem acredite, de fato, que o
pedido será atendido. Por isso, estou encaminhando
ao DNIT um pedido de informações, para saber por
que é tão difícil atender à uma solicitação tão simples.
E esperamos poderdar aos moradores daqueles bair
ros uma respostaclara.

O SR. DR.HELENO (PP-RJ. Pronuncia o seguinte
discurso.) -' Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
desenvolvimento tecnológico, responsável pela des
coberta de· remédios mais eficazes, de vacinas, bem
como o saneamento básicofizeram comque a expec
tativa de vida do brasileiro aumentasse sensivelmente
nas últimas décadas. Isso fez com que a nossa popu
lação de idososultrapassasse 14 milhões de pessoas
e, como conseqüência desse aumento, trouxesse as
chamadas doenças degenerativas, tônica dessa faixa
,etária populacionaL

Preocupado com a vulnerabilidade apresenta
da por todos os idosos, quando acometidos de gripe,
o Ministério da Saúde deu início à 6ª Campanha de
Vacinação de Idosos, iniciada no último dia 17, com
término previsto para 30 de abriL

A meta do Governo Federal será mais ousada
nessa campanha. Desta feita, há previsão de imuni
zação de 10,6 milhões de brasileiros, com gasto de
investimento na ordem de R$1 05,1 milhões.

Segundo declarações do Secretário de Vigilân
cia em Saúde, do Ministério da Saúde, a campanha
representa grande conquista social, pois o Brasil é
um dos poucos países do mundo que oferecem esse
tipo de vacina gratuitamente para idosos. A idéia é
garantir qualidade de vida para as pessoas com mais
de 60 anos.

A campanha pretende, ainda, beneficiar, com
a vacina contra a pneumonia, idosos internados em
hospitais, casas geriátricas e instituições assistenciais
que ainda não tenham recebido a dose dessas vacinas
nos últimos 5 anos.

Esse trabalhopreventivo do Ministério da Saúde
em relação à gripe vem surtindo excelentes resultados,
uma vez que inúmeras hospitalizações de idosos, em
conseqüência do agravamento de um estado gripal,
deixaram de ser efetivadas. Com isso, sobraram mais
leitos nos hospitais para o atendimento de outros tipos
de patologias. E o que é mais importante: muitas vidas
estão sendo preservadas, uma vez que as pessoas
idosas normalmente vão a óbito em decorrência de
complicações respiratórias advindas de uma simples
gripe, quando não imunizadas com a vacina.

As autoridades sanitáriasbrasileiras estão aten
tas em relação a esSe problema, uma vez que o nosso
padrão climatológico -altoJndíce de umidade relativa
no ar - permite não só o desenvolvimento de bacté
rias, como também de.outros microorganismos. Por
essa razão, o berço da civilização da humanidade
ocorreu em locais secos, como foi o caso da região
da Mesopotâmia.

Nesta oportunidade de realização desse exce
lente trabalho preventivo, queremos parabenizar o
Governo do Presidente Lula, na pessoa do Ministro da
Saúde, alertando para o fato de que outras doenças
degenerativas que acometemos idosos précisam ter
tratamento preventivo isonômico. Refiro"me à osteo
porose, ao mal de Parkinson e ao mal de Alzheimer,
cujo índice de ocorrência tem experimentado sensível
crescimento, em decorrência do aumento de nossa
população de idosos.

Era o qUétinha a dizer.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Sem revisão

da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado,
na última sexta-feira, os consumidores do meu Estado,
o Rio Grande do Norte, foram surpreendidos com um
aumento de tarifas de energia elétrica autorizado pela
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, através
da sua Superintendência de Regulação Econômica.
Em reunião com representantes das Federações das
Indústrias e do Comércio do Estado pude perceber o
tamanho da preocupação com o citado aumento e suas
conseqüências para.a economia do Estado.
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o aumento nas tarifas de energia elétrica sur
preendeu os consumidores, principalmente porque,
de acordo com as regras discutidas no ano passado
que estabeleceram a política de revisão de tarifas,
com a participação dos conselhos de consumidores,
essa revisão não deveria ultrapassar 8,7%. No entan
to, os reajustes autorizados para os consumidores do
Rio Grande do Norte foram de 11,3%, para os consu
midores residenciais, e de 21,14%, para o comércio
e a indústria, aumento esse que será repassado aos
consumidores finais.

Mais estranho ainda foram os diferentes números
autorizados. Estranhamente, o mesmo comunicado
que autorizou o aumento para os consumidores do Rio
Grande do Norte (em média, de 15,11 %) autorizou um
aumento médio de 11 ,12% para o vizinho Estado do
Ceará, de 12,77% para o Estado da Bahia e de 14,01 %
para os sergipanos, ouvindo apenas as concessioná
rias, sem permitir nenhum tipo de participação dos
consumidores, dos quais a ANEEL, em tese, deveria
ser a guardiã legal dos interesses.

Com esse aumento nas tarifas, os consumidores
do Rio Grande do Norte já amargam um aumento de
aproximadamente 30% nos últimos 2 anos.

O que mais surpreendeu o Conselho de Consu
midores da COSERN, empresa concessionária para o
Rio Grande do Norte, foi que a última revisão tarifária
ocorreu em 22 de abril de 2003, e que, pelo Contrato
de Concessão do Serviço de Distribuição de Energia
Elétrica, celebrado entre a concessionária e a União,
em 31 de setembro de 1997, sob o nº 08/97, as revi
sões tarifárias deveriam ser periódicas, a cada 5 anos.
Portanto, considerando que a última revisão aconteceu
em abril de 2003, os consumidores norte-rio-granden
ses só esperavam uma revisão para abril de 2008.

Sr. Presidente, preocupam-me, sobretudo, os re
flexos de um aumento de tarifas dessa natureza num
momento em que o Governo Federal está implantando
o Programa Luz para Todos, que beneficiará principal
mente a população do interior do Nordeste. Temo pelos
desdobramentos do aumento de tarifas no comércio
e na indústria para a sobrevivência das empresas e a
formação dos preços ao consumidor.

O Brasil precisa exportar para saldar seus com
promissos externos, mas o custo da energia elétrica,
que já foi uma vantagem competitiva no passado, com
este novo panorama tarifário, está criando grande des
vantagem competitiva, pois as indústrias estão sendo
obrigadas a absorver custos de energia maiores que os
mesmos custos na Europa e nos Estados Unidos, por
exemplo, que nem contam com uma matriz energética
avançada como a nossa: a energia hidrelétrica.

Se as concessionárias, beneficiadas que foram
no processo de privatização implementado pelo Go
verno neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, não
administraram bem seus ativos e não reduziram seus
custos, o ônus não deve recair sobre os consumidores,
que, quando conclamados a assumir a irresponsabili
dade do "governo do apagão", fizeram o sacrifício de
reduzir o consumo e, principalmente, souberam otimi
zar a utilização dos recursos energéticos.

A política de revisão de tarifas não deve ser de
transferência de prejuízos das distribuidores elou con
cessionárias para os demais setores da economia. Esta
tem sido a principal preocupação do Governo Lula e da
Ministra Dilma Rousseff, relativamente no redesenho
da nova matriz energética brasileira.

Sr. Presidente, diante de uma situação como
essa, convenço-me da urgência que esta Casa tem
de dar à tramitação do projeto de lei de iniciativa do
Governo que pretende redefinir o papel das agências
reguladoras.

Concluo, dizendo que hoje mesmo solicitei reu
nião com a Diretoria da ANEEL, que deverá ocorrer na
próxima quinta-feira. Estamos convidando toda a ban
cada federal do Rio Grande do Norte, representantes
da Federação das Indústrias, da Federação do Comér
cio e da Assembléia Legislativa do Estado. Exigiremos
explicação por parte da ANEEL e, mais do que isso,
que esse aumento absurdo seja revisto.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gos
taria de registrar, na tarde de hoje, que a região oeste
do Estado do Pará é traçada por duas grandes rodo
vias: a Cuiabá/Santarém (BR-163) e a Transamazôni
ca (BR-230).

O Governo tem manifestado disposição de fi
nanciar o asfaltamento da BR-163. Estamos lutando
para garantir recursos no Orçamento para recuperar a
BR-230 e, a partir do próximo ano, iniciar o seu asfal
tamento, uma vez que ela completa 33 anos.

O INCRA, há 33 anos, levou aproximadamente
5 mil pessoas para a região. Hoje, 500 mil pessoas
moram lá. Portanto, a estrada devidamente asfaltada
está fazendo muita falta à população.

Conseguimos, com muito trabalho, no ano passa
do, aprovar alguns recursos para recuperação, o que
só ocorreu no período de chuva. Historicamente, tem
sido assim na Amazônia. Os recursos são liberados
em Brasília em novembro e dezembro, mas só come
ça a chover em janeiro. As chuvas só param em julho
e agosto, período que chamamos de verão.

Lamentavelmente, Sr. Presidente, depois de ga
rantirmos 210 milhões de reais no PPA para a BR-230,
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fomos surpreendidos com a Lei de Diretrizes Orça
mentárias, que chegou a esta Casa sem nenhum real
alocado para essa rodovia.

Temos trabalhado muito no sentido de convencer
mos os Parlamentares que fazem parte da Comissão
Mista de· Orçamento, como os da base do Governo,
de que aquela região é composta por famílias oriun
das de vários locais do Brasil, e que para lá foram, há
muitos anos, estimuladas por falsas propagandas do
Governo Federal da época. Pois elas atualmente se
encontram desesperadas.

Elas merecem uma indenização do Governo pe
Jos prejuízos que já tiveram e .que continuam tendo,
pelo sofrimento, pela tortura. A maioria dos hospitais
da. região precisam fretar, todos os dias, aviões pe
quenos para levar doentes a cidades mais próximas.
A formada indenizá-Ias seria a alocação de recursos
para que, nos próximos 5 ou 6 anos, pavimentásse
mos os mil quilômetros de Marabá até Itaituba, no
Estado do Pará.

Enquanto isso não ocorre, precisamos garantir os
recursos para sua recuperação e fazer com que sejam
aplicados no momentocorreto. Colocar máquinas para
trabalharnuma estrada num rigoroso período chuvoso
é um desperdício de dinheiro, o que tem acontecido
principalmente neste ano no Estado do.Pará.

Lamento que a Lei de Diretrizes Orçamentárias
não tenha destinado nenhum real para a BR-230, sendo
que o Plano Plurianual garante 210 milhões de reais a
esta mesma estrada. Os Deputados que compõem a
Comissão ou as pessoas que prepararam a LDO não
sabem o que significa umapopulação de mais de 500
mil habitantes sem ter direito de ir e vir e sem poder
pensar em vender sua própria produção.

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. Presi
dente, quero apenas dar uma informação à V.Exa. e ao
Plenário.Temos o privilégio de ver ocupando as gale
rias representantes das três Armas - Exército, Marinha
'8 Aeronáutica. São militares que cursam a Escola de
Pol íticaseEstratégias e quehoje fazem uma visita ao
Congresso Nacional. Haverá um evento no Auditório
Nereu Ramos com a participação de Parlamentares e
desses integrantes das Forças Armadas.

Ressalto o caráter democrático desses represen
tantesdasForças Armadas de visitarem o Congresso
para conhecerem o seu funcionamento. A visita faz
parte. do curso. no qual estão matriculados, em que

buscam o aperfeiçoamento profissional para melhor
servirem à Pátria.

O SR. PRESIDENTE {Inocêncio Oliveira} - Saúdo,
também em nome do Presidente João Paulo Cunha,
os integrantes das Forças Armadas que participam do
Curso de Política Estratégica nesta Casa. Sentimo-nos
felizes por vê-los assistindo aos nossos debates.

A sessão ordinária. da. Câmara dos Deputados
inicia-se com o Pequeno Expediente, período em que
os Parlamentares dispõem de 5 minutos para expor os
problemas dosrespectivbs Estados. Em seguida, te
mos o Grande Expediente e a Ordem do Dia, quando
votamos matérias importantes para o Pa.ís.

Faço uma profissão deté às Forças Armadas bra
sileiras, que considero as mais democráticas de toda a
América Latina,exemplo a ser seguido por todas.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira}-Con
cedo a palavra à Deputada LucianaGenro.

A SRA. LUCIANA GENRO {Sem Partído-RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) ~ Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, noSSo País vive crise· sociEiI muito
profunda. O· desemprego já atinge· quase 3 milhões
de pessoas. A queda na renda das famílias acontece
a olhos vistos. A cOncentração de renda é brutal: as
5mil famílias mais ricas, que representam 0,01 % das
famílias existentes no .País, têm como patrimônio um
valor que correspondea 46% de toda a riqueza gera
da por ano no País.

O Governo ass.istea tudo impassível. Os investi
mentos estão paralisados.Ao findar o primeirotrimes
tre do ano;. o sistema de acompanhamento dós gas
tos federais (SIAFI}·registrava que menos de 2% dos
investimentosal.ltorizados, que já são pouquíssimos,
haviam sido pagos. Quase 50% desses gastos foram
com o luxuoso novo avião para0 Presidente Lula. Mas
dinheiro não faltou. Até sobrou.

A economia do Governo no trimestre para pagar
os juros aos banqueiros fqide 20,5 bilhões de reais,
ultrapassando emEi bilhões de reais a meta estabele
cida pelo FMI. Os mercados, claro, agradeceram. .No
dia do anúncio do superávit recorde do mês de março
(mais de 10 bilhões de reais}, a Bolsa subiu, odólar e
o risco País caíram.

Nesse mesmo período, outras reações ocorre
ram: um desempregado viajou do Espírito.Santo até
Brasília para falar .com o Presidente e, desesperado,
acabou ateando. fogo ao •próprio corpo em· frente· ao
Planalto. Morreu no hospital. Em uma rebelião sangrenta
no presídio de Rondônia, presos vítimas da barbárie
do sistema prisional brasileiro- superlotação, maus
tratos, direitos não cumpridos- vingam-se.em seus
próprios colegas, mostrando ao País no quea barbárie
carcerária os transformou. Favela da Rocinha: popu-
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lação refém do tráfico, políciél executando moradores,
os próprios policiais denunciando a falta de estrutura
para enfrentar essa guerra. Nas milhares de favelas do
Brasil, as famílias pobres assistem a seus filhos serem
tragados para a marginalidade, como último refúgio
diante da falta de perspectivas. Trágicos exemplos das
conseqüências da política LulalPalocci.

Felizmente, outro tipo de reação também acon
tece. A reação organizada dos movimentos sociais e
sindicatos. A greve da Pol ícia Federal e de vários outros
setores do funcionalismo. O abril vermelho do MST. As
ocupações dos sem-teto. E até as vaias ao Presidente
Lula no coração do ABC, numa demonstração de que
até sua base social mais fiel começa a ruir diante da
perda do poder aquisitivo que atinge todo o povo, in
clusive os metalúrgicos, que, assim como os servido
res durante o debate da reforma da Previdência, foram
chamados pelo seu líder histórico de "privilegiados" por
não ganharem salário mínimo.

Aliás, salário mínimo cujo reajuste foi adiado por
1 mês e não deve ficar muito acima da inflação. Afinal,
a cada 40 reais de aumento no mínimo são 5 bilhões
de reais a mais de despesas para o Governo. Para os
banqueiros foram 20 bilhões de reais no trimestre, para
os que ganham salário mínimo 5 bilhões de reais ao
ano são muito. E estes o Presidente não pensa que são
os "privilegiados"! Mas os aposentados que ganham
salário mínimo devem ser sim privilegiados na visão
turva do Presidente. S.Exa. prepara uma manobra atra
vés do salário-família, para que o aumento deles seja
ainda menor do que o dos que estão na ativa.

Indignação, revolta, fúria, sentimentos que to
mam conta de mim e cada vez de' mais gente. Muitas
são as formas encontradas pelo povo para resistir e
protestar. De nossa parte, além de apoiar e incentivar
as expressões mais positivas da resistência - greves,
ocupações, lutas em geral -, empenhamos todos os
nossos esforços para que da indignação nasça novo
instrumento político. Um partido que aponte outro ca
minho. Romper com o FMI, fazer a reforma agrária, au
mentar os salários, gerar empregos, antigas bandeiras
deixadas para trás pelos que ocupam os palácios de
Brasília. Mas não por nós, nem por muitos outros. Já
são milhares que participaram dos atos de lançamen
to da Esquerda Socialista e Democrática - Movimento
por um novo Partido. No Rio Grande do Sul, em Santa
Catarina, no Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro,
em Minas Gerais, em Goiás, em Sergipe, em Alagoas,
em Pernambuco, no Ceará e no Pará, já se reuniram
mais de 6 mil pessoas. E ainda ocorrerão pelo menos
mais 1 dezena de atos já agendados. É a força vivada
vanguarda, expressão organizada e politizada da von
tade de muitos outros milhares que não se renderam e

-------T----- - --------

estão dist:0stos a seguir empunhando as bandeiras da
Esquerda Socialista. São a razão do nosso otimismo,
mesmo diante da tragédia social do Brasil.

O SR. ANDRÉ ZACHAROW (PP-PR. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, no dia 26 de abril a Ucrânia registrou o 18º
aniversárb da mais grave tragédia tecnológica do mun
do contemporâneo: a explosão de um dos reatores da
Usina Nuclear de Chernobyl, que provocou a morte de
127 pessoas e levou à contaminação de uma área de
centenas de milhares de quilômetros quadrados.

A radiação expelida causou indiretamente a mor
te de cenenas de pessoas na Ucrânia e nos países
limítrofes. As conseqüências dessa tragédia são senti
das até hc~je por vários países da Europa. Somente na
Ucrânia mais de 3,5 milhões de pessoas estão sofrendo
de algum tipo de doença causada pela contaminação
nuclear -entre elas, mais de 1 milhão de crianças.

Apó:. o acidente ocorrido no dia 26 de abril de
1986, a U:;ina de Chernobyl está sob permanente vigi
lância da (:omunidade internacional. Por isso, a decisão
do Govertlo da Ucrânia, longamente esperada, sobre
o seu enceramento definitivo, no dia 15 de dezembro
de 2000, bi aplaudida pela opinião pública mundial. Os
líderes dE vários países do mundo expressaram sua
satisfaçãc por essa decisão e salientaram sua impor
tância para a segurança nuclear da Europa.

Ape:.ar das dificuldades econômicas, o Estado
ucranianc não se esquece das suas obrigações de
proteger ~lS pessoas que sofreram os efeitos destruti
vos da radiação. Nos últimos anos a Ucrânia continua
arcando wzinha com as despesas para superar as
conseqüêlcias do desastre. Elas correspondem a 5%,
7% do seu orçamento estatéll.

O Mnistério das Relações Exteriores da Ucrânia
está levando a cabo consultas com os governos de
vários pa,ses sobre a assistência deles no financia
mento dos trabalhos de segurança do sarcófago ao
redor do bloco danificado pela explosão, em 1986, com
a finalidade de prevenir a propagação da radiação. O
Governo llcraniano conta com o apoio da comunidade
internacional para resolver esses problemas.

Neste contexto, vale lembrar as entidades não
governarr,entais que, sensibilizadas pela tragédia, se
ocupam ele ações solidarias, como arrecadação de
fundos e projetos de assistência técnica nas áreas de
saúde e educação. O Brasil também deu a sua par
cela de contribuição no sentido de cooperar na área
médica, c\)m o tratamento de crianças ucranianas, que
foram rec:1bidas através de iniciativa da comunidade
ucraniana residente no Paraná. Outro exemplo dessa
contribuiçio é a disposição dos médicos do Hospital
Evangélic:> de Curitiba, apoiados pela Representação
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Central Ucraniano-Brasileira, de receber seus colegas
da Ucrânia para o estágio na área de transplante da
medula óssea.

O problema de Chernobyl e da segurança nu
clear do mundo contemporâneo em geral pode ser
resolvido somente por meio de unificação dos esfor
ços financeiros, técnicos e intelectuais de todos os
países do.mundo. Ele é muito mais amplo.e,abrange
as questões relacionadas com o futuro do uso pacífico
da energia nuclear.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, penso que
todos os países poderiam aproveitar a experiência da
Ucrânia, de transformação da área da catástrofe em
sistema ecologicamente seguro. A comunidade inter
nacional precisa unificar esforços na elaboração de um
conceito absolutamente novo. da cultura nuclear, e o
Governo da Ucrânia está disposto a realizar diálogo
concreto e construtivo com as partes interessadas.

Muito obrigado.
A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB-RJ.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a Lei nº 10.208, de 23 de março de
2001 , dispõe sobre a profissão de empregado domésti
co. A Medida Provisória nº 2.104-16 modificou a Lei nº
5.859, de 1t de dezembro de 1972, acrescentando-lhe
dispositivos. Destaco osarts, 3º-A, 6º-A e 6º-B:

Art. 3º-A.É facultada a inclusão do em
pregado doméstico no Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS, de que trata a Lei
nº 8.036, de 11 de maio de 1990, mediante
requerimento do empregador, na forma do
re'gulamento.

Art. 6º-A. O empregado doméstico que
for dispensado sem justa causa fará jus ao
benefício do seguro-desemprego, de que trata
a lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, no
valor de um salário mínimo, por um período
máximo de três meses, de forma contínua ou
alternada.

§ 1º O benefício será concedido ao em
pregado inscrito no FGTS que tiver trabalhado
como doméstico por um período mínimo de
quinze meses nos últimos vinte e quatro meses
contados da dispensa sernjusta causa.

§ 2º Considera-se justa causa para os
efeitos desta Lei as hipóteses previstas no
art. 482, com exceção das alíneas "c" e "g" e
do seu parágrafo único, da Consolidação das
Leis do Trabalho. (NR)

Art.6º-B Para se habilitar ao benefício; o traba
lhador deverá apresentar ao órgão competente do Mi
nistério do Trabalho e Emprego:

/- Carteira de Trabalho e Previdência
Social, na qual deverão constar a anotação
do contrato de trabalho doméstico e a data
da dispensa, de modo a comprovar o vínculo
empregatício, como empregado doméstico,
durante pelomenos quinze meses nos últimos
vinte e quatro meses;

11 - termo de rescisão do contrato de tra
balho atestando a dispensa sem justa causa;

111 - comprovantes do recolhimento da
contribuição previdenciária e do FGTS, durante
o período referido no inciso I, na condição de
empregado doméstico;

IV - declaração de que não está em gozo
de nenhum benefício de prestação continuada
da Previdência Social, exceto auxílio-acidentei
e pensão por morte; e

V - declaração de que não possui renda
própria de qualquer natureza suficiente à sua
manutenção e de sua família. (NR)

Em princípio, a modificaçãopoderia ser encarada
como eficaz, se tornasse a contribuição para o. FGTS
e o benefício do seguro-desemprego obrigatórios. Po
rém, ao deixar a contribuição e o benefício facultativos,
é evidente que somente uma pequena camada dos
trabalhadores foram alcançados.

A propósito, apresentei o Projeto de Lei nº 2.619,
de 2003, tornando obrigatório o pagamento dosegu
ro-desemprego, não o fazendo em relação à obriga
toriedade da contribuição fundiária, tendo em vista a
tramitação de projetos de outros Parlamentéires no
mesmo sentido.

Assim, ao comemorar nesta data o Dia do Tra
balhador Doméstico, gostaria de cumprimentar esses
trabalhadores de forma eficaz; com o projeto já apro
vado. Mas, como encontra-se aindaem tramitação nas
Comissões desta Casa, faço üm apelo aos nobres pa
res para que a matéria receba tratamento de u~gência

e venha ao plenário para análise e aprovação, a' fim de
que num futuro próximo possamos comemorar este dia
de forma mais positiva, com mais justiça, atendendo
essa categoria que tanto luta e distingue sua qlasse.

Parabéns!
O SR. ZONTA(PP-SC. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, funcionárias
e funcionários da Casa, representantes das Forças
Armadas, demais· visitantes, o' País vive momento
delicado, pois adesobedi.ência civil está presente em
toda parte.

Basta observar as ações do MST, nos últimos 20
dias - invadiu mais de 90 propriedades; o litígio em
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áreas indígenas ainda não demarcadas; o massacre de
garimpeiros em Rondônia; e o depoimento de membros
do Governo, a exemplo do Presidente da FUNAI, que,
ao querer justificar a ação dos cintas largas, disse que
eles agiram em defesa dos próprios interesses.

Quando há desobediência civil, a presença da
autoridade é fundamental para fazer valer a Constitui
ção. Os direitos de cidadania devem ser respeitados,
mas também é preciso que todos cumpram os deveres
de cidadão. Ninguém deste País pode alegar direitos
para praticar crimes e ações contrárias ao que dispõe
a Constituição Federal.

As invasões de terra não são modelo de reforma
agrária. Elas servem de instrumento de pressão. O Go
verno tem de definir, imediatamente, que modelo de
reforma agrária irá adotar, se pretende desapropriar
áreas. E quanto ao Programa de Crédito Fundiário, que
foi de grande valia nos 4 anos anteriores à ascensão
do Presidente Lula?

Somos favoráveis à reforma agrária, mas não
podemos admitir que ela seja feita sob a égide de in
vasões, em especial de propriedades produtivas e or
ganizadas. Cito o exemplo da propriedade da Klabin,
uma das maiores empresas processadoras de papel no
Brasil, situada no Município de São Cristóvão do Sul,
em Santa Catarina. Dos 578 hectares da propriedade,
247 são de preservação permanente, 30 dos quais es
tão sendo prejudicados pelos agricultores sem terra.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos te
mos de cumprir a Constituição, mas, conforme registrou
a imprensa, a lei foi descumprida pelo MST. Enquanto
se condena o trabalho escravo e infantil, vimos crian
ças destruindo plantações a facão.

Em Santa Catarina, há parcerias público-privadas
na área de recuperação ambiental. Portanto, se o Go
verno Federal não tomar uma decisão acerca da refor
ma agrária, enfrentará grande dificuldade para conter
as invasões de terras. Do mesmo modo, se ele, com a
ajuda do Congresso Nacional, não procurar solucionar
a questão indígena, enfrentará sérios problemas. Aliás,
por trás das organizações internacionais que apóiam o
movimento indigenista há interesses outros, que põem
em risco a soberania nacional.

A demarcação de novas áreas indígenas, inclu
sive aquelas que se situam em região de fronteira,
induz-nos a refletir sobre o cumprimento de preceito
constitucional para evitar que a autonomia e a segu
rança nacional sejam ameaçadas.

Sr. Presidente, este é o alerta que faço.
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB

SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Deputado Zonta, que me antecedeu
na tribuna, apresentou a mais justificável das ponde-

rações, na qual teceu críticas ao Governo, sobretudo
por não manter a ordem e as garantias constitucionais
do Estado de Direito. Realmente, vemos uma bader
na institucional no que diz respeito às ações gover
namentais.

O assunto que me traz à tribuna, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Parlamentares, é da maior gravidade: a
indignação que me atinge e a todos aqueles que têm
a responsabilidade de cuidar da saúde pública, não,
talvez, o Governo Federal- esse não está preocupa
do -, mas os Governos Estaduais, e, notadamente, os
Secretários Municipais de Saúde.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, começa a
acontecer no Brasil um fenômeno em sentido inverso
ao natural, ou seja, doenças que vinham sendo dizi
madas gradualmente recrudescem por absoluta inép
cia e incúria dos atuais gestores da saúde pública no
plano federal.

Estou me referindo a que doenças? Começaria
por uma que já foi um dos flagelos da humanidade: a
hanseníase, mais conhecida como lepra - palavra que
soa mais forte - e que, até o começo do século passa
do, aterrorizava populações em todo o mundo.

Pois bem, com o desenvolvimento científico, pro
duziram remédios adequados para combater a han
seníase, que passou a ser curável. No entanto, as
pessoas infectadas devem ter tratamento constante
e a chamada vigilância sanitária ao longo de toda a
vida. Apenas isso.

Entretanto, no ano passado, com a mudança do
Governo, ocorreu uma mudança. As autoridades do
Ministério da Saúde não tiveram cuidado nem com
petência para sequer executar o Orçamento aprovado
para a Saúde. O resultado é que o Governo Federal
gastou apenas 7,3% do previsto - quem quiser pode
conferir acessando o site do SIAFI.

Os pacientes, já curados, e que tomavam remédio
para manutenção, deixaram de recebê-los, assim como
perderam o acompanhamento médico, e a doença re
crudesceu. E o pior, vem aumentando de tal forma que
o Brasil já ultrapassou a índia em número de portadores
desse mal. Constrangido, digo que chegamos hoje a
patamares equivalentes aos dos países mais pobres
da África, onde não há planos de saúde pública.

O que vem acontecendo com o Governo do Pre
sidente Lula? Não consegue governar. Se não conse
gue, deixe de colocar a companheirada petista para
ocupar cargos de chefia e chame de volta os gestores
de saúde pública, profissionais de carreira que bem
administravam essas áreas e estavam fazendo com
que essas doenças diminuíssem ou até mesmo fossem
erradicadas do Brasil.
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Assim como a hanseníase, também vêm aumen
tando no País a tuberculose e a AIDS. O SUS não
tem repassado os recursos e, conseqüentemente, os
portadores dessas doenças não podem receber os
cuidados necessários.

O tratamento de um paciente com tuberculose não
custa mais do que 10 ou 11 dólares por ano. Mas nem
disso o Governo está cuidando. Já o tratamento deum
paciente comAIDS está na faixa de US$lAOO,OOpor
ano. Se faltarem recursos para o cuidado desses do.en
tes, o Brasil, quejárecebeu prêmio internacional pelos
programas de prevenção e tratamento dessa doença,
poderá passar a tê-Ia propagada em altíssima escala,
como vem acontecendo agora com a hanseníase, para
vergonha e constrangimento de todos nós.

Encerro, Sr. Presidente, com um brado de alerta:
acorda, Lulal Acorda, Ministro Humberto Costa! Os se
nhores têm responsabilidade com a Nação brasileira.

Muito obrigado.
O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL-MG. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados,baixo crescimento e turbulência finan
ceira são características visíveis da nossa economia,
principalmente nos anos 80 e 90. Paradoxalmente,
nesse mesmo período, a proporção de famílias consi
deradas ricas aumentou de 1,8% para 2,4% do total
do País.

Mesmo as constantes recessões, moratórias e os
sucessivos planos econômicos não conseguiram brecar
o número de ricOs, que dobrou nos últimos 20 anos,
aumentando ainda mais a concentração de renda.

Baseados no Censo de 2000, esses dados cons
tam do Atlas. da Exclusão Social - Os Ricos no Bra
sil, lançado recentemente na Bienal do Livro de São
Paulo. Em 2000, existiam no Brasil 1.162.164 famílias
com rehda mensalsuperior a 10 mil, 982 reais, con
siderado um nível de riqueza, como definido pelos
pesquisadores.

Os considerados ricos vivem principalmente em
Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília,
e sua participação na renda nacional subiu de 20%
para 33% no período de 20 anos.

OlivrOmostra que as famílias mais ricas moram
em áreas urbanas, são brancas e possuem curso su
perior; são geralmente empreendedores, diretores
de grandes empresas, autônomos ou funcionários
públicos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, realmen
te, a má distribuição da renda continua sendo um dos
vilões do.nosso povo. A riqueza continua concentrada
e aumentando a cada dia para os seus detentores. O
aumento das diferenças sociais e a distância entre
as rendas se supera a cada ano. Necessário se faz

recuperar o tempo perdido, canalizar as energias de
modo eficiente, construir uma economia coerente e de
consenso nacional, para que futuramente nosso País
possa vir a ser um pouco mais igualitário.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MILTON CAROlAS (PTB-RS. Pronuncia

o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o. Município de Vicente Dutra, no ,Estado
do Rio Grande do Sul, encontra-se em situaçéjio con
flitante com a iniciativa da FUNAI/RS de criar a área
indígena Rio dos índios.

Diante disso, estamos encaminhando à Mesa
da Casarequerimento reivindicando uma açãq rápida
do Ministério da Justiça e sugerindo a revisão e o ar
quivamentodo processo que trata da questão. A área
pleiteada tem extensão de 715 ha,. atinge 70 famílias
de pequenos agricultores e o empreendimento turístico
Águas do Prado, atividades essenciais para a desejada
geração de empregqe renda na região.

Entendemos, Sr. Presidente e nobres pares, que
a criação da referida área indígena resultará em gran
de impacto social, gerando confl itos eintranqüilidade
aos produtores rurais qUégerão afetados. Ademais, a
insegurança dominante. na região está inviabilizando a
economia local que será duramente. penalizada caso
se efetive a demarcação pretendida Pela FUNAI.

Não queremos aquifazerapoJogia do desrespeito
aos direitos indígenas, que, enquanto preceito consti
tucional, deve serconsid~radoem toda sua magnitude.
No entanto" usando a mesma linha de raciocínio, de
vemos, também,eem igual magnitude, consigerar os
direitos dos demais cidadãos assegurados pel<;t Cons
tituição, com o que se preserva e confere a igualdade
de tratamento.a todos os brasileiros.

Diante disto,.sugerimo$ seja. revisto e. arquivado
o processo administrativo quetrata da criação' da ter
ra indígena Rio. dos índios, no Município de Vicente
Dutra/RS.

Na certeza de que nosso pleito encontrará a me
recida atenção desta Mesa bem como do Mitlistério
da Justiça, pois é amparado na justiça e eqüidade, e
certos de que o mesmo se respalda na agenda posi
tiva de. uma gestão pública para um Brasil de todos,
aguardamos uma breve solução.·para a ques~ão que
ora apresentamos.

Muito obrigado.
O SR. PASTOR REINALDO (PTB-RS. Sem re

visão do orador.)-Sr. Presidente, Sras.e Srs. Depu
tados, a primeira semana do mês de abril foi particu
larmente de orgulho nacional na área do esporte. Fo
ram 8 medalhasao todo,sendo 4 de ouro, 3 de prata
e 1 de bronze, conseguidas graças a uma mi$tura de
talento, força de vontade, rigor técnico e muito suor.
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A disciplina, aliada à determinação, da jovem Daiane
dos Sa.ntos e dos irmãos Daniele e Diego Hypólito
conferiram ao Brasil um sorriso em meio às tensões
resultantes das últimas notícias sobre guerras, fome
e desemprego. Muito mais do que medalhas, esses
jovens proporcionaram ao Brasil uma injeção de âni
mo e de coragem.

Foi a primeira vez que o País venceu no ranking
geral de uma etapa da Copa do Mundo. O domingo,
dia 4 de abril, deveria ser reservado e lembrado como
sendo o Dia Nacional da Ginástica Artística, pelo seu
conteúdo histórico. Esses jovens fizeram outras quase
4 mil pessoas cantarem o Hino Nacional por 3 vezes,
no mesmo dia, ao realizaram feito histórico.

A ginástica artística, que em 1896 tornou-se es
porte olímpico para homens, nos Jogos de Atenas,
só foi liberada para mulheres 32 anos mais tarde, nos
Jogos de Amsterdã, em 1928.

O Brasil participou pela primeira vez das com
petições de ginástica artística em Moscou, no ano de
1980, com Cláudia Magalhães e João Luiz Ribeiro. O
melhor desempenho do País, até então, tinha sido de
Luísa Parente, que em Seul, no ano de 1988, classi
ficou-se para a final, terminando em 34º lugar, entre
36 ginastas. Para nosso orgulho, depois de 16 anos,
o Brasil volta a brilhar com o ouro na Ginástica Artís
tica; e com louvor, pois a minha conterrânea, a gau
chinha Daiane dos Santos, driblou as leis da física,
postulou novos recordes e estabeleceu um novo e
dificílimo desafio aos atletas do mundo inteiro: o Salto
dos Santos. Parabéns a ela e aos seus treinadores e
patrocinadores.

O Brasil precisa estimular seus jovens às prá
ticas saudáveis e a uma vida que valha a pena ser
vivida, mesmo que as circunstâncias conspirem ao
contrário.

Os jovens brasileiros precisam não apenas acre
ditar que o Brasil é uma nação viável, mas também
lutar e contribuir para o seu sucesso e a prosperidade
de seu povo. E esta é uma boa oportunidade para a
mídia aflorar esse sentimento em nossos jovens, que
são o coração e a força deste País. Esta é uma boa
oportunidade para a iniciativa privada dizer "sim" e in
vestir em nossos outros milhares de jovens talentos, à
espera de um empurrãozinho para realizarem grandes
feitos em nome de nossa Nação.

Sr. Presidente, quero registrar a visita que fize
mos à região norte do Estado do Rio Grande do Sul.
Fomos a Frederico Westfalen e Iraí, região turística
pouco conhecida. Com certeza o Ministro do Turismo
irá implementar programa para divulgar e priorizar pro
jetos para aquela bela região.

Muito obrigado.

05=1. LOBBE NETO (PSDB-SP. Sem revisão
do orador) - Sr. Presidente, acabamos de ouvir o pro
nunciamento dos Deputados Zonta e Antonio Carlos
Pannunzio, que expressam preocupações em áreas
distintas.

O D\3putado Zonta referiu-se ao Movimento dos
Sem-Term, que invade áreas produtivas de lucrativi
dade, e ao Movimento dos Sem-Teto, em São Paulo,
que fez várias invasões organizadas em locais como
a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Ur
bano do Estado de São Paulo - CDHU.

Por outro lado, o Deputado Antonio Carlos Pan
nunzio falt)u da sua preocupação com algumas enfer
midades - epidemias, endemias - que têm aumentado
imensam\mte no País por falta de recursos, apare
Ihamentoe pessoas competentes no setor, principal
mente na ponta, onde a máquina tem de estar com
pletamente azeitada para atender à população mais
necessitacla.

Hoje, pela manhã, houve um evento muito impor
tante, a comemoração da redemocratização do País,
dos 20 anos da campanha pelas Diretas-Já. Toda a
Nação ficou frustada com a rejeição da Emenda Dan
te de 0livf7ira, que estabelecia eleições diretas para a
Presidênc.ia da República.

Felizmente, com a mobilização da população, de
setores artísticos, de várias correntes políticas, capi
taneadas principalmente pelo MDB e pelo Dr. Ulysses
Guimarães e Franco Montoro, tivemos a redemocra
tização dc, País.

Agora, também estamos preocupados. Em que
país estamos vivendo? Será que são 2 países com
duas realidades ou apenas um? No pulsar das ruas,
no sentim ,mto da população, aquele que está desem
pregado ou aquele que tem patrimônio, o Pa.ís está
preocupado com essa instabilidade, com a autoridade,
não com o autoritarismo do Governo.

Recl~bemos da Agência Estado discurso do Mi
nistro JOS3 Dirceu que, em uma conferência, diz para
o candida.o Jorge Bittar, do Rio de Janeiro, o seguinte:
sei que todos os presentes a esta convenção sabem
que estamos mudando o Brasil, primeiro porque aca
bou a conupção no Governo - depois de 16 meses de
Governo, não temos notícia deum só ato de corrupção;
e mudamcis o Brasil porque garantimos condições para
a retomada do desenvolvimento. E aí, novamente, vem
a balela da herança maldita.

Em que país estamos: este do Ministro José Dir
ceu ou aquele em que a Comissão de Sindicância do
Palácio do Planalto investigou, durante 30 dias, as ati
vidades do Sr. Waldomiro Diniz, ex-subchefe da Casa
Civil e amigo do Sr. José Dirceu?
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A Comissão de Sindicância chegou à conclusão
deque o 'ex-assessor do Ministro da Casa Civil en
riqueceu ilicitamente no Governo Federal. Segundo
o relatório, favoreceu a multinacional GTECH na re
novação, por 25 meses, de um contrato com a Caixa
Econômica Federal.

Se não há corrupção, por que não instalar a CPI
para apurar a denúncia? É o que a população concla
ma, como ficou comprovado pelas pesquisas do Da
tafolha e de outros segmentos da população, como a
OAB e outras entidades.

Quero parabenizar o Presidente Lula por admi
tir falhas no Programa Primeiro Emprego. S.Exa. está
vendo que há falhas em seu Governo. Espero que as
corrija a tempo e o Programa Primeiro Emprego não
gere apenas um emprego, masvários, para os jovens
que precisam de emprego e de carteira assinada. Fa
zer O recrutamento pelas Forças Armadas significa
repassar a responsabilidade de gerar emprego, como
se fosse um emprego de segunda classe.

Muito obrigado.
OSR. REINALDO BETÃO (Bloco/PL-RJ. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a maior homenagem que podemos fazer à
Polícia Civil, em seu dia, comemorado em 21 de abril,
lê enfatizaros riscos quotidianamente enfrentados por
ela, a troco de uma remuneração que, como quase to
dos os salários brasil.eiros, é muito inferior à qualidade
e quantidade dos serviços prestados.

Nossa Polícia está praticamente refém dos grupos
criminosos não só pelo fato de os bandidos possuírem
armamentos maissofisticados e em maior quantidade,
como t(;lmbém pelo fa.to de muitas quadrilhas possuírem
ramificaçõesnos Poderes desta República, inclusive no
Judiciário, como fatos recentes têm demonstrado.

Os Governos estaduais e. municipais deveriam, é
claro, valorizarmais os seus profissionais, dando-lhes
melhores condições de trabalho e de salários.

Uma. possível solução para o .problel1)a talvez
seja a revisão geral da estrutura policial brasileira.
Para tanto, é claro, precisaríamos colher a opinião da
oficialidade.· Mesmo. as maioreS restrições corporati
vas a uma reestruturação podem ser facilmente remo
vidas com o diálogo e a apresentação de vantagens
salariais. Tais vantagens tornam-se possíveis a partir
do momento em que se racionaliza a estrutura hierár
quica e burocrática.

Sr. Presidente, todos sabemos da crescente qua
lificação dia Polícia Civil, não só universitária, mas
específica para suas atividades. É óbvio que salários
melhores ajudam a fazer uma polícia melhor; embora
outras mudanças também sejam essenciais.

Perguntemos, portanto, quais são as idéias das
Policias Civis a respeito de como melhorar seus servi
ços. Assim nos será permitido, além de vãs homena
gens,fazer algo simultaneamente bom para a Polícia
Civil, para a sociedade e para as contas públicas. Pois
não somos representantes de corporações, mas, sim,
dos interesses corporativos que coincidam COm o inte
resse maior do Estado e do povo brasileiro.

Portanto, Sr. Presidente, respeito, melhores con
dições de trabalho e salários mais justos são a melhor
homenagem que a Polícia Civil pode.receber.

Aproveito a oportunidade para tratar de outro
assunto.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, foi reali
zado há 13 dias nesta Casa, exatamente nos dias 12.
e 14, o IV Seminário Brasileiro do Transporte Rodovi
ário de Cargas, cujo resultado final dos trabalhos me
deixou bastante preocupado. Chegou-se à conclusão
de que o Brasil poderáter que enfrentar um apagão
logístico no setor ainda este ano.

O que me incomoda, Sr. Presidente, é que nós,
Parlamentares, já estamos cansados de relatar a si
tuação caótica da infra-estrutura dos transportes bra
sileiros nas diversas categorias: rodoviário, ferroviário,
portuário e hidroviário, além de cobrar melhores condi
ções para o setor. Parece que os muitos apelos feitos
ao Poder Executivo de nada adiantam. O problema é
notório e a situação não muda.

O Governo Federal tem que entender, de urna vez
por todas, que as riquezas do País e, conseqüentemen
te, o seu desenvolvimento, estão diretamente ligados
à área de transporte detodqs os modais. Obviamente
esses problemas não são de responsabilidade do atua~

Governo, haja vista. que eles se vêm acumulando ao
tongo dos anos.

Como o seminário reuniu entidades represen
tativas de empresas de transportes, transportadores
autônomos, operadores logísticos e grandes usuários
de transportes, concessionárias rodoviárias, vários
Deputados e representantes do Góverno Federal, não
há porque não implementar as mudanças necessárias
ao setor, pois a CIDE -- Contribui.ção de Intervenção
no Domínio Econômico - foi criada justamente para
resolver os gargalos do setor de transportes.

O quadro desastroso em que vivemos atual
mente é o resultado de:t falta de investimentos públi
cos e privados. O Brasi(, que já investiu 1,8% do PIB
em infra-estrutura de transportes nas décadas de 60
e 70, passou a investir 0,2% nos últimos anos, por
centagem que caiu para apenas 0,1 %em 2003. É
um desrespeito ao cidadão e às empresas, que tanto
pagam impostos.
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Não menos importante e de vital importância
para o progresso do Brasil é a renovação da frota
nacional de caminhões, cuja idade média é superior
a 18 anos. Existem mais de 50.000 caminhões com
mais de 35 anos.

Considero também relevante a aprovação de
projetos, como o que regulamenta as parcerias públi
co-privadas (prevê a criação de um sistema nacional
de repressão ao roubo de veículos e cargas) e o que
disciplina o transporte rodoviário de cargas.

Porfim, Sr. Presidente, o Governo Federal precisa
definir urgentemente uma política nacional de transpor
tes e adotar um programa de recuperação da infra-es
trutura com os recursos da CIDE que permanecem em
seu poder, senão o Brasil definitivamente pára.

Muito obrigado.
O SR. NILTON CAPIXABA (PTB-RO. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, nunca é demais lembrar que o cultivo
do cacaueiro é de origem amazônica. A sua ida das
matas paraenses para a Bahia é atribuída ao francês
Luiz Fredéric Warneaux, que, em 1746, levou semen
tes para o Município de Canavieiras, localizado no sul
da Bahia, na confluência do Rio Pardo com o Oceano
Atlântico. O primeiro cultivo de cacau ocorreu na Fa
zenda Cubículo. São decorridos 258 anos de cultivo
do cacaueiro em terras baianas.

O cacaueiro ali se desenvolveu bem e se adaptou
às condições de solo e clima da região do sul da Bahia.
Um pouco mais tarde, chegou ao Município de Ilhéus
e ali floresceu com grande vigor, atraindo sucessivas
ondas de migrantes, inclusive de estrangeiros, de tal
forma que, em 1905 e 1906, o Brasil era o primeiro
produtor mundial de cacau, posição que veio a perder
em 1918 e 1919 para a antiga colônia britânica Costa
do Ouro, hoje Gana.

O primeiro órgão federal criado para cuidar da
economia cacaueira foi a CEPLAC, atual Comissão
Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, em feverei
ro de 1957. Os preços baixos do cacau, combinados
COITl forte confisco cambial que era exercido em favor
do Fundo dos Ágios, levaram a cacauicultura baiana
quase à falência. O Fundo dos Ágios chegou a alcan
çar 50% do valor da produção, através da Resolução
nQ 70, mas taxava da mesma forma abusiva a produ
ção de café no tempo do Estado Novo. Getúlio Vargas
atendia à necessidade da implantação da indústria
automobilística brasileira, de São Paulo, às custas da
agricultura do café e do cacau.

Para atender às reclamações dos produtores de
cacau da Bahia - somente se produzia cacau com
expressão na Bahia, uma vez que o Pará e o Amazo
nas mal chegavam aos 5% da produção nacional -,

o Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira criou
a CEPLAC, com a dotação de 1 bilhão de cruzeiros,
retirado do Fundo dos Ágios. O primeiro objetivo da
CEPLAC era o de sanear as dívidas dos produtores
rurais que estavam abandonando suas propriedades,
tangidos pelo endividamento.

O passo contratual seguinte comprometia o ca
cauicultor com a aplicação de recursos do empréstimo
na recuperação de suas lavouras, através de tratos
culturais de maior conteúdo técnico-agronômico. Em
1961 e 1962, nova crise abateu-se sobre a lavoura ca
caueira, o que obrigou a CEPLAC a ampliar sua ação
sobre os segmentos produtor, comercial, industrial e
exportador, assumindo a liderança da Política Nacional
do Cacau, que antes era monopolizada pelo Instituto
de Cacau da Bahia.

Criou uma taxa de confisco cambial de 15%,
para ser empregada na cacauicultura, incidente sobre
as exportações de cacau em amêndoas ou produtos
industrializados. O confisco de 15% foi depois redu
zido para 10% e mais tarde zerado pelo Ministro da
Fazenda Maílson da Nóbrega.

Assim, a CEPLAC, com recursos disponíveis, que
chegavam às suas mãos com regularidade e rapidez,
pôde montar excepcional estrutura técnico-administra
tiva, única no ml.tndo agrícola tropical: conter dentro
da mesma casa e sob comando único a pesquisa e
a experimentação agrícola (Centro de Pesquisas do
Cacau), os serviços de extensão rural e a aplicação de
financiamentos agrícolas, em convênio como Banco
do Brasil (Departamento de Extensão Rural), a qua
lificação da mão-de-obra (com as EMARCs, escolas
médias de agricultura para formação de mão-de-obra
e capacitação rural) e o Departamento Especial da
Amazônia, sediado em Belém.

O primeiro contato oficial da CEPLAC com a Ama
zônia deu-se em Belém, no ano de 1965, em parceria
com o IPEAN - Instituto de Pesquisa e Experimentação
Agropecuária do Norte. O objetivo era o de introduzir
material botânico de cacaueiro do exterior e seleciona
do nas matas de cacau paraenses, para formação de
um campo de germoplasma no Centro de Pesquisas
do Cacau, localizado em Ilhéus, na Bahia.

Qualquer material coletado na Amazônia ou intro
duzido do exterior teria que passar por dupla segurança,
os Serviços Experimentais em Belém e a Estação de
Quarentena de Cacau, localizada no bairro de Ondina,
na sede do Instituto Biológico da Bahia. Somente de
pois desse duplo controle de sanidade vegetal poderia
entrar na região cacaueira do sul da Bahia.

Pouco depois, em 1970, por proposta do cientis
ta Paulo Alvim, que sempre defendeu a Amazônia, ao
lado de ser um dos seus estudiosos e conhecedor, foi
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instalado o Serviço Experimental em Manaus. A finali
dade primeira era a de apropriar conhecimentos sobre
o comportamento do cacaueiro em solos pobres.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o primei
ro contato com Rondônia deu-se em 1965, quando a
CEPLAC enviou uma equipe de pesquisadores (fitopa
tologistas e geneticistas}, como objetivo de conhecer
e coletar material botânico nos cacauais nativos. O
grupo estava composto por Fernando Vello, geneticista
já falecido, Arnaldo Medeiros, fitopatologista também
já falecido, o geneticista equatoriano Jorge Soria, o
geneticista ganense Quansah e Frederico Monteiro
Álvares-Afonso, que obteve o apoio local para trans
porte e alimentação de equipe de umas 30 pessoas. O
apoio foi dado pelo industrial Flodoaldo Pontes Pinto,
então apelidado de Hei da Cassiterita.

Em 1970, no Rio de Janeiro, o então Secretá
rio-Geral da CEPLAC, José Haroldo Castro Vieira,
em visita ao seu amigo e general reformado Joaquim
José Rodrigues Bentes Collares, do IME, responsável
pela construção doCentro de Pesquisas do Cacau em
Ilhéus, conheceu o Deputado Federal de Rondônia e
Coronel Paulo Nunes Leal.

Do encontro e após inúmeras solicitações do
Deputado, o Secretário~Geral José Haroldo Castro
Vieira prometeu que mandaria um técnico a Rondônia,
para fazer uma avaliação das possibilidades do culti
vo do cacaueiro e de estabelecer amplo projeto para
apoiar a cacauiculturanaquele Estado.

Dizia o Coronel Paulo Nunes Leal, engenheiro
militar do IME,a José Haroldo que o clima tropical,
as chuvas abundantes, os solos férteis e a ocorrência
de matas fechadas de cacauais tanto na BR-364, na
localidade denominada Cacoal, quanto na Estrada de
Ferro Madeira-Mamoré,na localidade chamada Choco
latal, eram indícios seguros da possibilidade de plantar
tecnicamente cacauais em Rondônia.

O técnico destacado não poderia deixar de ser o
agrônomo especializado em Economia Agrícola Fre
derico Monteiro Álvares-Afonso, ardente defensor de
maior amplitude doírabalhoda CEPLAC na Amazônia,
particularmente em Rondônia. A viagem de estudos
a Rondônia deu-se em julho e teve duração de 2 me
ses, e o relatório conclusivo foi entregue à Direção da
CEPLAC antes do final do ano de 1970.

Por ocasião da visita a Rondônia, o pesquisador
Frederico Monteiro Álvares-Afonso foi assediado pelos
dirigentes do INCRA local Jorge Pankov, Assis Canu
to, agrônomo, e Capitão Sílvio Gonçalves Farias, para
que preparasse logo o relatório e aceitasse colaborar
com o INCRA em Rondônia. No plano federal, o INCRA
buscou apoio na direção da CEPLAC para cessão de
experimentado pesquisador para comandar a introdl.l-

ção do cultivo do cacaueiro em Rondônia, junto com
os projetos de colonização do INCRA.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no dia 2"J
de abril de 1971, 33 anos decorridos, chegava ao Pro
jeto Integrado de Colonização Ouro Preto o agrônomo
Frederico. Monteiro Álvares-Afonso, acompanhado por
sua esposa, Lucia Magnólia Farias Álvares~Afonso, e
seus 2 filhos, Chrystianne Faria Álvares-Afonso e Mar
co de Faria Álvares-Afonso.

Assim, Sr. Presidente, nO dia 21 de abril de 1971,
a CEPLACdescobriu.Rondônia e suas terras dadivosas
para o cultivo do cacaueiro. Os Serviços Experimentais
de Rondônia, vinculados ao Centro de Pesquisas da
CEPLAC, na Bahia, objetivavam estudaro comporta
mento do cacaueiro, estudaras espaçamentos de plan
tio, o tipo de árvores de sombra provisória e definitiva,
proceder ao levantamento dos solos do PIC Ouro Preto,
instalar campos de produção de sementes híbridas e
implantar ensaios de 1 e 2 hectaresde cacauais, jun
to aos lotes dos colonos, com recursos próprios. Até
julho de 1975, já estavam implantados cerca de 450
hectares de cacauais no Pie Ouro Preto.

Os primeiros esforços dospedólogos do Centro
de Pesquisas do Cacau executaram o mapeamento de
cerca de 2 mílhões de hectaresde terras, querevelaram
na área prospectada811 mil hectares de solos bons
para o cacau.Foram instalados projetos de pesquisa,
foram feitas a instalação de um posto meteoro-agrário
e a formação de equipe própria de pesquisadores e
extensionistas.·Noperíodo de 1971 a julho de 1975,
o pessoal técnico de apoio aos trabalhos da CEPLAC
era do quadro do INCRA.

A CEPLAC nasceu em Rondônia com os servi
ços de pesquisa e ex.perimentação, combinados com a
assistência técnica eacOncessão de·financiamentos.
Somente em 1987 foi criada a EMARC - Escola Média
de Agropecuária da HegiãoCacaueirada CEPLAC. A
primeira turma. de técnicos em agropecuáriagraduou-se
em dezembro de 1989, e, no período de 1989 a 2001 ,
formaram-se 440 técnicos de nível medio.

É importante frisar, Sr.·Presidente, que, na Ama
zônia, a cultura do. cacaupermaneceu nabase extrati
vista. Só tomou novo impulso a partir de 1975, quando
o Banco do Brasil financiou os primeiros 2.500 hecta
res de cacauais para colonos do PIC Ouro Preto, em
Rondônia, e, depois, com o impulso dado .coma apro
vação do PROCACAU, pelo Presidente Geisel, para
o período 1976/1985.Visava à fixação de plantações
tecnificadas, coma meta de1 00 mil hectares para
Rondônia, 50 mil hectares para o Pará, 10 mil hecta
res para o Amazonas e1 O mil hectares para outros
Estados (Maranhão, Mato Grosso, Goiás e Acre), to
talizando 170milhectares de novas áreascacaueiras.
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o PROCACAU mandava "definir e criar novos pólos
de produção de cacau no país" - determinação do
Presidente Ernesto Geisel.

Até 1982, a cacauicultura de Rondônia era mar
cada por acentuada redistribuição de riquezas. Par
ticipavam dos esforços a pequena empresa, repre
sentada pelos colonos assentados nos PICs, donos
de lotes de 100 hectares; a média empresa baseada
nos agricultores do Projeto de Assentamento Dirigi
do Burareiro, com lotes de 250 hectares; e a grande
empresa formada pelos licitantes da Gleba Burareiro,
com 500 hectares.

Os parceleiros dos PICs, que tinham lotes de
100 hectares, possuíam 19 mil hectares de cacauais
plantados, correspondendo a 48% da área total plan
tada em Rondônia, de 39 mil hectares. A área estava
em mãos de 1.654 colonos, que representavam 73%
da clientela, com área média de 11 hectares/família.
Os 465 plantadores do PAD Burareiro, de Ariquemes,
detinham lotes de 250 hectares e plantaram 12.170
hectares de cacauais, representando 31 % da área
cacaueira de Rondônia. A área média cultivada pelos
assentados no PAD Burareiro era de 26 hectares.

Os 146 empresários da Gleba Burareiro contro
lavam 8.071 hectares de cacauais, com área média
de 55 hectares. O grande plantador tinha participação
de 21 % da área, embora fosse a categoria de menor
participação, com 6% dos plantadores.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em Ron
dônia, depois de forte declínio na produção, no período
até 1996, dentro de área de 42 mil hectares (34 mil
hectares de cacauais safreiros e 8 mil de cacauais em
desenvolvimento), estimou-se que 30 mil hectares de
cacauais deveriam ser recuperados. A produção então
estimada era de 17 mil toneladas de cacau.

Foi iniciada uma campanha de recuperação em
abril de 1996 pela Superintendência Regional da Ama
zônia Ocidental. Graças à recuperação das áreas infec
tadas com vassoura-de-bruxa e dos novos plantios (8
mil hectares), estimou-se ser possível alcançar entre 25
e 30 mil toneladas de produção nos anos seguintes.

Entretanto, Sr. Presidente, até novembro de 2002,
não foi alcançada a recuperação da produção. Em tra
balho incluído no Seminário Internacional de Agronegó
cio do Cacau: uma Alternativa para o Desenvolvimento
Sustentável da Amazônia, apresentado em Porto Velho
por meu assessor e agrônomo Frederico Monteiro Ál
vares-Afonso, o número de Municípios atendidos em
Rondônia era de 40.

O Escritório Regional de Ariquemes contava com
9 Municípios e detinha o atendimento de 2.934 agri
cultores, que cultivavam 19.723 hectares de cacauais,
sendo 15.144 hectares em produção e 4.579 hectares

em desemfolvimento. A produção estava estimada em
7.640 tonGladas.

O EHcritório Regional de Ji-Paraná contava com
13 Municípios e possuía o número de 2.026 produtores.
A área total plantada de cacauais era de 18.858 hec
tares, sen:lo que 16.693 hectares eram de cacaueiros
safreiros (1 2.166 em desenvolvimento. A produção era
estimada em 8.465 toneladas.

O Escritório Regional de Cacoal abrangia o to
tal de 18 Lt1unicípios e contava com o número de 833
produtores. A área total plantada era de 3.899 hecta
res, sendo que 2.478 hectares eram de cacauais em
produção e 1.421 hectares de cacauais em desenvol
vimento. E produção estimada em 1.272 toneladas
de cacau.

Desfia forma, Sr. Presidente, as informações to
tais para a cacauicultura de Rondônia em novembro
de 2002 (la falta de informações mais atuais) davam
como existentes 5.793 produtores de cacau, com área
total de 42.480 hectares, sendo 34.315 de cacauais
em produ(ão e 8.166 hectares em desenvolvimento.
A produçÊJo de cacau estimada pela CEPLAC era de
17.377 toneladas

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em dis
curso anterior, falei sobre as ameaças de determina
dos garga;os existentes na agropecuária de Rondônia,
que estarbm colocando os bons resultados de projetos
de desenvolvimento agrícola na zona perigosa de in
viabilidadl7. Agora, quando se acabam de celebrar os
33 anos de trabalho em Rondônia e desde a ação de
senvolvida a partir de 1996 - passados 8 anos - para
recuperação de cacauais infectados com a doença
vassoura-de-bruxa e para plantio de novas áreas, o
que se ten é a mesma situação. Nada melhorou no
panorame cacaueiro do Estado.

A pr,)dução de cacau não sai das 17 mil tonela
das. A títvlo de comparação, com uma produtividade
média e conservadora de 1.000 quilos por hectare, a
produção de Rondônia deveria estar na casa das 40
mil tonelajas.

A ampliação da base de produção de cacau em
Rondônia foi especialmente à custa da abertura dos
novos esc.~ritórios locais e regionais de Machadinho
do Oeste, Rolim de Moura e Colorado, nos chama
dos pólos espontâneos, que nunca foram estudados
do ponto de vista pedológico. Na área de domínio de
Cacoal, a ampliação dos serviços nãocorrespondeu
aos esforç:os despendidos e aos recursos financeiros
aplicados

Grandes distâncias têm que ser vencidas para
alcançar dado Município. Quanto à inexpressividade
do númer::> de produtores, 11 Municípios contavam,
em 2002, com menos de 16 produtores, e, em termos
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de área cacaueira plantada, 12 Municípios contavam
com áreas menores que 50 hectares.

Por essas e outras razões, o Estado do Pará,
que come·çou na mesma época os trabalhos de im
plantação de cacauais com Rondônia, está produzindo
39 mil toneladas de cacau, pouco mais de 2 vezes a
produção de Rondônia. E a informação do Pará é das
mais confiáveis, porque resulta da análise dapauta de
cobrança do ICMS incidente sobre a comercialização
do cacau pela Secretaria de Fazenda do Pará.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito
apreciaria receber do Sr. Superintendente Regional da
CEPLAC/SUPOG, o agrônomo Francisco das Chagas
Rodrigues Sobrinho, informações detalhadas sobre a
atual situação da cacauicultura de meu Estado. É in
dispensável que conheçamos, para informar melhor
a sociedade de Rondônia, e ademais nos permitimos
sugerir:

- Qual é a situação da cacauicultura de
Rondônia no âmbito de propriedade, número
de produtores, área plantada total, safreira e
em desenvolvimento, e de produção de cacau?
Avaliar o grau de incidência da enfermidade
vassoura"de-bruxa nas plantações.

- Qual é o cadastro atualizado das fir
mas compradoras de cacau, para conhecer o
fluxo da comercialização, as quantidades e a
qualidade do cacau de Rondônia? Colaborar
com a Secretaria da Fazenda - SEFAZ, para
aumentar a arrecadação do ICMS incidente
sobre o cacau.

- Serviço de pesquisa deverá contar com
maior número de pesquisadores - fitopatolo
gistas, geneticistas, entomologistas, biólogos
e economistas. Hoje. existem apenas 2 pes
quisadores, 1 geneticista e 1 entomologista
treinados e com doutorado.

- Que sejam construídos, ampliados e
equipados os laboratórios da.Estação Expe
rimentai de OuroPreto do Oeste. As dimen
sões e a estrutura das instalações prediais
hoje existentes devem ser condignas com a
magnitude e a potencialidade da cacauicultu·
ra de Rondônia.

'"7 Serviço de Extensão da CEPLAC/SU
POC deverá ter o seu quadro de extensionis
tas ampliado, redistribuído e capacitado. A
relação geral para todo o Estado de Rondônia
era, em 2002, de 111 produtores por exten
sionista. Entretanto, na região do Escritório
Regional de Ariquemes, que reúne o maior
número de produtores, a maior área plantada
e de maior produção, a relação produtor por

extensionista sobe para 172, quase o dobro
do recomendável.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, concluo o
meu discurso, no qual celebro a passagem dos 33 anos
da CEPLAC em Rondônia, sugerindo que o envolvimento
que foi construído entre CEPLAC/Governo do Estado
e suas Secretarias especializadas, prefeituras.e insti
tuições federais coirmãs passe a ser uma relação de
compromisso, para fazer com que a meta estabelecida
no PROCACAU para 1976/1985, de 100 mil hectares
de cacauais, seja atingida numa próxima etapa.

Meus parabéns, .senhores funcionários da CE
PLAC/SUPOC de todos os níveis, do doutor ao traba
lhador de campo; meus parabéns, senhores produtores
de cacau de Rondônia,· que apesar dos preços nem
sempre reml.merativos, continuam acreditando que o
"cacau é uma boa lavra".

Muito obrigado.
O SR.·PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con

cedo a palavra ao nobre Deputado Daniel Almeida.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO DA
NIEL ALMEIDA QUE, ENTREGUE À REVI··
SÃO DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMEN
TE PUBLICADO.

O SR. COLOMBO (PT - PRo Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Sras. e Srs. Deputados, quando assumiu a Presidência
da República, Lula recebeu o País, diria, descendo a
ladeira: desemprego em marcha, credibilidade inter
nacional abalada, inflação subindo, juros altos, des
control.e da relação entre real e dólar.

É grande a responsabilidade do Governo Lula.
Não basta assumir a Presidência da República, adotar
importantes medidas de impacto político, mas que não
são perenes nem duradouras.

O Governo adotou o caminho adequado para um
país que estava combalido e fez com que a economia
entrasse num processo de estabilização. Lançou, ao
mesmo tempo, política duradoura para os excluídos
da sociedade.

Alguns poderiam perguntar por que não são aber
tas frentes de trabalho, por exemplo, muito comuns nos
períodos eleitorais. Neste ano haverá eleições munici
pais, e as pessoas falam em frentes de trabalho, que
não são de todo más. Contudo, não são perenes nem
resolvem o problema do País.

Com isso, dou pequeno exemplo da responsa
bilidade deste Governo, que, num primeiro momento,
ajusta a economiapara depois promover. crescimento
econômico em ritmo constante.

O Ministro Palocci, por exemplo, foi elogiado
por setores da Oposição ao nosso Governo por ado-
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tar política de redução dos juros. Não é o que ocorria
no Governo FHC, quando, com base em um ou outro
índice, os juros baixavam ou subiam. Os juros agora
sempre caem: os definidos pelo Banco Central, os do
crediário do comércio, os do cheque especial, e assim
por diante. A redução é pequena, é bem verdade, e
muita gente quer mais rapidez, mas é sinal de firmeza
e responsabilidade.

A credibilidade internacional resultou agora em
negociação que beneficia o País. Durante os 8 anos
do Governo passado não conseguiram nem colocar
na mesa de negociação tal proposta.

O ponderado Ministro-Chefe da Casa Civil, José
Dirceu, possibilita ao Governo Federal permanente
diálogo com as esferas institucionais, com Prefeitos
e Governadores, a exemplo do que ocorreu nesta
semana.

Graças aos Ministros José Dirceu e Antonio Pa
locci, podemos destacar efeitos que estão hoje nas
manchetes dos jornais: o IPCA de abril foi de 0,21 %,
a menor taxa do ano, segundo o IBGE; o valor da bol
sa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES) teve reajuste de 18%. No
Governo passado não houve reajuste nessa área. No
Paraná, outra boa notícia: o comércio varejista cres
ceu 9%.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputado, assumimos
o País numa situação de caos, descendo a ladeira.
Agora, subimos a ladeira com este Governo absolu
tamente responsável.

O SR. DR. HÉLIO (PDr - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, hoje, nesta Casa, será re
alizado seminário patrocinado pela bancada do PDl.
Estará presente o Prof. Waldir Quadros, da Faculdade
de Economia da UNICAMP, que vai ter a incumbência
de discutir com os Parlamentares e com a assessoria
técnica do PDr propostas de emprego e renda para
o País.

OProf. Waldir Quadros vai fazer uma análise crí
tica da situação econômica enfrentada pelo Brasil. No
plano externo, como disse o colega que me antece
deu, houve recuperação da credibilidade, com o Ris
co Brasil, e controle do câmbio, mas no setor interno
precisamos ter consumo exacerbado para incentivar
o comércio, fazer a indústria crescer e, conseqüente
mente, criar empregos. Ou seja, a população precisa
ter perspectiva de emprego.

Registro, inclusive, que na Grande São Paulo há
cerca de 100 mil desempregados que concluíram o
terceiro grau. Os recém-egressos do terceiro grau não
têm perspectivas e encontram a porta fechada para o
pleno emprego. Não resta a perspectiva do bem para
o nosso jovem. Então, ele acaba muitas vezes sendo

presa fácil daqueles que se utilizam cotidianamente
de meios ilícitos para poder sobreviver.

Por essa razão, Sr. Presidente, o PDr vai fazer
uma análise crítica da situação e discutir uma propos
ta de emprego e renda para o País, pois tem compro
misso com aqueles que tanto precisam de trabalho
no Brasil.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO MENDES DE JESUS (Bloco/PSL

RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
quero aproveitar a oportunidade para parabenizar o
Governo Federal por ter incrementado ainda mais
as relações bilaterais entre Brasil e China, o que tem
acarretado negócios volumosos para os 2 países, que,
por intermédio desse intercâmbio, estão vivendo um
momento ímpar em suas histórias, seja no campo eco
nômico, seja no aspecto cultural e histórico.

Quero também parabenizar o Ministro do Desen
volvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernan
do Furlan; o Presidente do BNDES, Carlos Lessa; e
o Secretário-Geral do Itamaraty, Embaixador Samuel
Pinheiro Guimarães, por terem promovido ontem, no
Rio de Janeiro, o seminário Brasil-China no Século
XXI, que teve a finalidade de discutir as potencialida
des de intercâmbio e a ampliação da parceria entre
os 2 países.

O comércio entre Brasil e China cresceu 810%
entre 1991 e 2001. Quando o Presidente Lula desem
barcar no próximo mês na importante cidade chinesa
de Xangai, terá em mãos números que podem atingir
10 bilhões de dólares, bem acima dos 6 bilhões e 600
milhões registrados no ano de 2003.

A viagem do Sr. Presidente da República se torna
ainda mais importante quando sabemos que aquele
tradicional e poderoso país do continente asiático se
tornou o segundo destino das exportações brasilei
ras. Além disso, a China é o terceiro maior importador
dos nossos produtos, bem como o primeiro mercado
para a soja brasileira e para o minério de ferro, além
de ser o segundo importador de aço brasileiro, o que
nos leva a crer que o Brasil tem muito a ganhar, pois
encontramos um parceiro comercial da importância
dos Estados Unidos e da União Européia.

Esse fato, Srs. Deputados, é de grande relevância,
já que, além de mantermos os parceiros comerciais
históricos e tradicionais, poderemos distender nossos
interesses comerciais em outras partes do mundo. A
China é atualmente a economia mais dinâmica do pla
neta. No primeiro trimestre deste ano, sua economia
cresceu 9,7%, e o motivo desse índice altíssimo foi o
aumento do consumo do povo chinês.
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Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que este pronun
ciamento seja divulgado nos órgãos de comunicação
da Casa.

Muito obrigado.
O SR. ROBÉRIO NUNES (PFL - BA. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, no último dia 22,
quinta-feira passada, reuni-me na Câmara_de Vere
adores de Macaúbas com diversos representantes
de associações da zona rural daquele Município, em
particular com meu amigo Pompílio, da comunidade
de Rancharia, com Vereadores, Prefeitos e represen
tantes da Igreja.

Todos nós estamos preocupados com a situação
dos agricultores daquele Município. Em 1999 e 2000,
foram ao Banco do Brasil e ao Banco do Nordeste
pedir emprestado dinheiro para o plantio, mas, com
a seca, não obtiveram sucesso nas colheitas. Hoje
estão preocupados em liquidar os débitos, mas não
encontram uma maneira, visto que os juros de mora
têm crescido muito.

Associamo-nos a todos os agricultores, a fim de
encontrar solução para aquelas pessoas que, de cer
ta forma, são pobres, humildes e querem honrar seus
compromissos e limpar seus nomes. Nosso registro
visa unir forças com todos aqueles agricultores e en
contrar solução para o problema que apresentaram
naquela manhãdo dia 22.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Robérío Nunes,
o Sr. Inocêncio Oliveira, 1Q Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da pelo Sr. César Bandeira, § 2Q do art. 18 do
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE {César Bandeira) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Inocêncio Oliveira.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, nesses últimos tempos, o Estado tem
passado por grandes transformações, decorrentes,
principalmente, do impacto das grandes tendências
mundiais,. tais como a globalização, o avanço da tec
nologia da informação e a maior participação da socie
dade nas decisõespúblicas, que têm contribuído para
o surgimento de novo modelo de organização da ação
estatal. Nesse novo perfil do Estado, a inclusão digital
terá papel fundamental.

Pergunta-se como se pode pensarem demo
cratizar o acesso à informática se temos problemas
ltão graves de Etxclusão social a enfrentar. Tudo falta,
principalmente comida. Não seria melhor garantir a
sobrevivência - alimentação, saúde, educação, em-

prego - antes de pensar em defender o direito ao uso
dos computadores e da Internet?

Eu acredito na possibilidade da inclusão social a
partir da inclusão digital. Em nosso País, onde os pro
blemas de saúde são gerados por falta de condições
básicas de prevenção e de atenção à saúde, habitação,
educação, a alocação de recursos precisa ser mais
debatida. Naeducação, a Internet permite superar as
paredes da sala de aula e encurtar distâncias, com a
troca de idéias entre pessoas de outras cidades e pa
íses, ointercâmbio entre educadores e o compartilha
mento de experiências em comum. Todas as formas
de exclusãodevemserenfrentadas simultaneamente,
de forma sistêmicaecomplementar, como pertencen
te a uma grande teia social. E o domínio. da tecnolo
gia da informação já é fundamental para a reqlização
de tarefas cotidianas,. simples, como a realização de
operações bancárias, .a consulta a serviços públicos,
matrículas escolares, busca por empregos.

Recentemente, a EBAPElFGVrealizou pesquisa
sobre e-gove estatal,apordando domicílios e escolas,
e concluiu que Pernambuco é o Estado mais incluído
do Nordeste, com a maioria de mora.dores com .acesso
a computador. OProjeto Euclides da Cunha, por exem
plo, de acesso ao. ensino superior, beneficiará alunos
de Petrolina, Salgueiro, Araripinae Municípios\(izinhos
do sertão pernqmbucano,.contando comum diferen
ciai: os alunos terão .um kitcom5 livros para as aulas
de mullimídia, e os professores envolvidos reaeberão
capacitação para trabalhar com material digitêll.

A experiência do Comitê para Democra~ização

da Informática (CDI) mostra que asoci.edade tem
muito a ganhar com a inclusão digital e a.fo~mação

do cidadão-produtor, capaz de ampliar seu espaço de
atuação cidadã. Já. .hoje,.o índice de Etxclusão digital
é indicador relevante dadimensão da desigualdade El

do grau da.exclusâoeconômiclae socialdeum~popu
lação. Quanto mais íncluídadigitalmente, lT)aicpres as
chances cteumacomunicla.dedEt setornar protÇl.gon ista
de seu desenvolvimento.

Na pesquisa domiciliar que o IBGE faz regular
mente, apenas a,.6% dos domicílios brasi.leiros têm
computador, apesar de domicílios com aceSiso aos
serviços de telecomunicações estarem em número
maior do que os com saneamento básico.

O Brasil já tem densidade de telefoniafixa - 28,7
linhas por 100 habitantes - superior à de países de
desenvolvimento similar, como Chile (23,9/100), Ar
gentina (21,6/100) e México (13,5/100).

No final de 2003, o JornaldoBrasHdivulgou índice
global apurado pela International Telecommunication
Union, ligada à OmanizaçãodasNações Unidas, e o
Brasil foi classificado como país de bom acesso aos
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serviços de telecomunicações e de tecnologia da infor
mação, ficando em 65º no ranking da inclusão digital,
com o índice de 0,50, que vai de °a 1 ponto, graças
ao avanço da telefonia celular e ao esforço de popu
larização da Internet. No continente, a liderança ficou
com o Canadá, com o índice de 0,78, desempatando
nos milésimos com os Estados Unidos, também com
0,78. Entre as nações latino-americanas, a melhor po
sicionada é o Chile, com índice de 0,58. Logo depois
vêm Uruguai e República Dominicana, ambos com 0,54;
Argentina, com 0,53; Costa Rica, com 0,52; e México,
também com 0,5, vencendo o Brasil no desempate.

No mundo todo, os países com melhor acesso
às tecnologias digitais são ou do Norte da Europa ou
da Ásia. A liderança no ranking ficou com a Suécia,
com índice de 0,85, seguida de Dinamarca (0,83),
Islândia (0,82) e Coréia (0,82). Entre as surpresas
do levantamento, ficou a Eslovênia, empatada com a
França com 0,72 ponto e dentro da faixa dos países
de alto acesso.

O Brasil, que desperta admiração internacional
mente pelo sucesso de sua rede de automação ban
cária, pelo volume de impostos que são pagos pela
Internet, pela qualidade do sistema de urnas eleitorais
digitais e pela criatividade de seus inúmeros projetos
e programas de inclusão digital, é ainda retardatário
quando o assunto é acesso, ou seja, inclusão social.

O Governo exerce papel fundamental no processo
de inclusão digital, criando condições técnicas e políti
cas que possibilitem o desenvolvimento da sociedade
da informação, e tem recursos financeiros para alavan
car o projeto de inclusão digital, que vêm do Fundo de
Universalização dos Serviços de Telecomunicações
(FUST). O Fundo é constituído a partir da contribuição
de 1% do faturamento das prestadoras de serviços de
telecomunicações.

Em dezembro passado, o montante acumulado
em 36 meses pelo FUST chegou a 2,62 bilhões de re
ais, Dinheiro esse que serviria para financiar projetos
de acesso à rede mundial em cerca de 260 mil escolas
de ensino médio, instituições de ensino fundamental
e profissionalizante (públicas ou privadas), ambulató
rios, postos de saúde, hospitais, bibliotecas, órgãos
de segurança pública, instituições de assistência a
deficientes e regiões remotas e de fronteiras. E esse
Fundo estratégico está sendo conduzido pela ANATEL
(Agência Nacional de Telecomunicações).

Considerando as mudanças na direção da agên
cia reguladora, assim como a troca de comando em
Ministérios importantes para a questão digital no País,
como os da Educação, da Ciência eTecnologia, do De
senvolvimento Social e das Comunicações, esperamos
que a ANATEL e o Governo levem adiante os projetos

de inclusÊlo social por meios digitais, não permitindo
mais que os recursos sirvam apenas para ajudar o Go
verno a cumprir metas de superávit primário e pagar
os juros de sua dívida com o FMI.

Mui!) obrigado.
O Srt CARLOS WILLlAN (PSC - MG. Pronun

cia o segLinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputado:;, segundo informações do IBGE obtidas em
2000, apenas um terço da população brasileira estuda.
Isso significa avaliar que dos 17p milhões de habitantes,
pouco mas de 53 milhões, ou seja, 31,4%, freqüentam
a escola. I:::, o pior, há 16,5 milhões de analfabetos no
Brasil! Enquanto não for zerado esse triste quadro, o
País não :,erá próspero, tampouco desenvolvido.

Eduf:ar é a arte de ensinar às pessoas o conhe
cimento necessário para sobreviver no mundo globali
zado e viver em sociedade. Assim, a escola é berço de
formação de cidadãos críticos e criativos, conscientes
de seus dreitos e deveres e os capacita a tomar atitu
des para Inelhorar a qualidade de vida.

O e~tudante brasileiro tem 2 opções: estudar na
escola pú)lica ou estudar na escola particular. Aque
les com poder aquisitivo realmente podem optar por
uma ou OJtra. Mas aos desfavorecidos resta a única
opção: a Hscola pública.

A sifuação da escola pública é, muitas vezes,
de calamk:lade. Os professores encontram-se desmo
tivados, a, escolas vivem situações físicas precárias,
por falta de espaço, além da falta de equipamentos
e até de material de consumo diário. Como o profes
sor de uma escola pública deve estar em constante
atualizaçã.o? Como pode selecionar as informações
referentes à praticidade e à aplicabilidade de novos
conhecim:mtos?

Para alguns analistas, a escola particular amarga
uma série de prejuízos. De 2000 a 2003, o IPCA re
gistra aUrllento acumulado de 40,35%. Nesse mesmo
período, o reajuste das escolas privadas de ensino
fundamental foi de 29,4%, e o das escolas de ensino
médio, de 36,4%. Entretanto, elas, com freqüência, in
ventam "taxas" de laboratório, de informática, excursões
de classe aulas especiais, entre outras. Além disso,
numerosas escolas fazem aquisições de outros esta
belecimentos escolares ou partem para ampliações
com recU/sos próprios.

Tam)ém é verdade que a maioria delas passa
por dificul:lades, pela ocorrência da inadimplência de
40% até [,0%. Isso significa que alunos matriculados
regularmente não conseguem pagar as mensalidades
em dia. São os maiores motivos a queda de renda
familiar eo desemprego. De 2000 a 2003, a redução
do poder aquisitivo real do brasileiro, calculada pelo
IBGE, foi de 19,4%.
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o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Edu
cacionais (INEP) realizou levantamento no Estado de
São Paulo, recentemente. O resultado apontou que
a participação dos estudantes de escolas de ensino
particular vem caindo, enquanto, nas escolas públicas,
tem aumentado.

Apesar dos avanços, 38,6% das crianças de 4 a
6 anos ainda estão fora da escola. Na faixa de 7 anos
de idade, quando o ensino é obrigatório, 7,7% das
crianças estão fora da escola. Apenas 2,98% da po
pulação com mais de 20 anos de. idade, ou seja, 5,8
milhões, freqüentam a faculdade. É lamentável que, na
população com acesso à universidade, a proporção de
brancos seja 5 vezes maior que a de negros, pardos e
~ndígenas. Sabe-se também que quanto menor o ren
dimento familiar, menor o grau de escolaridade!

O Brasil precisa de escolas equipadas, de pro
Ifessores capacitados e de alunos aplicados. Isso é
fundamental para o desenvolvimento nacional.

No próximo dia 28 de abril, comemora-se o Dia
da Educação. Cumprimentando-os, desejo e formular
votos de êxitoprofissional a todos os que se envolvem
no processo educacional, quer sejam dirigentes, quer
sejam professores, quer sejam auxiliares.

Diante destamodestaanálise sobre a educação,
apresento-lhes algumas medidasde interesse do setor
,educacional brasileiro:

1 - Reajustar o salário dos professores
tanto da rede pública, quanto da particular;

2 - Melhorar as condições físicas das
escolas;

3 - Estimular o projeto de educação a
distância;

4 - Abrir concurso para contratação de
novos professores para o ensino fundamental,
que necessita de 300 mil professores;

5 -Incentivar a reciclagem do professo
rado nacional;

6 - Concentrar esforços para erradicar
o analfabetismo no País;

7 - Reformular a educação profissional; e
8 - Reestruturar o sistema de ensino

superior.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
A classe médica tem hoje cerca de 250 mil profissio
nais em atividade no Brasil atuando em consultórios,
postos de atendimento, ambulatórios, hospitais e clí
nicas. Cerca de 38 milhões de pessoas são atendidas
pelos planos e seguros de saúde, e 142 milhões são
assistidos pelos órgãos públicos e pelos convênios
com entidades particulares atendidas com o apoio do
Sistema Único de Saúde, o SUS.

Além dos médicos generalistas, a profissão dis··
semina-se em mais de 66 especialidades reconhecidas
pelo Conselho Federal de Medicina, que disciplina a
atividade em todo o território nacional.

Mesmo com o avanço científico e a disponibili
dade de n()vas tecnologias, equipamentos cada vez
mais sofisticados dediagnóstico e tratamento médico,
não se pode esquecer da função social que esses va
liosos profissionais realizam em favor da manutenção
da saúde do brasileiro.

A pessoa que procura o médico mostra-se preo
cupada, angustiada, deprimida e doente. Ninguem que
esteja enferma estaráfeliz. Portanto, ela quer ser ouvi
da, analisada e tratada com toda a atenção econside
ração. A humanização dessa profissão é fundamental
para a recuperação da saúde e vem sendo discutida
em todos os seminários, encontros e congressos des··
sa respeitada classe.

Pouco adianta se o médico for habilitado, ter mes
trado e doutorado e estar em dia com todas as novas
tecnologias se ele não tiver uma atitude humana com
seus pacientes, sabendo ouvir e manter um bom re
lacionamento com seus clientes.

Se existem erros médicos, a maioria deles ocor··
reram por faltade maior entrosamento entre profissio
naise pacientes. As denúncias que chegam aOS ór··
gãos competentes, acerca de mortes inesperadas 011

problemas havidos durante o tratamento, dão mostras
de que na sua origem.houve umrelacionamento mal
estabelecido entre o médico e o cliente: As famílias das
vítimas, quando consultadas, quase sempre oferecem
depoimentos deque faltam esclarecimentos do doente
ou do médico para Os devidos procedimentos ~ trata
mentosque foram adotados. Mllitôs acontece~am em
atendimentos prestados nas urgências e emergências
de hospitais, onde.o número de doentes émuito ,grande
e a quantidade de médicos geralmente pequena. Ali, os
médicos precisam atender de forma rápida, sem tempo
de conversar com o .indivíduo que está passando mal.
O mesmo já não ocorre quando o paciente procura o
profissional no consultório e marca o horário da cirur
gia com o médico de sua .livre opção.

Quando as·instituiçães públicas ou particulares
não oferecem as condições satisfatórias para o exer
cício pleno da Medicina, existem 2 grandes vítimas:
o doente e o médico. A primeira vítima tem o direito
de querer a melhor assistência médico-hospitalar, e 8l

segunda vítima tem a obrigaçãode atender à primeira
com presteza, zelo e ética.

Inúmeras são as vezes em que, por pressão eco
nômica ou financeira, a segunda vítima tem o dever de
se sujeitar às regras não adequadas de atendimento.
Isso acontece com freqüência aos assistidos pelos
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planos e seguros de saúde cujo objeto das atividades
é o lucro desmedido.

Nessa hora, é importante que os conveniados
denunciem os maus prestadores de atendimentos e de
serviços no PROCON, no SPC, na Promotoria Pública,
na Delegacia de Polícia e na Secretaria de Defesa do
Consumidor do Ministério da Justiça.

Todos os brasileiros, de acordo com a Constituição
Federal de 1988, têm o direito à saúde, cabendo ao
Estado o dever de propiciá-Ia a cada compatriota do
miciliado em todos os rincões do território nacional.

Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que meu pronun
ciamento seja divulgado pelos órgãos de comunicação
desta Casa Legislativa.

Muito obrigado.
O SR. PAULO PIMENTA (PT - RS. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, a viticultura brasileira começou a ser desenvol
vida no Brasil por volta de 1875, com a chegada dos
imigrantes italianos ao Rio Grande do Sul, sobretudo
à Serra do Nordeste. Herdeiros de uma longa tradição
vitivinícola, eles logo confeririam grande importância
econômica à atividade: já em 1884, seriam elaborados
mais de 8,5 milhões de litros de vinho.

A cadeia produtiva da uva e do vinho vem cres
cendo a cada dia, impulsionando o desenvolvimento
da área em que se instalaram os imigrantes e disse
minando-se em todo o Brasil.

Em 1911, o cooperativismo vinícola surge no
Estado, em uma primeira fase que dura não mais do
que 4 anos. O modelo associativista seria retomado a
partir de 1929, com a fundação, em um período de 10
anos, de 26 cooperativas, muitas das quais em ativi
dade até os dias atuais.

O surgimento do Instituto Brasileiro do Vinho
(IBRAVIN), em janeiro de 1998, é um dos maiores
marcos na história recente da vitivinicultura gaúcha
e brasileira. Pelo fato de congregar as principais en
tidades representativas da cadeia produtiva da uva e
do vinho, o IBRAVIN e o Governo do Estado do Rio
Grande do Sul formam, por excelência, o palco dos
debates do setor.

Atualmente, são mais de 600 indústrias vinícolas
beneficiadoras do trabalho de mais de 20 mil famílias de
pequenos produtores de uvas, formando um universo
de mais de 100 mil pessoas envolvidas na produção
de uvas, vinhos e seus derivados.

Com o objetivo de difundir cada vez mais o vinho
brasileiro no mercado nacional, a Vinícola Aurora, na
quarta-feira, 14 de abril, inaugurou uma filial em Brasí
lia, com a finalidade de ser um fórum do vinho nacional
e de criar uma relação de aproximação entre a cadeia
produtiva e o consumidor, estimulando assim o debate

sobre o setor. A filial também servirá para oferecer cur
sos de degustação aos consumidores e produtos com
preços mais acessíveis ao apreciador de vinhos.

Hoje, bem no coração de Bento Gonçalves, está
a maior cooperativa vinícola do Brasil, com 702 famí
lias associadas. A cooperativa conta com uma capa
cidade de estocagem superior a 70 milhões de litros e
área construída de 110 mil metros quadrados. Na safra
2003/2004, a cooperativa processou mais de 57 milhões
de quilos de uvas, resultando na produção aproximada
de 44 milhões de litros de vinhos e derivados.

O cuidado extremado desde as mudas plantadas
até o engarrafamento do produto tem resultado na con
quista de diversas premiações, todas com a chancela da
Organização Internacional do Vinho, tornando a empre
sa brasileira a detentora do maior número de medalhas
conquistadas em concursos internacionais.

Aproveito esta oportunidade marcante para a his
tória da Vinícola Aurora para parabenizar a cooperativa
pela sua garra, empenho e dedicação, na pessoa do
seu Presidente, Jaime Meggiolaro, e do seu Superin
tendente, Hermes Zaneti.

Durante o discurso do Sr. Paulo Pi
menta, o Sr. César Bandeira, § 2º do art. 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr.lnocên
cio Oliveira, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Vander Loubet.

O SR. VANDER LOUBET (PT - MS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, tornou-se lugar comum nos últimos tempos
discutir os rumos do Brasil. Dado o momento de tran
sição que atravessamos, em direção a um país mais
justo e solidário, é natural que nos sintamos confusos
ante os caminhos a escolher. Por este motivo, têm-se
opiniões e diagnósticos os mais diversos, a confirmar
a complexidade dos problemas que enfrentamos.

De todo modo, Sr. Presidente, parece-nos que al~

guns pontos quase consensuais emergem deste deba
te. Em primeiro lugar, a necessidade de perseverar na
busca da estabilidade macroeconômica, como condição
indispensável para se lograr o desenvolvimento sus
tentável. Além disso, o imperativo tantas vezes adiado
de resgate de nossa secular dívida social. Ademais, a
convicção de que não existem soluções mágicas ou
fáceis à nossa disposição.

Acima de todas as controvérsias, porém, temos
claro que não subsistem dúvidas quanto à relevân
cia da indústria para o progresso do País. Apesar do
grande desenvolvimento dos setores primário e terci
ário nos últimos anos, as fábricas e usinas ainda não
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perderam sua relevância estratégica para a geração
de riquezas e bem-estar.

Na verdade, Sras. e Srs. Parlamentares, sequer
se pode falar em setores econômicos como se estan
ques fossem. A tradicional divisão das atividades em
agrícolas, industriais e de serviços perde cada vez mais
capacidade explicativa na sociedade pós-industrial do
Terceiro Milênio. Salta à vista de. todos o exêmplo do
chamado agronegócio, teia de múltiplos empreendi
mentos em que se colhem os frutos da terra com a
aplicação da tecnologia mais moderna. Ou, então, o
exemplo do turismo, cuja vertiginosa expansão só se
fez possível por causa das inovações nos transportes
e nas telecomunicações. Dessa forma, a indústria es
tará sempre presente em todas as críações do.enge
nho humano.

Esses aspectos são particularmente relevantes
para o Brasil, País em estágio mediano de desenvol
vimento, com graves carênciassociais. Talvez em ne
nhuma outra nação seja tão grande a importância de
se ter uma indústria pujante, em virtude da capacidade
do setor industrial de geração de emprego e renda.

Poresses motivos, Sr. Presidente, a revitalização
do parque industrial brasileiro é tarefa das mais ingen
tes. Afinal de contas, a experiência mostraque não há
progresso dissociado de uma indústria renovada, com
acesso garantido a matérias-primas de qualidade, com
fontes de crédito barato e livre das amarras de uma
burocracia asfixiante.

Neste sentido, o que falta ao setor industrial brasi
leiro para que ele seja revitalizado na medida necessária
de nossas prioridades? Infelizmente, quase tudo. Muitos
são os obstáculos enfrentados por nossa indústria na
sua luta pela modernização. Muitos sãoos fatores que
reduzem a competitividade do setor industrial brasileiro
e que tanto o prejudicam na luta encarniçada que se
trava na arena da globalização.

Em prímeiro lugar, Sras. e Srs. Deputadas, há de
se considerar o esquizofrênico sistema tributário brasi
leiro, que pune aqueles que desejam trabalhar e produ
zir. Décadas de voracidade fiscal nunca satisfeita nos
legaram um regime tributário de caráter basicamente
arrecadador, com pouco espaço para a consistência,
o equilíbrio, a justiça e o incentivo à eficiência.

Além disso, deve~se atentar para0 custo e a es
cassez do crédito à disposição da indústriabrasileira.
Sem dúvida, este é um insumo que se revelou dos
mais importantes em todas os episódios bem-sucedi
dos de desenvolvimento econômico. Lamentavelmente,
no entanto, o setor industrial brasileiro tem que se de
frontar.com taxas de juros elevadíssimas e escassez
de recursos de terceiros, devido à anemia de nosso
mercado decapitais. Prejudica~se, assim, a capacidade

de investimento e, conseqüentemente, de renovação
e modernização de nosso parque industrial.

A mencionar, ainda, Sras. e Srs. Parlamentares,
o cipoal burocrático em que se vêem enredadas as
forças produtivas do País, em especial os empreendi
mentos industriais. Marcos regulatórios mal definidos
e em constante mudança, superposição de atribuições
de órgãos públicos e indefinição de regras são algumas
das mazelas que impedem o pleno florescimento da
energia empreendedora de nossa indústria.

Muito mais ainda poderia ser dito,. Sr. Presiden
te, mas o tempo disponível já se esgota. Esperamos,
apenas, que.esta.Casa possa contemplar com a de
vida atenção a necessidade de urgente revitalização
de nosso parque industrial.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. SANDRO MABEL (Bloco/PL - GO. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, venho a esta tribuna com a missão de
lembrar que, neste mês, o mundo celebra os 10 anos
do fim do odioso regime de apartheid na África do Sul.
Em 1994, negros, brancos e representantes de todas
as etnias foram às urnas em eleições gerais.

Hoje, a democracia conquistada pelo povo sul
africano será festejada em comemoração especial na
Embaixada da África do Sul no Brasil. Não é demais
lembrar que muitos apostavam que o desmantelamento
do apartheidlevaria a uma guerra civil. Ela não apenas
não aconteceu como vêm diminuindo gradativamente
os episódios de violência política, principalmente entre
etnias negras rivais que.marcaram os primeiros anos
da nova África do Sul.

No entanto, para mostrar como o país mudou nes
ses 10 anos, o Congresso Nacional Africano apresenta
números que mostramo antes e o depois do apartheíd.
Antes de 1994, não havia estradas, 8 milhões de pes
soas não tinham casas e 12 milhões não tinham água.
A maioria não tinhatelefone nem eletricidade.

Não podemos deixarde considerarque há muito
o que fazer. A herança recebida é árdua. Sr. Presidente,
em uma década, desde o fim desse sombrio período, 9
milhões de.pessoas tiveram acesso àágua encanada
e 70% da. populaçãopuderam ter luz elétrica em suas
casas. Ainda de~cotdo com o Congresso Nacional
Africano, o Governo quer ir muito mais além: a sobera
nia, a paz e os direitos dos cidadãos serão garantidos
como princípio básico da humanidade.

Durante os anos do apartheíd, uma frase usada
pelos políticos do Congresso Nacional Africano, par
tido de. Nelson Mandela, praticamente tornou-se um
slogan de alívio à dor e à penúria dos que perdiam
pessoas queridas na luta contra o regime racista: "Não
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lamente, mobilize-se'. É isso que temos de fazer para
conquistar um mundo melhor.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Sras. e Srs. Deputados, temos tido em Goiás a oportu
nidade de vivenciar exemplos de maturidade política,
como o que relato nesta tribuna.

Em Inaciolândia, Município da região sul do Es
tado, as lideranças políticas deram mostras de como
colocar os interesses públicos acima dos projetos po
líticos ou partidários. Ao se afastar por 13 meses da
Prefeitura, o Prefeito Zecão, do PMDB, foi substituído
pelo seu Vice, Gilson Teixeira, do PL. Até aí, nada de
mais. O fato é que a administração foi conduzida com
a participação da comunidade, de lideranças de outros
partidos, enfim, foi mantido o propósito principal, que
era e sempre foi o progresso e a satisfação do povo
de Inaciolândia.

Tanto é assim, Sras. e Srs. Deputados, que ao
retomar o cargo, em solenidade na Câmara Municipal,
acompanhada de perto pela população, o Prefeito Ze
cão elogiou a atuação do então Prefeito Gilson, enal
tecendo que quem ganha com essa sintonia é toda a
comunidade de Inaciolândia. Mais ainda, segundo o
próprio Gilson Teixeira, a aliança será mantida com o
PMDB, o PL e o PPS, que marcharão unidos no plei
to de 2004.

Em seu pronunciamento de posse, o Prefeito
Zecão lembrou que o processo de aliança foi possível
graças à condução da Executiva do PL, que tem coloca
do em prática a bandeira do trabalho. Segundo S.Exa.,
o povo entendeu essa linguagem e concorda que as
obras e os benefícios conquistados para o Município
não podem e não devem sofrer interferência política
que prejudique o andamento da administração.

É isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
que me faz subir a esta tribuna para elogiar a atuação
desses políticos e para dizer que esse é um compro
misso do PL em Goiás. Estamos construindo, juntos,
um modelo de atuação política bem mais próximo da
nossa gente. Enfim, estamos exercitando, na prática,
o papel de despachantes dos interesses do povo.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR.VICENTINHO (PT - SP. Pronuncia o seguin

te discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
com imensa alegria quero não apenas parabenizar,
mas celebrar a passagem dos 10 anos de liberdade
na África do Sul. O coração em festa, o espírito fra
ternalmente próximo às irmãs e irmãos daquele país
amigo. Um país em júbilo, cantando e dançando pe
las ruas os 10 anos da chegada definitiva da liberda
de. Uma liberdade conquistada, todos sabemos, com
suor, sangue, dor, mortes e perseguições. Vencendo

incompreE:nsões, temores, cárceres úmidos, clandesti
nidade, vblência. E vencendo um dos mais dolorosos
sentimentos que um ser humano pode dirigir a outro
ser humano: o preconceito. No caso da África do Sul,
o preconceito racial, o que separa, o que divide, o que
aparta hOllens e mulheres de raças distintas.

O P'esidente Thabo Mbeki tomou posse para
exercer o seu segundo mandato, exatamente no mo
mento em que esses 10 anos de liberdade são inten
samente Gomemorados. O Presidente Mbeki, do Con
gresso Nacional Africano, reeleito, há 15 dias, com
ampla maioria de votos, participou de uma cerimônia,
em comemoração aos 10 anos, e prometeu todos os
esforços para levar aos sul-africanos uma parte da
riqueza do país.

Esso é o mesmo propósito que tem o Presiden
te Luiz Imicio Lula da Silva. Desde o primeiro dia de
sua POSSE', não tem sido outro o objetivo que o nosso
President3 persegue. Estejamos certos, senhoras e
senhores, que o Brasil conseguirá dar a todos os seus
filhos, de todas as regiões, as elementares e essen
ciais 3 refeições diárias. O esforço é imenso, o desafio
também, mas nada deve nos assustar.

As palavras do Presidente da África podem mui
to bem seraplicadas àquilo que defende o Presidente
Lula. Disse o Presidente Thabo Mbeki:

"A pobreza disseminada e endêmica con
tinua a desfigurar a face do nosso País. Será
impossível dizermos que restauramos total
mente a dignidade de todo o povo enquanto
essa situação persistir".

As agências internacionais de notícias ressalta
ram o grande entusiasmo do povo sul-africano quando
chegou ao local da festa da liberdade o imensurável
Nelson Mandela. Ele revivia o que havia acontecido
10 anos entes, com ele próprio, quando se tornou o
primeiro Presidente negro da África do Sul.

Há ~; grandes problemas na África do Sul hoje:
grande número de portadores de HIV/AIDS, o desem
prego e uma também alta taxa de crimes violentos.
Problemas que lá e aqui devem ser e estão sendo
combatidos.

Sorros tão próximos - não geograficamente, in
felizmentE' - à África do Sul! Na alegria do povo, nos
problema~;que afligem os 2 países, na disposição de
serem reunidos todos os esforços para os 2 países ca
minharemjuntos (e nisso está explícita a disposição de
não dialo~Jar com as grandes potências sob um olhar
de subserviência), há vários pontos em comum.

Por tudo isso, pelo grande amor que tenho àquele
país, a hcmenagem que receberei hoje à noite muito
me emociona. Fui honrado com o diploma Colaborador



Abril de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 28 18711

pela redemocratização da África do Sul e eliminação
do apartheid.

Mas não nos iludamos. O preconceito é como
erva daninha. Se não for combatido cotidianamente,
volta a crescer. Nossa tarefa é tudo fazer para conser
var limpa eem harmonia, na Áfricado Sul e no Brasil,
a plantação que há 10 anos lá existe, cujos frutos se
chamam liberdade, democracia, geração de empregos,
paz e solidariedade.

O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT - MS. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados,venho hoje a esta tribuna a fim de pa
rabenizar uma das mais significativas e atuantes en
tidades filantrópicas de Mato Grosso do Sul, o Centro
Estadual de Atendimento ao Deficiente da Audioco
municação - CEADA, que este mês, comemorou 18
anos de importantes trabalhos no auxílio às pessoas
portadoras de deficiência auditiva.

O CEADA é o único centro-escola do Estado
especializado notratamento da deficiência e é consi
derado referência noquese refere ao atendimento do
portador de deficiêncIa auditiva. Atualmente, os 198
alunos matriculados são cuidados por professores
qualificados, além de assistentes sociais, psicólogos
e fonoaudiólogos.

Tenho orgulho de fazer parte da trajetória de
desenvolvimento do CEADA, e alegra-me saber que
tenho conseguido recursos para a melhoria dos servi
ços prestados peláentidade. Durante minha gestão na
Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do
Sul, trabalhei na disponibilização de uma área para a
construção da atual sede do Centro Estadual de Aten
dimento ao Deficiente da Audiocomunicação. E, já na
condição de Deputado Federal, destinei, por meio de
emenda parlamentar ao Orçamento Geral da União de
2004, recursos da ordem de mais R$50.000,00 para
aquisição de transporte escolar.

Apresento novamente meus cumprimentos à di
reção colegiada, à Associação de Pais e Mestres e à
comunidade. escolar do CEADA. Continuo ao dispor da
entidade no que estiver ao meu alcance, angariando
recursos e prestigiando seu tão louvável trabalho em
prol dosdeficientesauditivos.

Aproveito a oportunidade ainda, Sr. Presidente,
para destacar o <lançamento nacional da Campanha
Jubileu de Ouro das Associações de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAEs do Brasil, feito nos últimos dias
19 e 20 de abril, em Campo Grande, com a realização
do 2º Seminário Nacional de Triagem Pré-Natal.

Em dezembro, a APAE completa seu jubileu de
ouro, e durante o ano todo acontecerão atividades
para celebrar a .data.São 2 mil as APAEs do Brasil

que realizam um trabalho extremamente reconhecido
em qualquer região do País.

Parabéns a todos os profissionais do ensino es
pecial envolvidos nessa caminhada de lutas e vitórias,
que ç:ontinuem trabalhando em prol dessa causa nobre
e contem sempre com meu apoio.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LUIZ B1TTENCOURT (PMDB - GO. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - SI'. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, os dados da Violência divulgados neste
mês de abril pelo IBGE são inaceitáveis. Eles revelam
que está em curso uma verdadeira guerra civil não de
clarada nos principais centros urbanos do País. É uma
situação que afeta todas as pessoas e que caracteriza
um quadro de medo e insegura.nça crônicos, incompa
tíveis com uma sociedade minimamente civilizada.

Os dados a que me refi.ro foram divulgados na
Síntese de Indicadores Sociais do IBGE e dizem res
peito ao período de 1980 a 2000, quando mais de 2
milhões de brasileiros tiveram mortes violentas. Des
tas, 600 mil foram assassinatos.

É importante observar que na década de 80 os
acidentes de trânsito caUsa.vam mais mortes violentas
do que os homicídios. Na década seguinte, a situação
se inverteu. O estudo concentrou-se no segmento po
pulacional dos homens com idade entre 15 e 24 anos,
os mais atingidospor esse tipo de violência, e mostra
que as armas de fogo tiveram papel cada vez maior
nos crimes cometidos - cerca de três quartos dos as
sassinatos no anode2000.

As causas da violência, obviamente, são várias.
Mas o que estamos vendo é, antes de mais nada, a
omissão dos governantes. Foi assim no Governo FHC
e continua sendo assim no Governo Lula.

A classe média brasileira está completamente
refém da criminalidade. A inércia do sistema policial
é de tal magnitude que vemos proliferar abertamente
todo tipo de crime e afronta à ordem legal, sem que
nada seja feito.

Ninguémmais confia na polícia e muito menos no
sistema judiciário para resolver a questão. Nos grandes
centros urbanos, vive-se numa verdadeira loteria da
violência, na qual as. pessoas fazem o possível para
evitar situações perigosas e rezam para não serem
escolhidas pelos bandidos.

Carros são roubados, casas são invadidas, pes
soas são seqüestradas diariamente em plena luz do
dia, e nenhuma providência é tomada. Quanto mais
cresce a impunidade, mais se fortalecem as orga.ni
zações criminosas.

No Rio de Janeiro, os traficantes desafiam aber
tamente a polícia. Já vimos diversos casos de agressão
contra instituições de segurança pública que ficaram
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sem resposta. Tem-se a impressão de que os bandidos
estão ganhando a guerra.

As penitenciárias são tão frágeis que, por diver
sas vezes, tivemos notícia de presos que saem à noite
para cometer crimes encomendados e, em seguida,
retornam para suas celas. O controle de organizações
criminosas feito dentro das prisões já virou caso roti
neiro no sistema carcerário brasileiro.

Trata-se de questão seriíssima, que exige po
sicionamento imediato do Governo. Não é possível
continuar de braços cruzados, fazendo de conta que
a guerra lá fora não diz respeito ao Presidente da Re
pública e a seus Ministros.

Não podemos mais aceitar que a impunidade se
transforme na regra da relação entre o Estado e o crime
organizado. Em nenhuma circunstância, mas sobretudo
no que diz respeito às mortes violentas.

Como admitir que um homem cometa um assas
sinato por causa de uma desavença banal e continue
livre e desimpedido para matar outra vez? Isso ocorre
todos os dias no Brasil.

No episódio recente do confronto entre quadri
lhas na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, os jor
nais estamparam a foto chocante de um corpo sendo
conduzido num carrinho de mão. Era como se ali esti
vesse não um ser humano, mas uma coisa qualquer,
um resto de lixo removido do caminho.

A banalização da violência chegou a tal ponto
que aceitamos como normal um fato dessa magnitu
de, e que exprime o naufrágio do País numa situação
de barbárie galopante.

Mas insisto que não podemos nos conformar com
esse fato, como se a realidade já estivesse determi
nada. O crescimento do número de mortes violentas
no Brasil é inaceitável e não pode continuar. O fim da
impunidade deve ser prioridade absoluta para qualquer
governo comprometido com os interesses nacionais.

Diante disso, deixo aqui lavrado o meu protesto
diante da inércia daqueles que deveriam estar empe
nhados em evitar que a barbárie domine o Brasil de
uma vez por todas.

Obrigado.
O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, é um absurdo o que está acontecendo no Municí
pio de Curuçá, no nordeste paraense. Cerca de 20.000
pessoas estão desde sexta-feira passada sem água
porque a CELPA, empresa distribuidora de energia,
cortou o fornecimento de energia elétrica do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto do Município por falta
de pagamento. A dívida da Prefeitura com a empresa
chega à cifra de R$150 mil. Ironicamente, o corte foi
feito no mesmo dia em que o Governador Simão Jatene

foi ao Município inaugurar o asfaltamento de algumas
ruas. Não teria sido melhor o Governo do Estado ter
ajudado a pagar a conta?

Indignados, centenas de moradores fizeram uma
manifestação contra o Prefeito, na manhã de segun
da-feira, cobrando um posicionamento também dos
Vereadores. O Prefeito, Raimundo Oliveira, conhecido
como Bigode, pelo que se sabe, fugiu para o Maranhão,
onde é proprietário de uma fazenda, para não enca
rar a revolta dos moradores, que exigem uma solução
imediata para o problema que atinge os moradores da
sede do Município e também da localidade de Abade.
Alguns moradores que dispõem de poços artesianos
é quem estão fornecendo água para os vizinhos.

A Rede CELPA já havia notificado a Prefeitura que
cortaria o fornecimento de energia para as 5 bombas
d'água que abastecem a cidade, desde o dia 8 deste
mês, por meio de uma notificação extrajudicial, quan
do foi dado um prazo de 15 dias para a efetuação do
pagamento de um débito de R$133 mil, que seria pago
em 100 parcelas, conforme já havia sido negociado
com a empresa, mas nenhuma delas foi paga. Além
de cortar o fornecimento de energia, a Rede CELPA
levou o reservatório com capacidade para 240 metros
cúbicos de água, numa atitude considerada radical pe
los moradores, já que o fornecimento de energia havia
sido cortado e religado várias vezes por conta de nego
ciações com a empresa, via intermediações políticas.
Mas, desta vez, a ordem da empresa é de só fazer a
religação depois do pagamento do débito.

Sras. e Srs. Deputados, o Serviço Autônomo de
Água e Esgoto do Município alega que a inadimplên
cia é que está fazendo com que agora os moradores
fiquem sem o abastecimento de água. Mas foi o pró
prio Prefeito quem isentou boa parte da população
num gesto populista durante a campanha política que
teve conseqüências trágicas como se está vendo. Os
moradores cobram o dinheiro do povo de cujo valor o
Prefeito não presta contas.

Os 11 Vereadores do Município sequer se ma
nifestaram a respeito do assunto. A população cada
vez mais revoltada começa a fazer manifestações nas
ruas cobrando urgência na solução do problema. O
Prefeito desapareceu do Município, ao que se sabe,
para comemorar um aniversário no Maranhão. Um ab
surdo maior do que este não pode existir, Sras. e Srs.
Deputados. Água é um produto essencial para a sobre
vivência humana. Ainda no mês passado realizamos a
Primeira Conferência das Águas do Pará justamente
para discutir situações como as que estamos vendo
agora no Município de Curuçá.

Então, Sr. Presidente, eu quero alertar o Governo
do Estado do Pará para a calamidade pública que está
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acontecendo naquele Município. Uma calamidade para
a qual, com certeza, o Governador deveria estar aler
tado que iria acontecer, mas ainda assim foi inaugurar
obras de fachada naquele Município sabendo que os
moradores ficariam sem água para viver.

Não posso concordar com uma coisa dessas. Não
posso ficar calado diante de um quadro desses. Por
isso quero registrar o meu repúdio ao Prefeito e exigir
a imediata solução para o problema que até agora não
foi solucionado. A população de Curuçá não pode ser
penalizada pela irresponsabilidade do Prefeito.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JEFFERSON CAMPOS (PMDB - SP. Pro

l1uncia.o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, venho à tribuna lembrar um fato que
'faz parte de nossa história e sobre o qual devemos re
fletir como modelo de democracia ainda a ser implan
tado no Brasil. Refíro-me aos 20 anos das campanhas
pelas eleições diretas. Díretas-Já era o .slogan de um
povo que c1amavapela liberdade de escolha de seu
Presidente, o representante maior da Nação.

Em abril de 1984, milhares de brasileiros se ves
tem de verde e amarelo e saem às ruas, com um só
grito: "Direta.s já,!' Foram 400 mil pessoas em Belo
Horizonte, um milhão no Rio de Janeiro, um milhão e
setecentas mil em São. Paulo, em manifestações de
ponta a ponta deste imenso País.

Lembro, corn orgulho, que, no dia do aniversário
dacidade de São Paulo, em 25 de agosto de 1984, o
primeiro comício da campanha pelas eleições diretas
foi organizado pelo nobre e saudoso Franco Montoro,
na época Governador do Estado. Partidos diversos es
tiveram presentesporuma cal/sa comum, em que não
representavam siglas, mas ações. Lideranças sindicais,
das quais fez parte o atual Presidente da República,
Luiz Inácio Lula da Silva, sociedades civis e estudantis
unidas pelo desenvolvimento de um país, que começa
pela democracia.

Rememoro, tambémcomorgulho, a liderança do
igualmente saudoso Ulysses Guimarães, Presidente
do meu partido, o PMOB. E o pedido de Mário Covas
por um minuto de silêncio para homenagear Teotônio
Vilela, morto no ano anterior, no dia daprimeira mani
festaçãopública em favor das eleiçôes diretas. Mesmo
com tanta tristeza pela morte do grande batalhador,
o povo não se deixou vencer. A campanha nas ruas
recolocou a democracia na agenda nacional.

Quando retrocedo a esse período histórico, tenho
convicção de que nosso povo tem plena consciência
de seupapel na condução política e econômica deste
País. O regime militar não sobreviveria muito tempo à
pressão da vontade popular. Antigamente, dizia-se que
brasileiro não sabia votar, mas hoje se constata que

essa frase é uma grande mentira. As manifestações
pelas diretas não foram únicas. Muitas vieram depois
e mudaram o percurso da história brasileira.

Por esse motivo, a data deve ser lembrada com
orgulho.

Srs. Parlamentares, quando atuamos no Con
gressoNacional com dignidade, com honestidade e
conduzidos por Deus, somos merecedores da herança.
dos que fizeram desta Casa um lugar de livre escolha.
Somos merecedores também dos votos de milhares
de cidadãos, cuja responsabilidade nos foi confiada.
Pensemos· nisso com carinho e com determinação
para agilizar nestaCasa o trâmitede projetos relevan··
tes para o nosso País. As diretas foram não somente
uma bandeira política, mas também uma palavra de
ordem, de ruptura com o regime militar, e hoje vemos
essa bandeira representada na esperança do brasi
leiro por desenvolvimento e mudanças que só a nós
cabe realizar.

Passo a abOrdar outro assunto, Sr. Presidente.
A tecnologia agrícola de nosso País merece atenção
especial de todos nós,. Parlamentares. Falo da situa
ção de 121 servidores federais que atuaram no Centro
Nacional de Engenharia Agrícola -GENEA, 19m So
rocaba. São funcionários anistiados desde o Governo
ItamarFranco, masque, por impedimentos burocráticos
que atravancam nosso País, há1 Oanos não podem
retornar ao trabalho.

O CENEA, órgão ligado ao Ministério da Agricul
tura, desempenhava as funções básicas de pesquisa.,
normalização, treinamento e aperfeiçoamento ,de pes
soal. Era considerado referência no Brasil nas áreas
de ensaiode protótipos da indústria produtora, máqui
nas e implementos agrícolas.Tem como localização.a
Fazenda Ipanema,área de 6.800 hectar~squeainda
pertence á União eque constantementetern sido alvo
de invasões;

Durante o Governo Collor, o órgão foi extinto, fa
zendo com que setores importantes interrompessem
suas pesquisas. Equipamentos de alta tecnologia fica
ram praticamente encostados nos galpões, inviabilizan
do também cursos modernos de aviação, pulverização
e novas pesquisas de que onosso País tanto precisa.
Tais equipamentos; poderiam ser reaproveitados pelo
Governo em várioS Estados. Não bastasse isso, funcio"
nários foram dispensados de seus serviços, inclusive
pesquisadores altamente graduados.

A anistia, prevista na Lei nº8.878/94,deveria
permitir, emtese,.areintegração dess.es funcionários
e o restabelecimento do Centro Agrícola. Porém, o
problema se arrasta e nos faz constatar esta triste re
alidade brasileira:pa,isde família que querem trabalhar
para o desenvolvimento de um Brasil agrícola, mas que
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estão impedidos de fazê-lo por uma burocracia absur
da. Lembro, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que, em
fevereiro deste ano, o próprio Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva reforçou, através de decreto, a readmis
são dos servidores anistiados.

Não podemos admitir que os empregos e os
direitos adquiridos desses funcionários não lhes se
jam assegurados ou que esbarrem em situações que
impedem o progresso, seja de Sorocaba, onde está
o CENEA, seja do Brasil, que precisa de pesquisas
para inovação e avanço. Lembro que é necessária a
reativação do Centro Nacional de Engenharia Agrícola
para que esses servidores possam exercer dignamen
te suas funções.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que este pronun
ciamento seja divulgado em todos os órgãos de comu
nicação desta Casa de leis.

Muito obrigado.
A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, nos últimos tempos, sempre que participo
de eventos relacionados à prevenção à AIDS e à luta
pelo respeito aos direitos das pessoas vivendo com
HIV, destaco os grandes avanços que conseguimos
implementar em nosso País nesse setor. Reitero, inva
riavelmente, porém, que, nessa área, todas as vitórias
só nos impulsionam a batalhar ainda mais, no sentido
da manutenção dos progressos já conquistados e da
intensificação e continuidade de nossos esforços.

Digo isso porque a batalha contra a AIDS é uma
luta pela vida e contra o preconceito que não admite
um só segundo de hesitação nem um milímetro sequer
de recuo em nossas ações. É por isso que o Programa
Fique Sabendo, implementado pelo Ministério da Saú
de, que estimula a realização de teste para a detecção
de contaminação pelo vírus HIV, deve ser saudado e
apoiado com o maior entusiasmo possível por todos
aqueles que entendem que o combate à AIDS é uma
das mais importantes questões da saúde pública no
Brasil e no mundo.

Como Prefeita da cidade de Santos, entre 1989 e
1992, tive o privilégio de colaborar com a implantação
de um programa pioneiro de controle da doença e de
tratamento às pessoas vivendo com HIV, que depois
se transformaria em referência para ações desenvol
vidas em todo o Brasil. Hoje, como coordenadora da
Frente Parlamentar Nacional em HIV/AIDS, constato,
com grande satisfação, que não nos acomodamos com
as vitórias obtidas, mas continuamos, sim, a buscar
novos e diversificados caminhos para ampliar nosso
campo de atuação.

Queria, pois, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, deixar aqui registrados meus cumprimentos ao

Ministro di Saúde, Humberto Costa, e a toda a equipe
envolvida la organização do Programa Fique Sabendo.
Ao mesmo tempo, conclamo esta Casa a cerrar fileiras
para que a iniciativa alcance o mais amplo êxito.

Para tanto, Sr. Presidente, solicito a V. Exa. a di
vulgação :leste pronunciamento nos meios de comu
nicação d:l Casa, especialmente no programa A Voz
do Brasil.

O SU. FEU ROSA (PP - ES. Pronuncia o seguin
te discurs).) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
venho hoje a esta tribuna, com grande sentimento de
alegria, para saudar o recém-empossado Presidente
do Tribun21 de Justiça do Estado do Espírito Santo, De
sembargador Adalto Dias Tristão. Professor universitário
dos mais respeitados e admirados, tratadista de direito,
autor de irümeros títulos citados nacionalmente, repre
senta o qlle há de melhor no Judiciário brasileiro.

Regstro, aqui, o meu sincero cumprimento e o
meu entuniástico apoio ao eminente Juiz no exercício
da grandiosa missão que lhe foi confiada. A sua posse
para o biênio 2004/2005 simboliza, inevitavelmente, um
irrecusávf!1 compromisso democrático que hoje recla
ma a indEpendência e o fortalecimento do Judiciário,
pelo peso de sua competência e pela expectativa que
representa.

Tenho a certeza de que o novo Presidente do
nosso eg"égio Tribunal de Justiça fará uma gestão
profícua, plenamente identificada com os novos hori
zontes que se abrem ao País. Horizontes esses que
apontam para o deslocamento dos eixos de poder;
para a m~Uor participação da sociedade no processo
nacional de tomada de decisões; para o sentimento
generalizéldo de que chegou o momento das grandes
transformações. E o Desembargador Adalto, pelo seu
currículo, :10S induz a concluir que definitivamente faz
parte des:?e processo.

Srs. Parlamentares, o País aguarda ansioso por
mudanças, almejando os ajustes necessários no sentido
de diminuir a carga que pesa sobre os ombros das clas
ses menos favorecidas. São pressões de todo o tipo.

Diga-se logo, não é mais possível constatar que
25 milhões de crianças brasileiras vivam em famílias
cuja renda per capíta se encontra abaixo da linha da
pobreza; que o desemprego esteja beirando a casa
dos 20% da População Economicamente Ativa; que
a violência grasse em todos os espaços nacionais, a
partir dos territórios ocupados pelo crime organizado.
Essas e tintas outras questões preocupantes estão
desestabil izando as instituições e gerando insegurança
à sociedade brasileira.

No ~Iano mais geral dos desafios, a minha mais
profunda ,;onvicção é que o País tem claramente de
finidas as suas alternativas: ou avança no caminho
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preconizado pelas reformas que se fazem prementes,
ou permanece inerte, sofrendo sérias ameaças de um
retrocesso institucional histórico.

Nessa moldura, insere-se a reforma do Judiciário,
chave mestra que abrirá o caminho da tão espe~ada

metanacional: maior rapidez na prestação jurisdicional,
acessibilidade à Justiça para todos e igualdade efetiva
perante a lei. É preciso modernizar o aparelho judicial
para evitar o formalismo excessivo e o anacronismo
burocrático e para promover o controle com vistas ao
seu contínuo aprimoramento.

O Judiciário é um poder estatal cujo funciona
mento mostra-se essencial para o equilíbrio entre os
poderes e para o fortalecimento da democracia. É um
requisito essencial para a edificação do verdadeiro Es
tado de Direito, paradigma indicado pelo Constituinte
para a edificação de .uma sociedade justa, fraterna e
solidária.

De fato, como observou o notável jurista italiano
Mauro Cappelletti, "sob a· ponte da Justiça passam
todas as dores, todas as misérias, todas as opiniões
políticas, todos os interesses sociais. Mas a Justiça é
compreensão, é adaptar os interesses opostos.. :'

Para tanto, o clima necessário à reconstrução da
estrutura de funcionamento do Judiciário passa neces
sariamentepelo material humano, riqueza mais signifi
cativa do equipamentoestatal que detém o monopólio
do justo. No mister do julgador, acredito, podemos de
positargrande parcela desse compromisso.

A despeito de sua precípua tarefa, nada é dito
a respeito. dos quase 15 mil juízes que continuam a
trabalhar em condições quase sempre desfavoráveis.
Cumprem a lei, nem sempre racional. Enfrentam uma
estrutura arcaica, um formalismo estéril, gerador de
justificável incompreensão por parte dos que aguar
dam a prestação jurisdicional.

Nessediapasão,·a tarefa.a ser cumprida pelo De
sembargador Adalto Tristão faz parte de um contexto
maior do Poder Judiciário, essencial para assegurar o
pleno êxito. no árduo exercício de conciliar a tradição
com as mudanças necessárias ao progresso. Na in
cumbência dos juízes está a garantia da estabilidade
jurídica, da realização da justiça e da renovação do
direito, indispensável ao aprimoramento das relações
sociais.

Ilustres Deputados, nas lutas de ontem, as quali
dades desse jurista sempre se destacaram pelo esforço
de consolidação do arcabouço da cidadania, demons
trando rara capacidade e aguçada sensibilidade, seja na
trincheira da advocacia privada, seja na da advocacia
pública. Nas batalhas de hoje, a voz do magistrado já
se faz ouvir do mais alto assento do Tribunal de Justiça
do Espírito Santo, nas atitudes, nas palavras, nos atos

e nas decisões que primam pela defesa intransigente
da Ordem e da Justiça, do Direito e da Lei.

Em palavras finais, tenho a convicção de que
seus passos sempre permanecerão regidos pelas re
gras que fazem a excelência dos homens de caráter.
Contra os obstáculos e enfrentando as mais diversas
dificuldades, esses homens nunca traem a verdade,
seguros de suas crenças e fiéis às suas palavras.

Concluo, portanto, expressando a minha pro
funda admiração, respeito e estima pelo Desembar
gador Adalto Dias Tristão.$em dúvida, o talento, a
inteligência e a experiência desse grande magistrado
muito contribuirão para o sucesso almejado no novo
desafio de sua vida.

Era o que tinha a dizer.
E muito obrigado.
O SR. LEANDRO VILELA (PMDB - GO. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, tramitam nesta Casa o Projeto de Lei
nº 1.372, de 2003, que prevê a criação do Conselho
Federal de Zootecnia, eo Projeto de Decreto Legisla
tivo nº 636, de 2003, que susta a Resolução nº 691,
de 25 de julho de 2001 , que institui o exame nacional
de certificação profissional como pré-requisito para
inscrição no Conselho Federal de Medicina Veterinária
e nos Conselhos. Regionais de Medicina Veterinária.
Ambos os projetos já foram aprovados pela Comis
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público
e agora passam pelo crivo da Comissão de Constitui··
ção e Justiça.

Aprofissão de zootecnista foi regulamentada em
1968, através da Lei nº 5.500, que dispõe sobre a sua
atuação de acordo com a legislação vigente e determina
que tal profissionaldevaregistrar-se no Consélho Regio
nal de Medicina Veterinária. Ora senhoras e senhores,
é absolutamente incompreensível que uma profissão
estruturada, que presta tão relevantes serviços ao País
não possa contar com .seu Conselho próprio.

A pecuária representa muito para a economia
nacional. Desde o ano passado, o Brasil é o principal
exportador mundial de carne bovina, com 1,4 milhão
de toneladas vendidas para. outros países. O País
também se destaca na exportação de suínos e fran
go. Em 2002, o setor produziu mais de 17 milhões de
toneladas pe carne, sendo 7, t milhões de toneladas
de origem bovina, 7,6 milhões de toneladas de aves
e 2,4 milhões de toneladas de suínos.

Daí a importância inquestionável do trabalho dos
zootecnistas, que têm contribuído enormemente para
garantir que a pecuária brasileira continue apresentan
do números muito significativos. Em Goiás, meu Esta
do, otrabalho desses profissionais, como não poderia
deixar de ser, também tem sido de grande valia para o
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desenvolvimento regional. Goiás possui hoje a segunda
maior bacia leiteira e o quarto maior rebanho bovino do
País. O Estado também tem apresentado desempenho
bastante significativo na produção de aves.

Atualmente, existem em Goiás 4 cursos de Zoo
tecnia, ministrados na Universidade Católica de Goiás,
na Universidade Estadual de Goiás, na Fundação de
Ensino Superior de Rio Verde e na Fundação Integrada
Municipal de Ensino Superior (FIMES). São 670 zoo
tecnistas inscritos no Conselho Regional de Medicina
Veterinária e um número expressivo de acadêmicos.

É fundamental, não apenas para a auto-estima
desses profissionais, mas também para o correto exer"
cicio da profissão, que os zootecnistas possam contar
com os Conselhos Regionais e com o Conselho Fe
deral de Zootecnia, como hoje o fazem a maioria das
profissões regulamentadas. Esses Conselhos poderão
realizar uma fiscalização adequada do exercício da pro
fissão, levando em conta as especificidades da área.

Os profissionais de Zootecnia também se mos"
tram contrários à criação do Exame Nacional de Cer
tificação Profissional (ENCP) como pré-requisito para
obtenção do registro profissional. Eles alegam que
a Zootecnia nacional não foi ouvida antes que essa
decisão tivesse sido tomada. Nada mais justo que os
próprios zootecnistas decidam de forma colegiada o
futuro de sua profissão.

Faço um apelo às senhoras e aos senhores ti
tulares da Comissão de Constituição e Justiça no
sentido de que dêem um voto favorável tanto ao PL
nº 1.372/03, quanto ao PDC nº 636/03. Se podemos
contribuir para a valorização de tão importante profis"
são, é nosso deve fazê-lo.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Gostaria de pedir alguns minutos da atenção de todos
para apresentar 2 projetos de lei cujo objetivo é tor
nar o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e das Empresas
de Pequeno Porte (SIMPLES) muito mais eficaz e
abrangente.

A implantação do SIMPLES em janeiro 1997 sem
sombra de dúvida representou grande avanço para a
economia brasileira, na medida em que proporcionou
tratamento tributário diferenciado e mais justo às mi"
cro e às pequenas empresas. Atualmente, cerca de 2
milhões de empreendimentos de pequeno porte, com
faturamento bruto anual de até 1,2 milhão de reais po
dem optar pelo SIMPLES. Contudo, é preciso corrigir
urgentemente algumas distorções, para garantir que
todas os pequenos empreendedores brasileiros sejam
realmente beneficiados.

Estudo realizado pela Unidade de Estratégias e
Diretrizes do SEBRAE, divulgado em outubro do ano

passado, revela que as micro e as pequenas empresas
representam 99% das 5,6 milhões de empresas bra
sileiras. Elas são responsáveis por 28% da produção
bruta nacional e por 41 % dos empregos. A despeito de
sua importância para a economia nacional, os gover
nos pouco têm feito no sentido de implementar políti
cas públicas que diminuam a vulnerabilidade desses
empreendimentos.

Ainda tendo como base dados apresentados
pelo SEBRAE, as pequenas empresas são as que pa
gam os menores salários, R$559,60 em média, contra
R$1.076,72 pagos pelas empresas de grande porte.
São tantos os obstáculos que 39% das micro e das
pequenas empresas encerram suas atividades logo no
primeiro ano de existência, e aproximadamente 70%
delas sucumbem 2 anos após sua abertura. Os dados
são realmente alarmantes, especialmente se levarmos
em conta as altas taxas de desemprego enfrentadas
pelo País. O fracasso dessas empresas é sinônimo de
mais brasileiros em busca de trabalho e dignidade.

Não é possível buscar soluções para os crescen"
tes índices de desemprego sem políticas específicas
para micro e pequenas empresas. O SIMPLES, como
já mencionei anteriormente, representou uma con
quista para o segmento, na medida em que permite o
pagamento mensal unificado de 6 impostos e contri"
buições federais com base em alíquotas que variam
de 3% a 8,6% do faturamento. Mas é preciso evitar
que esse sistema se torne excludente, e é necessário
provê-lo de mecanismos que não o tornem inócuo ao
longo do tempo.

O Projeto de Lei Complementar nº 155, de 2004,
de minha autoria, impede que o regime exclua uma sé
rie de atividades e revoga o aumento de alíquotas dos
percentuais de incidência do SIMPLES. Por mais que
pareça absurdo, a legislação em vigor proíbe que seg"
mentos como o de conservação e limpeza, vigilância,
construção civil, atividades financeiras etc. e empresas
que explorem profissão cujo exercício dependa de ha
bilitação profissional legalmente exigida - contabilistas,
advogados, arquitetos, consultores - sejam optantes
desse regime tributário, ainda que se enquadrem no
perfil de micro (faturamento anual bruto de até 120
mil) ou pequena· empresa (faturamento anual bruto
de até 1,2 milhão).

Além do mais, o inciso XIII do art. 9º Lei nº
9.317/96 determina que atividades classificadas como
"assemelhadas" não têm direito a aderir ao SIMPLES.
Ora, senhoras e senhoras, não bastasse aprofundar
a exclusão, em função de sua inespecificidade, esse
inciso deixa a cargo da Receita Federal a definição de
quais são as atividades assemelhadas. Em outubrode
2003, aproveitando-se dessa brecha na lei, a Receita
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Federal criou uma lista de mais de 300 atividades con
sideradas assemelhadas, o que resultou na exclusão
de mais de 80 mil empresas do SIMPLES. Em con
seqüência, as empresas tiveram de recolher todos os
tributos retroativamente à data de sua opção, o que
abalou a saúde financeira de muitas delas.

Dessa forma, calcula-se que, nos dias atuais,
aproximadamente 700 mil empresas prestadoras de
serviços estejam impedidas de adotar o SIMPLES sem
que haja justificava razoável para tanto, já que elas se
enquadram no perfil de micro ou pequena empresa.
Um verdadeiro atentado ao crescimento econômico
do País, tendo em vista que não podemos ignorar o
alto potencial de geração de emprego dos empreen
dimentos de pequeno porte.

Outra distorção que o projeto de lei visa sanar
é o acréscimo de 50% dos percentuais de incidência
do SIMPLES, no caso de pessoas jurídicas que te
nham 30% ou mais de sua receita bruta decorrente
da prestação de. serviços, o.u de categorias a quem
se facultou a opção pelo sistema (estabelecimentos
de ensino fundamental, centros de formação de con
dutores de veículos automotores, agências lotérícas,
agências terceirizadasdos Correios etc.). Com isso,
muitas empresas passaram a recolher até 12,9% do
seu faturamento bruto.

Já o Projeto de Lei Complementar nQ 156/04,
também apresentado por mim, determina a correção
anual das faixas de enquadramento do SIMPLES pelo
índice Geral de Preços- Disponibilidade Interna (IGP
DI) da Fundação Getúlio Vargas. A primeira revisão a
ser feita teria como base () intervalo decorrido desde
janeiro de 1999. Desde que o SIMPLES entrou em vi
gor, em 1997,h()uve apenas umaampliação da base
de adesão no ano seguinte, aumentando o limite má
ximode faturamentopara adesãOao SIMPLES de 720
mil reais para 1,2 milhão de reais .. As demais faixas de
enquadramento do SIMPLES, .que variam de acordo
com o fatlJramento bruto da empresa,. nunca tiveram
um único reajuste, embora os principais índices eco
nômicos do País, que medem a inflação do período,
tenham apresentado variação de, no mínimo, 64%.

Isso tem provocado um aumento da tributação
dessas empresas de forma direta ano após ano. Em
razão do crescimento da inflação,háum acréscimo da
receita bruta das empresas, que de forma alguma re
presenta maior capacidade econômica. Como a revisão
dos valores não está prevista na legislação que rege o
SIMPLES,as empresas são obrigadas a suportar carga
tributária maior ou perdem os benefícios do sistema.
Várias empresas, no período, migraram de faixa sem
que tivessem tido aumento real de faturamento.

Já está mais que provado que o brasileiro é um
povo criativo, talentoso e empreendedor. O brasileiro
não gosta de viver de ajuda estatal, não está em busca
de um mero emprego que garanta salário à custa de
um esforço. mínimo. Nossa gente sonha apenas com
uma oportunidade de crescer e ajudar o seu· país a
crescer. Essas mudanças que estou sugerindo no re
gime de tributação daspequenas e médias empresas
não são suficientes para mudar a rota da economia
deste País. Mas, com certeza, representarão contri
buiçãoimportante para que muitas empresas possam
deixar a informalidade, progredire gerar maisf;mpre
gos e renda.

Apresento aos nobres representantes desta Casa
esses projetos, coma plena convicção de que serão
apreciados comatenção esensibilidade. Conto com a
colaboração dasSras. e dosSrs. Deputados no senti
do de aperfeiçoá-los e espero assim contribuk para a
construção de um Brasil ma.is justo e feliz.

O SR. NELSON BORNI.ER(PMDB ~ RJ. Pronun··
cia o seguintediscurso.)- Sr.Presidente,Sra~.e Srs.
Deputados, os constantes aumentosdo custo de vida,
apesar de manifestações oficiais em contrário, estão
levando as populações dos grande centrosurbanos a
enfrentar grandes dificuldades na mEldida em que são
obrigadas a conviver com o encarecimento diário não
só do~ gênerosdEl primeira necessidade como de ou
tros segmentos essenciais, como. água, luz, telefone
e gás. Sem falar dosmedicamElntos, que estão hoje,
simplesmente, quase inacessíveis.

Como se não bastasse esse estado de coisas, a
população vem sendo atormentada pelos constantes
aumentos exagerados nos preÇ9s administrados por
Estados e Municípios. Tarifas são majoradas da noi
te para o dia, sem qualquerexplicação. Ol1dmeros,
às vezes, são 3 vezes maioreS que os •apresentados
pela inflação, e ninguém sabe dizer o. porquê desse
proc~dimento.

E não existe escapatória para os consumidores.
Nem mesmo. a Justiça possui solução para esses ex
cessos. Como está é quenãopodeficar, Sr. Presidente.
As autoridades governamentais, enfim, têm de tomar
uma providência para coibiresses abusos.

Como conseqüênciainevitável e desastrosa des
ses aumentos, sempre temos uma acentuadaretra
ção do mercado interno, ° que causa diminuição das
atividades do comércio e da indústria, gerando, em
conseqüência, aumento do desemprego.

Este processo já se vem verificando, aliás, des
de a desvalorização doreaL A desvalorização do real
em relação ao dólar produziu um efeito positivo em
diversos indicad.ores econômicos, mas penalizou a
popu~ação.
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Como podemos aceitar esta situação, Sr. Presi
dente, se o poder aquisitivo do trabalhador foi esma
gado nos últimos anos?

Causa-me enorme indignação constatar que o
nosso rico e vigoroso País continua a se portar como
uma grande colônia, submisso aos ditames dos gover
nos que aqui se sucedem.

Ao longo dos 5 séculos de história do Brasil, nos
sos trabalhadores derramaram sangue, suor e lágrimas
para produzir riquezas fantásticas, mas que jamais
se traduziram em indicadores sociais minimamente
aceitáveis para a população brasileira. Enquanto a
riqueza acumulada pelo trabalho de nossos homens,
mulheres e até crianças é enviada sem escrúpulos
ao exterior para pagamento da interminável dívida
contraída junto ao sistema financeiro internacional,
milhares de cidadãos brasileiros continuam morrendo
feito moscas, diariamente, por falta das mais básicas
condições de vida.

Lamentavelmente, a qualidade de vida dos bra
sileiros não é prioridade para os governos do nosso
País; para estes embaixadores do capital internacio
nal, prioritário é o cumprimento rigoroso de todas as
metas estabelecidas pelo FMI. Feita a pilhagem, as
migalhas são lançadas à nossa sofrida população, en
volvida em palavras bonitas e embalada por atraentes
campanhas publicitárias.

Na qualidade de representante do povo brasileiro
nesta Casa, registro este fato, lanço o meu protesto e
me solidarizo com todos aqueles que, além da difícil
situação financeira que atravessam, são forçados a
aceitar esta onda de aumento que se avoluma a todo
instante, sem que haja nenhum motivo para tanto.

Era o que tinha a dizer.
O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, enquanto membro da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito que avalia a questão das terras no
Brasil, a chamada CPMI da Terra, quero expressar
minha preocupação com a reforma agrária e a forma
com que o Governo vem tratando o assunto.

Em respeito àqueles que estão diretamente en
volvidos com essa luta e sentem na pele os efeitos da
política e da Polícia, faço minhas as palavras do Movi
mento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST.

Há oito anos, José Ribamar Alves de Souza foi
assassinado com 2 tiros, um deles na cabeça, à quei
ma-roupa. Ele foi uma das 69 vítimas sem-terra do
massacre de Eldorado do Carajás, Pará.

Em 17 de abril de 1996, integrantes do MST blo
quearam a rodovia PA-150, reivindicando alimentos e
a desapropriação da Fazenda Macaxeira, onde mais
de 3 mil famílias estavam acampadas. Tropas policiais

deslocadas com a única função de desobstruir a estra
da chacinaram 21 sem-terra integrantes da Caminhada
pela RefOlma Agrária, destruíram o acampamento da
beira da e3trada e recuperaram alimentos apreendidos
pelos trabalhadores na véspera.

O prJcesso de julgamento ainda não foi concluí
do. No total, 142 policiais militares foram julgados pela
chacina, rlas apenas 2 foram condenados, em 2002.
O Corone Mário Pantoja e o Major Oliveira aguardam
o julgamento da apelação em liberdade. Os outros 140
PMs que participaram da ação foram inocentados.

Foi () exemplo, o retrato de uma realidade que
se estence até hoje. Os trabalhadores do MST são
relatados como os "violentos que romperam uma tré
gua dada ao Governo". Mas existe trégua apenas em
guerras, e não há guerra.

O que há são milhões de pessoas miseráveis com
esperançe: de uma vida digna. A violência real pode ser
vista nos::lados da Comissão Pastoral da Terra, que
apontam ~ .280 trabalhadores rurais, técnicos, advoga
dos e religiosos, ligados à luta pela terra, assassinados,
de 1985 até 2002, em todo o Brasil.

Há muitas razões que poderiam ser usadas para
demonstrü o direito de mobilização dos pobres do cam
po. A desr::rição da realidade de pobreza e exclusão
social exppsta aos nossos olhos seria suficiente. Mas
quero aprasentar, aqui, alguns dados estatísticos:

1. Cerca de 26 mil grandes proprietários
do terra, que representam menos de 1% do uni
VEWSO de 5 milhões de proprietários, são donos
do 46% de todas as terras do Brasil. Por isso,
o Brasil é a região de nosso planeta de maior
concentração da propriedade da terra;

2. A Constituição brasileira determina
que todas as grandes propriedades que não
cumprem sua função social, relativa a produ
tividade, respeitoao meio ambiente e aos di
re itos trabalhistas, devem ser desapropriadas
pulo Governo e distribuídas aos trabalhadores.
S'~gundo o Plano Nacional de Reforma Agrária
elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento
A~rário, há 55 mil imóveis rurais classificados
cümo grandes propriedades improdutivas, que
dotêm 120 milhões de hectares, os quais de
vüriam, pela lei, ser desapropriados;

3. Há no Brasil em torno de 4,6 milhões
do famílias de trabalhadores que vivem como
som-terra. Um estudo recente da Fundação
Getúlio Vargas aponta que o Brasil tem 33%
da sua população vivendo como miseráveis,
o que representa cerca de 56 milhões de bra
si.eiros;
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4. Durante o Governo de Fernando Henri
que Cardoso (1994-2002), fazia-se propaganda
na televisão de que haviam sido assentadas
620 mil famílias, nos 8 anos. Censo dos as
sentados realizado pela Universidade de São
Paulo, em convênio com o Ministério do Desen
volvimento Agrário, provou que foram assenta
das apenas 358 mil famílias nos 8 anos;

5. Durante o Governo FHC, realizou-se
uma ampla campanha televisiva a fim de que
os sem-terra se cadastrassem nos Correios,
para que, assim, não precisassem se orga
nizar no MST e ocupar terras. Cadastraram
880 mil famílias. Até hoje, nenhuma delas foi
assentada;

6. O chamado agronegócio é mostrado
como. solução. Mas as propriedades acima
de mil hectares empregam apenas 600 mil
assalariados e são responsáveis por apenas
5% da frota nacional de tratores. As peque
nas propriedades empregam 13 milhões de
trabalhadores familiares e mais de 1 milhão
de assalariados e detêm 52% de toda frota
de tratores do Brasil;

7. Durante o primeiro ano do Governo
de Luiz Inácio Lula da Silva, o MST contribuiu
para qUe se elaborasse um plano nacional de
reforma agrária. A equipe do Prof. Plínio de
Arruda Sampaio .provou que seria possível
assentar 1 milhão de famílias em um mandato.
O Movimento aceita que a meta seja de 400
mil famílias para o.período de 2004 a 2006,
3 anos. Isso significaria, em média, 115 mil
famílias por ano. Acontece que, em 2003, fo
ram assentadas 14 mil famílias, e neste ano,
apenas 7 mil famílias;

8. Existem atualmente em torno de 200
mil famílias acampadas em beiras de estradas
ao longo.do País. Parte delas está organiza
da pelo MST e outra parte, pelos sindicatos
de trabalhadores rurais e outros movimentos
sociais que se multiplicam, organizando-se na
luta pela reforma agrária;

9. Há500 mil famílias assentadas nos úl
timos 20 anos. Em 2003, apenas 64 mil tiveram
acesso ao crédito. As normas de assistência
técnica determinam que o ideal é ter um téc
nico para cada 100famílias. Isso demandaria
a necessidade de 5 mil técnicos. Foram libe
rados recursos para contratar 300. O INCRA
tinha 12 mil servidores públicos na década de
70. Passaram-se mais de 20 anos, e agora há
5 mil funcionários;

10. Ao longo dos 20 anos de redemocra
tização, foram assassinados 1.671 trabalha
dores rurais em conflitos de terra. Em menos
de 10 casos houve condenação e prisão dos
assassinos;

11. O MST considera que a reforma agrá
ria deve vir casada com agroindústria, educa
çãoe uma nova tecnologia agrícola que respei
te o meio am biente. Essa é a forma mais rápida
e mais barata de o Governo criar 3 milhões de
empregos, entre os pobres do campo.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas
sa-se ao

v- GRANDE EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Ary Vanazzi.
O SR. ARV VANAZZI (PT - RS. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente,. Sras. e Srs. Deputados,
estamos prestes a vivenciar mais um 1ºde Maio, Dia
Internacional dos Trabalhadores. Será mais um mo
mento especial de reflexão de toda a sociedade e de
luta daqueles que estão submetidos a enorme gama
de explorações e infortúnios, como desemprego, mi
séria e fome, fatores que campeiam o mundo a ceifar
vidas e a torturar existências.

Será sobre. esse tema, Sr. Presidente, colegas
Deputados, que falarei em homenagem aos trabalha
dores e às trabalhadoras brasileiras.

Infelizmente, poucos são aqueles que sabem que
o 1º deMaio nasceu em memória a uma greve de tra
balhadores norte-americanos, na cidade de Chicago,
quando, em cQnfrontocom a repressào policial, várias
pessoas morreram e centenas ficaram feridas.

Aquela greve tinha como reivindicação principal
a redução da jornada de trabalho, que, na época, era
em média de 14 horas diárias, para no máximo 8 ho
ras de labuta.

O movimento, que começou no dia 1º de maio,
estendeu-se por vários dias e meses. A resposta dos
poderosos foi de impressionante iniqüidade. Eles de
cretaram estado de sítio, destruíram as sedes dos sin
dicatos e prenderam as lideranças do movimento - 5
pessoas foram condenadas à morte.

Tal fato aconteceu no ano de 1886, e as condi
ções de vida e de trabalho dos operários daquele tempo
eram dramáticas. Os baixos saláriosfa;:dam com que
todos na família, inclusive as crianças, trabalhassem
nas fábricas, sem qualquer proteção ou cuidado com
a saúde e submetidos a aviltante carga horária. Ainda
assim, esses operários mal tinham o que comer.

Essa realidade assolava não somente os traba
lhadores de Chicago, mas todos os trabalhadores das
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nações industrializadas. A luta pela redução da jornada
de trabalho tinha, portanto, caráter internacional.

Mais tarde, em 1891 , no Congresso da Segunda
Internacional em Bruxelas, à luz dos acontecimentos
de Chicago, foi aprovada a resolução que remete ao
19 de maio como um dia internacional de luta dos tra
balhadores.

Enquanto os operários norte-americanos inva
diam as ruas em busca de seus direitos, no Brasil ainda
convivíamos com a mais torpe das explorações, legiti
mada pelo Estado: a escravidão. Os trabalhadores ne
gros, retirados à força do continente africano, somente
conheceriam a liberdade 2 anos após, com a famosa
Lei Áurea, de 13 de maio de 1888. Até então, valiam
o açoite, os grilhões e as senzalas, no sofrimento des
medido a que foi submetido esse povo.

Entretanto, como bem sabemos, essa liberdade
foi meramente formal. Jogados à própria sorte, muitos
permaneceram cativos de seus patrões, outros expe
rimentaram a indigência nas calçadas do País que
ajudaram a construir.

Passados 116 anos da abolição formal da escra
vidão, lamentavelmente ela ainda é uma realidade no
Brasil. Não apenas pelas condições injustas em que
vive a maioria do nosso povo, mas porque ainda temos
que combater o trabalho escravo no nosso País.

Sr. Presidente, 118 anos após as manifestações
de Chicago, as principais reivindicações da classe tra
balhadora mantêm sua atualidade, em especial quanto
à diminuição da jornada de trabalho.

E por quê? Porque o capitalismo é um sistema
voltado à desigualdade e à exploração dohomem pelo
homem; uma máquina feroz e irracional que aprisiona
a humanidade no determinismo cínico de que o pro
gresso e o sucesso de alguns estão intrinsecamente
ligados à miséria de muitos. No passado e no presente,
sempre carregou, como produto do sistema, enorme
massa de excluídos.

Apesar do atual processo de avanço tecnológico
e científico, em que a humanidade demonstra enorme
capacidade de superar limites, não se consegue en
contrar solução para a endemia da fome.

Há brutal contradição, Sr. Presidente: ao mesmo
tempo em que podemos manipular geneticamente vá
rios seres e, inclusive, c1oná-los, somos incapazes de
estender nossos conhecimentos e recursos a fim de
erradicar a miséria no mundo.

Por um lado, somos capazes de produzir bens de
consumo cada vez melhores, em menor tempo, com
menor custo; por outro, a lógica do mercado destrói
postos de trabalho, quando o razoável seria diminuir
o esforço e proporcionar mais tempo para o lazer e
a educação de todos. Isso não mudará enquanto os

meios de produção e o conhecimento estiverem a ser
viço dos donos do capital.

Atualmente, convivemos com o incrível parado
xo de que não interessa ao capital que mais pessoas
consumam, mas, sim, que as que podem fazê-lo con
sumam mais produtos de maior valor. Ou seja, é por
isso que rapidamente as coisas se tornam obsoletas,
dando lugar a outras que aparentemente têm melhor
qualidade, mas, no fundo, somente se tornaram mais
caras. Trata-se de cfrculo vicioso, que impõe uma
eterna dependência àqueles que podem manter esse
tipo de consumo e condena a maioria à exclusão tec
nológica.

E é por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, que o capital despreza a possibilidade de esten
der o emprego a todos, de ampliar a renda dos mais
necessitados.

Na esteira dessas contradições, afloram os ele
mentos que compõem a trágica violência urbana. Entre
a opulência dos shoppíngs, das vitrines inacessíveis e
das propagandas glamourosas que seduzem pela tele
visão e os casebres das favelas, o esgoto a céu aberto,
o desemprego e os baixos salários, resta a tentativa
desesperada de mudar a sorte pela força.

É nesse ambiente que o crime organizado recru
ta seus soldados: meninos e meninas ávidos de pão,
ávidos por um tênis de marca, ávidos por abraçar o
mundo sublime desenhado na televisão, ávidos por
serem iguais aqueles que vivem com dignidade.

Quem suportaria a pressão do dinheiro abundante
oriundo do narcotráfico, se a única alternativa fosse se
submeter a um trabalho extenuante que lhe rendesse
1 ou, quando muito, 2 salários mínimos por mês?

Felizmente, o apego à honestidade da imensa
maioria do povo pobre deste País o mantém distante
desses exércitos do crime. Mas muitos sucumbem, e
a cada dia aumenta o contingente daqueles que op
tam por se colocar à margem de uma sociedade que
parece não os querer de qualquer forma.

Podemos duplicar, triplicar o número de policiais
nas ruas. Podemos instituir leis mais severas. Podemos
até mesmo, como querem alguns retrógrados, aprovar
a pena de morte. Podemos, portanto, matar às pencas
os chamados bandidos deste País e, ainda assim, não
resolveremos a questão, pois nossa sociedade desigual
é uma fábrica que funciona a todo vapor, produzindo
em larga escala novos marginais.

Essa é a verdadeira razão pela qual situações
como a da Rocinha, no Rio de Janeiro, se repetem
incessantemente no País.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é preciso
encontrar um caminho diferente, e, às vésperas de 19

de Maio, nada melhor do que beber do protagonismo

____ ~ , - --- - --- - - ------- --- ---------~------.··----'·r'-· _ ~-'------'---
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da classe trabalhadora. Vejam o que disse um dos lí
deres do movimento operário de Chicago, chamado
George Engel, condenado à morte, em1886, por lutar
por uma causa justa:

"Em que consiste meu crime? Em tertra
balhado para implantar um sistema social no
qual seja impossível o fato de que enquanto
uns, os donos das máquinas, amontoam mi
lhões, outros caem na degradação.e na misé
ria. Assim como a água e o ar são para todos,
também aterra e as invenções dos homens de
ciência devem ser utilizadas em benefício de
todos. Vossas leis se opõem às leis da nature
za e utilizando-as roubais às massas o direito
à vida, à liberdade e ao bem-estar'.

Um outro mundo é possível, ao contrário do que
dizem os arautosdo neoliberaHsmo, modelo fracassa
do e politicamente derrotado em quase todo o mundo.
A discussão sobre uma sociedade socialista, onde a
igualdade seja.um valor insofismável, umvalor no co
ração de todos e determinante na política, é absolu
tamente atual enecessaria.

O povo brasileiro deu passo importante rumo a
esse outro futuro ao eleger um dos seus, um metalúrgi
co, o companheiro Lula, Presidente da República. Mes
mo que nosso Governo não tenha caráter socialista, o
simples fato de a maioria da população ter superado o
preconceito e apostado emalguémda sua classe, ter
apostado na esperança,· já demonstra que é possível
construir uma nova sociedade, demonstra que o Brasil,
por vontade de seu povo, busca um caminho diverso
ao que foi construído no último século.

O nosso Governo assumiu a responsabilidade
sobre a herança maldita das décadas de implemen
tação do modelo neoliberal no País, que desmantelou
o aparelho de Estado, que arrochou os salários dos
servidores públicos, que privatizou nossas estatais,
retirando boa parte da capacidade de o Estado inse
rir-se positivamente nas questões estratégicas para
o desenvolvimento nacional, e construiu os muros da
exclusão social, apartando milhões de brasileiros de
uma vida digna.

Assumimos essa responsabilidade com a cora
gem inerente daqueles que carregam a vocação da
mudança, .o compromisso com as causas populares
e a história da luta pela libertação dos trabalhadores
e trabalhadoras deste País.

Neste primeiro ano e alguns meses de Governo,
já realizamos muitas ações positivas: combatemos
duramente o trabalho escravo, por meio da Secretaria
Especial dos Direitos Humanos e do Ministério do Tra
balho e Emprego; criamos uma política habitacional e

de saneamento para o País, por intermédio do recém
criado Ministério das Cidades, comandado pelo meu
companheiro Olívio Dutra.

E mais: reordenamos e potencializamos os pro
gramas sociais do Governo, aumentando suaabran
gência e qualificando sua implementação; programas
esses que outrora foram utilizados como instrumen
tos com intuito eleitoral, como aconteceu nos últimos
Governos.

Criamos uma política de desenvolvimento da
pesca e. da aqüicultura com a criação da Secretaria
Especial de Aqüicultura e Pesca- SEAp, atingindo mi
Iharesde pescadores e pescadoras, que representam
uma das parcelas mais pobres do nosso País.

Recentemente, proporcionamos reajustes para o
funcionalismo público acima da média nacional, supe
riores, inclusive, aos da iniciativa privada.

Temos trabalhado incansavelmente paradiminuir
os índices de analfabetismo do nosso povo.

Temos combatido a fome e amiséria por meio do,
internacionalmenteeXernplar, Programa Fome Zero.

Construímos Umapolítica d.e relações exteriores
que reafirma nosso compromisso com a soberania e
nos coloca na vanguarda das nações em desenvolvi
mento; uma política que busca um mundo multipolar,
mais democrático e mais respeitoso, com a autode
terminação dos povos. Uma política que, portanto,
enfrenta, na diplomacia, a nefasta unipolaridade pre
tendida pelo império norte-americano, que somente
tem levado ao mundo guerras injustificáveis, como te
mos assistido, cotidianamente, no caso .do massacre
do povo iraquiano.

Criamos importantes espaços de participação po
pular por meio de.seminários sobre o PPA conduzidos
pela Secretaria-Geral da Presidência da República e
pelas conferências, tais como a Conferência Nacio
nal das Cidades, a Conferência Nacional da Saúde, a
Conferência Nacional do Meio Ambiente, a Conferên
cia Nacional da Pesca eda Aqüicultura e outras que
haveremos de realizar.

Temos combatido duramente a corrupção e o
crime organizado em todas as frentes, sejam elas
quais forem.

Enfim, temos trabalhado muito, buscando en
contrar saídas para os graves problemas nacionais. E
tenho muito orgulho do nosso Governo.

Ouço, com prazer, o aparte do Deputado Nilson
Mourão.

o Sr. Nilson Mourão - Deputado Ary Vanazzi,
como sempre VExa. faz um brilhante e competentl3
pronunciamento que traduz muito bem o pensamento
do povo brasileiro e, particularmente, a dignidade do
mandato que opovo do Rio Grande do Sul outorgou a



Abril de 2004DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
::':"'="':;;";:::''';;;''';;~--------':''';;;;';:'::''';::'':'''::::'::';;;'';'

18722 Quarta-feira 28

VExa. Procedeu VExa. a uma análise profunda da rea
lidade brasileira, destacando os avanços conquistados
no Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a
esperança de se poder construir uma sociedade mais
justa, fraterna e ética, evocando tão bem a memória
do 1ºde Maio. Parabéns, Deputado Ary Vanazzi!

O SR. ARY VANAZZI - Ouço, com prazer, o
Deputado Coriolano Sales.

O Sr. Coriolano Sales - Nobre Deputado Ary
Vanazzi, estou acompanhando o pronunciamento de
VExa., brilhante, responsável e digno Parlamentar do
Rio Grande do Sul nesta Casa, sobre o desempenho
do Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Nobre Deputado, acredito estarmos agora diante de
questão da maior importância: o reajuste do salário
mínimo. Melhorar a massa salarial é criar possibilida
des de mercado interno. E esta me parece ser uma
questão relevante do ponto de vista econômico para
melhorar o desempenho da economia do País. Se
não tivermos um mercado interno favorável, de nada
vão adiantar as exportações, porque o povo continu
ará pobre. Afinal, 67% da população recebe menos
de 3 salários mínimos, cujo valor é menor do que 100
dólares. Nessa fase do seu pronunciamento, VExa.
poderia comentar o salário mínimo. Dar um aumento
ínfimo do salário mínimo, impedindo avanços para a
formação do mercado interno, representará grave pro
blema para o Governo. Somente com um salário digno
para os trabalhadores poderemos melhorar o merca
do interno. Precisamos produzir para os brasileiros, e
não apenas para os estrangeiros. Agradeço a VExa.
a concessão do aparte.

O SR. ARY VANAZZI- Agradeço a VExa. o apar
te, Deputado Coriolano Sales.

Contudo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
Exmo. Sr. Presidente da República, Luiz Inácio Lula da
Silva, meu caro companheiro, às vésperas do 1º de
Maio, não poderíamos deixar de falar de duas questões
cruciais para o novo Brasil que queremos.

Primeiro, quero somar-me aos milhões de bra
sileiros que, nas praças e nas ruas desta Nação, ao
comemorarem o 1º de Maio, estarão reafirmando o
compromisso de sustentar este Governo, que inega
velmente é uma das maiores conquistas históricas dos
trabalhadores brasileiros, mas igualmente reivindicarão
mudança urgente na política econômica.

Segundo, apesar das notícias nos jornais, não
posso me conformar com o atual reajuste do salário
mínimo. Ainda é tempo de construir um momento de
grande alegria para a maioria do nosso povo, ofere
cendo um mínimo de 300 reais. Não é possível que
possamos cumprir religiosamente as metas do acordo
com o FMI, inclusive as superando, e não possamos

avançar no cumprimento do nosso programa de go
verno, vencedor nas últimas eleições.

Um mínimo de 300 reais, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deput ados, impulsiona a nossa economia, aumenta
a capacid'.lde de consumo e, portanto, a qualidade de
vida de glande parte do nosso povo. Isso significará
mais proa ução, mais emprego e um 1º de Maio com
mais cidadania.

Pare além de todas essas questões que consi
dero absclutamente relevantes, quero, para encerrar,
declarar minha total solidariedade aos trabalhadores;
àqueles qJe lutam por um pedaço de terra para produ
zir alimentos; àqueles que, nas fábricas, no comércio e
nos serviços, recebem salários insuficientes; àqueles
que lutam por moradia digna; àqueles, maiores vítimas
do sistem:'.l, que lutam para alcançar uma possibilida
de de trabalho e renda, enfim, a todos aqueles que,
no Brasil f~ no mundo, honram cotidianamente, com a
sua luta, (JS mártires de Chicago.

Sr. Presidente, acredito que, em 1º de maio, o
Governo ,que hoje constrói o País vai nos possibili
tar oferecsr à classe trabalhadora, maioria do nosso
povo, mellor condição de vida e maior dignidade. Se
fixarmos o salário mínimo em 300 reais, vamos forta
lecer o ml~rcado interno, produzir mais e aumentar a
distriblliç~,o de renda, e o Brasil vai voltar a sonhar e a
crescer. Assim, nós, Parlamentares, vamos contribuir
com o Governo Lula e conceder ao povo a condição
necessári:'.l para construir o país do seu sonho, sonho
que iniciamos com as eleições de 2002.

Externo meu apoio ao Presidente Lula. Preci
samos, naste momento histórico, criar alternativas
capazes de mover a classe trabalhadora brasileira,
sustentar o Governo e tratar da maior ferida da nossa
sociedadE': o acordo com o Fundo Monetário .Interna
cional, qup tem levado para fora do Brasil milhões de
reais todos os anos para o pagamento dos serviços
da dívida externa e tem sacrificado os países do Ter
ceiro Mundo.

Sr. Presidente, colegas Deputados, desejo con
tribuir para a construção deste momento rico que vive
a democracia, o Brasil e todos os homens e mulhe
res, que,3m 1º de maio, vão comemorar seu dia de
vitória na8 ruas, reivindicando mudanças na política
econômica e um salário mínimo capaz de recuperar
seu poder aquisitivo, sua auto-estima, sua cidadania
e dignidade.

Foi para mim motivo de honra pronunciar-me
neste Grande Expediente e proporcionar debate so
bre o salário mínimo. Que possamos dar maior tran
qüilidade '.3 dignidade ao povo brasileiro a partir deste
1º de Maio.
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Um grande abraço aos trabalhadores do Brasil, da
América Latina e do mundo, que vão comemorar mais
um dia de luta e de conquista na históriamundial.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Ary Vanazzi,
o Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Vice"Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da pelo Sr.. César Bandeira, § 2º do art. 18 do
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (César Bandeira) - A Presi
dência conclamaas Sras. Deputadas e os Srs. Depu
tados a virem ao plenário, a fim de iniciarmos a Or
demdo Dia.

O SR. PRESIDENTE (César Bandeira)- Dando
continuidade ao Grande Expediente, concedo a pala
vra ao Sr. Deputado Jaime Martins, que disporá de 25
minutos na tribuna.

O SR. JAIME MARTINS (Bloco/PL-MG. Sem re
visão do orador.)- Sr. Presidente, inicialmente registro
com alegria a presença nas galerias do Presidente do
Partido Liberal de Lagoa da Prata, Minas Gerais, do
Vereador Narcísio Naza e do Presidente da Fundação
São Carlos, da Santa Casa de Lagoa da Prata.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no mo
mento em que está novamente em pauta a implantação
do projeto de transposição de águas do Rio São Fran
cisco para o semi-árido do Nordeste setentrional, não
podemos ignorar a urgente necessidade de investir na
recuperação ambiental e, conseqüentemente, hídrica
do Velho Chico e dos rios que o formam.

Como mineiro, natural de Nova Serrana e radi
cado em Divinópolis, cidades situadas na Bacia do
Rio Pará, venho acompanhando ao longo dos anos a
degradação desse rio que contribui, juntamente com
o das Velhas, o Paraopeba e o Paracatu, com a maior
parcela da vazão do São Francisco.

O povo mineiro, pela sua tradição de generosi
dade e até mesmo por razões puramente técnicas,
jamais poderá ser contra a utilização das águas do
Rio São Francisco pelo Nordeste, justamente por co
nhecer o grave problema do déficit hídrico daquela
região de grande importância .econômica, cultural e
social para0 Brasil.

No entanto, a situação peculiar da parcela do
território de Minas Gerais situada na Bacia do São
Francisco impõe aos mineiros uma enorme respon
sabilidade para com esse grande rio, pelos motivos
que cito a seguir.

Cerca de 240 mil quilômetros quadrados da Ba
cia do São Francisco, cuja área total é de 640 mil qui"
lômetros quadrados, situam-se no Estado de Minas
Gerais, onde também se produzem 70% da sua vazão.

As condições ambientais dessa parcela do território
mineiro são, portanto, fundamentais para a manu
tenção da disponibilidade e da qualidade da água do
Velho Chico.

Em nosso Estado estão as áreas mais densa
mente habitadas e industrializadas da Bacia do São
Francisco. A Região Metropolitana de Belo Horizonte,
inclusive, é quase toda situada na sub-bacia do Rio
das Velhas. Dos mais de 500 Municípios que integram
a Bacia do São Francisco, 240 são de Minas Gerais,
nos quais está mais. da metade da população da re
gião da Bacia, hoje estimadaemcerca de 17 milhões
de pessoas.

Em Minas também se concentra a maior parte
da exploração agrícola e pecuária da Bacia do São
Francisco e, mais significativa, uma intensa atividade
mineradora, notadamente na sub-bacia do Rio. Para
opeba.

A maioria absoluta dos cerca de 8 milhões de
habitantes daárea mineira da Bacia do São Francisco
não têm seus esgotos sanitários tratados, incluindo a.
Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Ainda são precários os controles sobre a poluição
industrial, a disposição derejeitos e a recuperação de
áreas degradadas pela mineração em nosso Estado.

Ao longo de quase 3 séculos, o desmatamen
to para abrir frentes para a agricultura e a pecuária
avançou contínua. e inexoravelmente na parte mineira
da Bacia do SãoFrancisco, e, nos últimos 50 anos, Sl

demanda de carvão vegetal pela. nossa siderurgia o
acelerou, alterando profundamente as condições de
escoamento superficial e de renovação dos lençóis sub
terrâneos. O resultado é visível nas vazantes e cheias
extremas, no intenso processo erosivo e no assorea
mento da rede hidrográfica do Alto São Francisco.

Como conseqüência do uso irresponsável- pode
se dizer - da água e do solo da Bacia do Alto São
Francisco, houve intensa degradação da qualidade
e diminuição da quantidade da água de afluentes de
suma importância, em especial daqueles que drenam
áreas mais industrializadas e de maior densidade po
pulacional, como o Rio das Velhas, o Rio Paraopeba
e o Rio Pará.

Só recentemente essa situação, em ritmo ainda
muito tímido, começa a ser revertida. Em 2002, foi inau
gurada a primeira estação de tratamento de esgotos de
Belo Horizonte, com capacidade para tratar, em nível
primário, cerca de 20% dos esgotos ali produzidos.

Além de Belo HoriZOnte, cidades populosas e
industrializadas como Betim, Contagem, Divinópolis,
Sete Lagoas e Montes Claros têm índices muito bai
xos, muitas vezes zero, de tratamento de esgotos sa
nitários e industriais.
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A ampliação desses índices de tratamento de
esgotos sanitários e da atuação dos órgãos responsá
veis pela implementação e fiscalização da legislação
ambiental tem sido dificultada - impedida até - pela
draconiana limitação de investimentos públicos em
saneamento ambiental, como vem ocorrendo, desde
o final da década de 80, em todo o Brasil.

Esses fatos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, permitem avaliar a dimensão dos problemas
que, em Minas Gerais, afetam a qualidade e a disponi
bilidade de água do Rio São Francisco e que acabam
refletindo em todo o seu curso.

Não temos dúvidas de que o déficit hídrico natu
ral, em boa parte resultante da erraticidade do regime
de chuvas, constitui o principal limitante ao desenvol
vimento econômico e social do Nordeste setentrional,
colocando essa região entre as mais pobres e com
alguns dos piores indicadores sociais e econômicos
do Brasil.

Temos plena consciência, também, da importância
do Nordeste para toda a sociedade brasileira, sob todos
os pontos de vista, inclusive o econômico. A economia
nordestina, apesar dos indicadores sociais desfavorá
veis, é uma das que mais têm crescido no Brasil.

O Nordeste, com cerca de 30% da população e
de 12% do PIB brasileiro, isoladamente constitui uma
economia de grandes dimensões. Com 1,5 milhão de
quilômetros quadrados e cerca de 45 milhões de ha
bitantes, é responsável pela quarta maior economia
da América Latina, vindo atrás apenas do Brasil, do
México e da Argentina.

O Nordeste conta com uma vasta gama de re
cursos naturais, entre os quais o clima semi-árido,
altamente favorável à agricultura de frutas tropicais e
mediterrâneas, com enorme potencial de colocação
no mercado internacional, e mais de 2 milhões de
hectares de terras agricultáveis, dependentes apenas
da disponibilidade de água para irrigação. Dispõe de
ampla e complexa rede de transportes, incluindo gran
des portos e uma rede de rodovias e ferrovias que o
interligam ao restante do País.

O mercado consumidor nordestino é de grande
porte, figurando 3 de suas maiores cidades - Salvador,
Recife e Fortaleza - entre as 10 principais metrópoles
brasileiras, além de Capitais e cidades de médio porte
em franco desenvolvimento.

A balança comercial interna tem sido tradicional
e fortemente desfavorável ao Nordeste, mostrando a
importância do seu mercado consumidor para as re
giões mais industrializadas do País.

O Nordeste tem estrutura universitária e cultural
considerável, com 10 universidades federais, 10 esta
duais e mais de 70 escolas superiores privadas, com

mais de 250 mil alunos matriculados, cerca de 15% do
total de estudantes universitários do Brasil.

Proporcionar meios para que sejam reduzidas as
injustas desigualdades entre o Nordeste e as regiões
mais desenvolvidas do País não é apenas uma questão
de humanidade, é uma tarefa das mais relevantes, do
ponto de vista econômico, do interesse direto de toda
a sociedade brasileira.

Nós mineiros estamos conscientes desses fatos.
Daí sermos solidários e apoiarmos todas as medidas
que possam proporcionar aos nossos irmãos nordes
tinos condições plenas de desenvolvimento social e
econômico. Apoiamos, portanto, o projeto de transpo
sição de águas do Rio São Francisco para o semi-árido
do Nordeste setentrional.

No entanto, para ter sustentabilidade e não afetar
os usos atuais e futuros da água em sua própria bacia,
o projeto de transposição tem de ser acompanhado por
uma série de ações para recuperar e manter as condi
ções ambientais e hidrológicas do Rio São Francisco
e de seus formadores.

A recuperação hidrológica e ambiental da Bacia
do São Francisco requer ações em extensão rural, re
florestamento, saneamento básico e controle da polui
ção industrial e de atividades mineradoras, dentre as
quais destacamos:

- a recomposição florestal das margens
dos cursos de água, de forma a repor as con
dições prescritas pelo Código Florestal;

- a adoção de técnicas adequadas de
manejo dos solos agrícolas e de pastagens,
recuperando a capacidade de infiltração e re
duzindo os coeficientes de escoamento super
ficial, com a conseqüente diminuição da erosão
e do carreamento de sedimentos, fertilizantes
e defensivos agrícolas;

- a implantação de sistemas de coleta e
tratamento de esgotos sanitários e industriais
nas áreas urbanas, reduzindo a intensa polui
ção atualmente verificada em vários rios, em
especial no Rio das Velhas, no Rio Pará e no
Rio Paraopeba, já citados;

- a implantação de sistemas adequados
de coleta e disposição de lixo urbano e indus
trial, visando reduzir a poluição e o assorea
mento dos cursos de água;

- a recuperação de áreas degradadas por
atividades de mineração, objetivando reduzir
o carreamento de detritos e poluentes, em es
pecial na Bacia do· Rio Paraopeba.

Ressaltamos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, que a recuperação ambiental e hidrológica de
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uma bacia hidrográfica de dimensões como a do São
Francisco deve envolver projetos de longo prazo, pois
a maioria das medidas necessárias exige prazos re
lativamente longos de implantação e de visualização
dos resultados.

O Sr. Coriolano Sales - Permite-me V. Exa. um
aparte?

O SR. JAIME MARTINS - Com prazer, nobre
Deputado Coriolano Sales.

O Sr. Coriolano Sales - Nobre Deputado Jaime
Martins, inicialmente, tenho a satisfação de cumprimen
tar VExa., que ocupa a tribuna para tratar de tema da
máxima importância não só para Minas Gerais, mas
também para o Nordeste e o Brasil. O Velho Chico. é o
rio da unidade nacional.Assim, tem dado contribuição
inestimável para o desenvolvimento do nosso País.
Certamente, a Bacia do Rio São Franciscoprecisa de
apoio decisivo do Governo Federal. O Governo Fer
nando Henrique Cardoso iniciou os procedimentos
de apoio à sua revitalização, mas é preciso que isso
adquira certa celeridade. V.Exa., que é de Minas Ge
rais,e eu, que soU daE3ahia, acompanhamos a morte
lenta desse rio. É claro que a Barragem de Sobradi
nho está cheia. Mais de 90% da sua capacidade está
tomada, em decorrência das chuvas ocorridas de for
ma abundante recentemente, mas há 2 anos vivemos
situação de pânico, porque era exatamente o contrá
rio: sua capacidade estava restrita a menos de 10%.
Tudo nos leva a crer que, se o Governo não tomar a
peito a· revitalização da Bacia do São Francisco, não
estabelecer controle sobre a degradação •. das matas
ciliares, os ribeirinhos e a mineração ao longo do rio,
teremos sérios problemas com a transposição. Não
sou contra, mas o Governo deveria, cuidar primeiro da
sua revitalização, desde a nascente, que não é mais
na Serra da Canastra, segundo alguns especialistas,
é próxima a 'ela. Inclusive,estou acabando de fazer
a leitura de material para' saber a realidade científi
ca dessa questão,·De modo que sou favorável a que
se transponha águas do Tocantins pelo Rio do Sono
ou por outro rio, para que sejam despejadas no São
Francisco e, assim, possamos garantir não apenas a
água, mas também a revitalização, corro bem disse
VExa., hidrológica e ambiental, atendendo a todo o
Nordeste brasileiro. o nobre Deput§tdo está proferindo
um importante e responsável discurso na tarde de hoje.
Certamente, será um dos grandes pronunciamentos
feitos nesta Casa legislativa.

O SR. JAIME MARTINS-Agradeço ao Deputado
Coriolano Sales a contribuição, que muito enriquece
este pronunciamento.

Gostaria de conhecer esses estudos, porque
minha base eleitoral é exatamente na região do Alto

São Francisco, no Município de Vargem Bonita, na
chamada Cachoeira Casca Dantas, na Serra da Ca··
nastra. Acompanho com muita tristeza a lenta morte
do Rio São Francisco, em decorrência da diminuição
dos cursos de água que o alimentam. Investimentos
por parte do Governo e empenho das autoridades são
imprescindíveis à recuperação e revitalizaçãodo nos
so São Francisco.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Mauro Be
nevides.

O Sr. Mauro Benevides - Deputado Jaime Mar
tins, ainda estava no meu gabinete quando VExa. ini··
ciava seu brilhante pronunciamento na tarde de hoje e
fiz questão de vir ouvi-lo neste plenário e, quem sabe,
deslustrar seu discurso com· brevíssima intervenção.
QuandoVExa.se reporta à revitalização do Rio São
Francisco, destaco, para seu conhecimento, que há cer·
ca de uma semana o Ministro daJntegraçãoNacional,
Ciro Gomes, em um dosprogramas de maior,audiência
da televisão brasileira, defendeu como prirneir§tetapa
aquilo que nós doGeará, Pernambuco, Para,íbae Rio
Grande do Norte pretendemos, a transposição efetiva
da. S.Exa. disse que,ant.es da tram;posição, o proces
so de revitalização do São Francisco estaria em curso.
Então, significadizer que o, Governo já tem proj~tadoo

rumo para definição dessatemática, vitalpara aqueles
Estados nordestinos, inclusive o meu Ceará. Portan
to, cumprimento V.Ex:a. pelo pronunciamento e· espero
que se cumpra aquiloque represento.u praticamente o
anseio de 2 séculos: a transposição de. águas do Rio
São. Francisco. para suprir a carência hídrica do meu
Estado e das o.utras3referidas unidades federadas.
Meus cumprimentos a VExa.

O SR. JAIIl/lE,MARTINS ..., Agradeço ao nobre
Deputado. MauroBE;lnevides o aparte.

Esperamos que as autoridades governamentais,
especificament~ o Ministro Ciro Gomes e a Ministra
Marina Silva, sejam sensíveis à realidade epromovam
as inversões pararecuP13ração do Velho Chico, sobre
tudo começando da forma co.mo se deve começar, ou
seja, pelo início, pela Blilcia do Alto .São Francisco e
se estendendo, na medida do possível, portoda a ex
tensão do rio.

Ressalte-se que a recuperação ambiental e hi
drológica de uma bacia hidrogr~fica das dimensões
das do São Francisco deve envolver projetos delongo
prazo, pois a maioria dasmedidas necessárias exigem
prazos relativamente longos para implantação e visu
alização de resultados.

Sr. Presidente., Sras. E;l Srs. Deputados, é neces
sário também rnelhorar, e em alguns casos restabe
lecer, as condições de, navegabilidade do curso do
Rio São Francisco, a qual depende da manutenção
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de vazões regularizadas capazes de impedir a forma
ção de bancos de areia, proporcionando a dragagem
natural do rio.

A recuperação ambiental e hidrológica certamente
terá reflexos imediatos na navegabilidade. No entanto,
vários estudos vêm demonstrando, desde a década de
70, que a implantação de barragens de regularização
em afluentes do São Francisco, em especial no Rio
Paracatu, será fundamental para recuperar e manter
suas condições de navegabilidade, além de aumen
tar as disponibilidades de água para outros usos, em
especial para a irrigação.

Outras ações de menor porte, como a dragagem
de alguns trechos do rio e a complementação da infra
estrutura viária e portuária, são também necessárias
para que o Rio São Francisco volte a ser o Rio da In
tegração Nacional.

Também não podemos ignorar, Sras. e Srs. Depu
tados, que, em parte significativa da própria bacia
hidrográfica do Rio São Francisco, prevalecem condi
ções de extrema pobreza, que poderiam ser minoradas
mediante o uso mais intensivo dos recursos hídricos
na agricultura irrigada e no provimento de melhores
serviços de saneamento básico, por exemplo.

Por isso, é fundamental que a execução do pro
jeto de transposição de águas do São Francisco para
o semi-árido do Nordeste setentrional não sirva de
pretexto para a redução de recursos orçamentários
da União em projetos em implantação ou planejados
para a própria Bacia do Rio São Francisco. Para tanto,
deve ser mantido o fluxo de recursos orçamentários
para fazer frente a contrapartidas financeiras da CO
DEVASF a financiamentos externos de projetos de
desenvolvimento da agricultura irrigada tanto em Mi
nas Gerais quanto nos demais Estados que partilham
a bacia hidrográfica do São Francisco.

Lembramos da importância de aprovarmos, com
a máxima urgência, a Proposta de Emenda à Cons
tituição nº 524, de 2002, de cuja Comissão Especial
sou membro titular.

A PEC nº 524/02 propõe acrescentar artigo ao
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ins
tituindo o Fundo para a Revitalização Hidroambiental
e o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio São
Francisco, o qual, durante 20 anos, receberá meio
por cento do produto da arrecadação de impostos de
competência da União, deduzida das vinculações e
participações constitucionais.

Os recursos desse fundo serão utilizados para
custear os programas e projetos necessários à recupe
ração ambiental e hidrológica do Rio São Francisco e
de seus formadores e a implementaçãO'de um processo
de desenvolvimento econômico e social que mantenha,

ou seja, sustente o meio ambiente, nele incluída a água
em quanti:iade e qualidade, em condições ideais para
a nossa e as futuras gerações.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para bem
utilizar as águas do Rio São Francisco em proveito de
toda a sociedade brasileira, recuperando a sua condi
ção de rie da integração nacional, temos de assumir,
naplenitu':le, nossas responsabilidades com sua con
servação.De outra forma, qualquer novo projeto que
utilize suas águas será mais um golpe para apressar
sua morte.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, antes de
encerrar, gostaria apenas de convidar toda a Casa
para parti::ipar da sessão solene que será realizada
amanhã, ~leste plenário, às 10h, em homenagem ao
sesquicertenário da ferrovia no Brasil, outro tema de
crucial imi)ortância em termos de infra-estrutura para
o País. .

Ademais, na condição de Presidente da Frente
Parlamenar em Defesa do Transporte Ferroviário, in
formo que, na quinta-feira, realizaremos um seminário,
a partir dlS 9h, com a presença do Sr. Ministro dos
TransporÍi~s, em que debateremos esse tema essen
cial para (I avanço da economia brasileira.

Muit) obrigado.
O S,~. MAURO BENEVIDES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O sa. PRESIDENTE (César Bandeira) - Tem

V.Exa. a r;alavra.
O SB. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pela

ordem. Pl'onuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Snits. e Srs. Deputados, já se tornou tradição,
em nossoEstado, o realce dado ao transcurso do Dia
da Indústria, a ocorrer no dia 24 de maio, quando a
Federaçãó das Indústrias do Estado do Ceará confe
re a Medulha do Mérito Industrial, prêmio que busca
destacar á inestimável contribuição emprestada pelo
importantt;~ segmento às nossas atividades produtivas,
com vistaf; do desenvolvimento do País e ao bem-estar
de nossa gente.

Alián, relembro, com imensa alegria, que, em
1992, qU31do então exercia a Presidência do Congres
SO Nacioral, fui um dos laureados com aquele galar
dão, juntamente com o saudoso Fernando Nogueira
Gurgel, um dos mais prósperos dos nossos homens
de empre:>a, na época, comandando o parque fabril
da MECESA, no contexto do pólo metalmecânico exis
tente no Nordeste do País.

Confesso que, naquela ocasião, o então Presiden
te da conceituada entidade, Luís Esteves Neto, fez-me
a outorgada honrosa medalha num dos mais impor
tantes momentos de minha vida pública, quando tinha
a responsabilidade de comandar o nosso Parlamento,

- _.._----_. - --------~~~
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em delicado instante de nossa vida político-institucional,
Lima vez que se instaurava processo de que decorreria
o impeachment de um Presidente da República, por
inftingência a princípios éticos inarredáveis.

No corrente exercício, as indicações, unanime
mente acolhidas pela FIEC, foram a do industrial Jorge
Gerdau, um dos mais dinâmicos empresários do País,
que investe, agora, cerca de 25 milhões de dólares na
ampliação de suafál:>rica em nosso Estado; de Claú
dio Gomes Figueiredo, responsável pela ampliação
da tradicional CAJUBRÁS, localizada em Pacajus, na
região metropolitana da Grande Fortaleza; e de Tarcí
sio Pinheiro, chefe de prestigiado escritório de inves
timento ao qual se atribuem ponderáveis aplicações
em fábricas localizadas no Nordeste, através de sua
TP Associados.

Referentemente a Jorge Gerdau, recordo que, em
seguidos contatos com ele mantidos à época em que
propugnava pela modernização dos portos brasileiros,
pude· aferir a sua extraordinária visão para ajustqr o
nosso País aos reclamos do Primeiro Mundo, tarefa que
contou com o seu decidido apoio, por mim estimulado
como dirigente do Congresso Nacional.

Já como Deputado Federal e durante sessão
solene na Câmara dosDeputados, levada a efeito por
iniciativa da bancada gaúcha, relembrei, em breve in
tervenção, a sua marcante trajetória, pondo em rele
vo os atributos que o apontavam como um dos mais
dinâmicos homens de empresa de nosso País, com
prestígio internacional.

Os 2 outrosgalardoados são, igualmente,homens
clarividentes, aos quais o Ceará deve contribuição
apreciável para o seu crescimento no.âmbito regional.
Daí a justeza da escolha ora procedida pela Federa
ção das Indústrias do Estado do Ceará, presidida por
,Jorge Parente Frota.

Espera-se que o Deputado Armando Monteiro
Neto também se faça presente ao expressivo aconte
cimento, na condição de Presidente da poderosa Con
"federação Nacional da Indústria, que acaba de lançar
uma.agenda legislativa com oportunas sugestões ao
Executivo e ao Legislativo brasileiros.

As autoridades locais, a começar pelo Governa
dor Lúcio Alcântara, certamente aderirão ao evento,
corroborando a deliberação adotada pelos empresários
cearenses, cujo registro senti-me .no dever de exaltar
desta tribuna, para oferecer dimensão nacional ao fato
e estímulo aindamaior aos 3 escolhidospara a Meda
lha do Mérito Industrial - versão 2004.

O Ceará sentir-se-árecompensado pelos serviços
que os 3 homenageados hãoprestado ao crescimento
de nossa unidade federada e do próprio País.

o SR. PRESIDENTE (César Bandeira) - A Pre
sidência solicita aos Srs. Deputados que venham ao
plenário registrarpresença, para que possamos iniciar
a Ordem do Dia.

O SR. JOÃO BATISTA- Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (César Bandeira) - Tem
V.Exa.a palavra.

O SR. JOÃO BATISTA (PFL - SP. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, venho a esta tribuna congratular-me
com o Governo do Estado de São Paulo por suas ini
ciativas em prol do turismo.

Cerca de 200 convênios já foramassinados pelo
Governo para beneficiar 65 Municípios paulistas consi
derados estâncias turísticas, hidrominerais, climáticas
e balneárias.

Recursos no valor aproximado de 88 milhões
de reais serão repassados a essas cidades, para que
realizem novas obras e melhorias para atrair mais vi
sitantes.

Dessa forma, algumas das principais reivindica
ções das estâncias poderão ser atendidas, como, por
exemplo, a pavimentação de vias urbanas e estradas;
urbaniza.ção depraças; construção de centros de even
tos e convenções; melhorias no sistema de iluminação;
implantação e reforma nosportais de entrada dos Mu
nicípios e serviços de infra-estrutura.

Essa iniciativa reveste-se de grande importância,
por permitir a geração de emprego e renda, que são
essenciais pa.ra o des.envolvimento das cidades e a
promoção do bem-estar da população.

Vale ressaltar que o turismo envolve aproximada
mente 52 diferentessetores da economia e demanda
profissionais de hotelaria, alimentação, interpretação,
tradução, agentes de viagens e guias, entre outros.

Além da geração de emprego e renda, cumpre
lembrar queo turismo promove uma conscientização
na população quanto à importância de se preservar
o meio ambiente, bem como os' patrimônios histórico
e cultural.

Assim, por ter o turismo a capacidade de melho
rar o perfil socioeconômico de localidades e regiões, o
seu incentivo, a exemplo do que faz o Estado de São
Paulo, deve ser considerado uma das prioridades de
qualquer ente federativo. A implementação de políti
cas públicas para0 seu forta.lecimento tornou-se, sem
dúvida, mais um meio de se alcançar o tão esperado
desenvolvimento sustentável.

Para concluir, Sr. Presidente, solicito a V.Sxa. que
determine a divulgação deste discurso pelos órgãos
de comunicação desta Casa, bemcomo no programa
A Voz do Brasil.
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Muito obrigado.
O SR. JOSIAS GOMES - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (César Bandeira) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. JOSIAS GOMES (PT - BA. Pela ordem.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, ocupo a tribuna no dia de hoje para
exaltar decisão do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia,
que cassou, de maneira exemplar, o mandato do Pre
feito Tassizo Carletto, do Município de Itamaraju, no
Estado que represento nesta Casa. Depois de anos de
supremacia, conseguida de forma duvidosa, a família
Carletto experimentou o poder da Justiça contra os des
mandos praticados na última eleição ocorrida naquela
importante cidade do Extremo Sul da Bahia.

Na última quinta-feira, dia 22, o diploma de Carlet
to foi cassado, portanto, pelo TRE baiano. A decisão da
Justiça Eleitoral coroou a luta travada pelos partidos que
compunham a coligação A Cidadania Vai Continuar, aí
incluídos o PT, o PSB, o PPS, o PCdoB e o PHS. Uma
luta que teve início após comprovação da existência
de graves ocorrências relacionadas com a corrupção
eleitoral, nas eleições de 2000, capazes de modificar
o verdadeiro desejo dos eleitores de Itamaraju.

Du rante todo o desenrolar do processo relativo à
cassação do Prefeito empossado em 2000, eleito de
forma escancaradamente fraudulenta, no que diz res
peito à utilização de expedientes antiéticos durante o
processo eleitoral, o Partido dos Trabalhadores da Bahia
sempre esteve na linha de frente, ao lado dos compa
nheiros da coligação A Cidadania Vai Continuar. Afinal
de contas, tratou-se, durante todo o tempo, de uma luta
em defesa do respeito à vontade popular, abertamente
contrariada por conta dos escusos expedientes utiliza
dos pela família Carletto naquela região.

Para recordar os fatos, em 2000, no próprio ano
eleitoral, o Prefeito que teve agora o seu diploma cas
sado criou uma fundação que levava o seu nome, com
flagrante propósito de captar votos. As irregularidades
levaram, inclusive, o Ministério Público Eleitoral a pro
por ação de extinção da fundação. No dia 19 de setem
bro de 2000, praticamente às vésperas da eleição, 2
pessoas foram presas em flagrante delito por infração
direta do Código Eleitoral (art. 299). Essas pessoas,
utilizando-se de 2 microônibus a serviço da fundação,
distribuíam cestas básicas em bairros de Itamaraju.
Portavam fichas com o timbre e o nome da fundação,
cadastro de pessoas que receberiam as cestas, con
tendo informações como filiação, endereço, número do
título eleitoral, zona e sessão. E, para revolta geral, em
algumas fichas havia expressões do tipo "apresentar

título" ou "mostrar título". Tudo isso foi claramente ex
plicitado pelo Ministério Público Estadual.

Além disso, o próprio Tassizo Carletto confessou
que sua fundação prestou serviços médicos, odonto
lógicos e forneceu cestas básicas, a partir de abril de
2000. Ressalte-se, ainda, que as testemunhas arroladas
e ouvidas no processo foram taxativas quanto às ações
pseudo-assistencialistas da fundação e à intenção de
comprar votos, que era a verdadeira função daquela
instituição privada. Quer dizer, todos os atos pratica
dos pelo então candidato Tassizo Carletto à frente da
fundação que levava o seu nome configuram captação
ilegal de votos e abuso do poder econômico.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na Inter
net multiplicam-se os espaços por eleições livres de
corrupção eleitoral no País. Nessa luta por eleições
sem fraudes, sem abuso do poder econômico, verda
deiramente democráticas, o ano de 1999 foi marcado,
para o cidadão brasileiro, por 2 grandes vitórias: em
primeiro lugar, foram reunidas as assinaturas de mais
de 1 milhão de eleitores, para apresentar ao Congresso
Nacional um projeto de lei de iniciativa popular contra
a corrupção eleitoral; finalmente, esse projeto foi apro
vado em prazo recorde - o primeiro projeto de lei de
iniciativa popular aprovado pelo Congresso Nacional.

A coleta de assinaturas durou mais de 1 ano. Mas
valeu a pena. Hoje o povo brasileiro dispõe de um novo
instrumento de luta para acabar com a impunidade do
crime da compra de votos, flagelo de nossa democra
cia: a Lei nº 9.840, de 28 de setembro de 1999.

A Justiça Eleitoral, pelo seu órgão máximo, oTribu
nal Superior Eleitoral, acolheu com satisfação essa lei,
que aumenta sua eficácia na ação que deve desenvolver
pela igualdade de oportunidades de todos os candida
tos. Mas, para agir, ela precisa que as irregularidades
lhe sejam denunciadas. É necessário, portanto, que,
em todo o Brasil, o milhão de subscritores do projeto
de lei aprovado se organizem, com outros brasileiros
que a eles se juntem nessa ação de cidadania, para
fiscalizar o cumprimento da Lei nº 9.840.

Assim, é preciso que haja o efetivo cumprimento
da Lei nº 9.840 nas eleições municipais deste ano, com
o real afastamento do processo eleitoral, pelo cumpri
mento da lei, dos políticos aproveitadores que exploram
as carências populares para conquistar mandatos e
exercê-los unicamente em seu próprio proveito.

Nossa ação não deve, no entanto, reduzir-se à
simples fiscalização da lei. Será necessário difundir
ao máximo esta verdade simples: voto não tem pre
ço, tem conseqüências. Essa frase fala por si mesma.
Cunhada durante a campanha de coleta de assinaturas
por um participante de Apucarana, Paraná, ela agora

- --------~--- ------ ---------- -- --~---------- ---- --- --------, --- ,~---------------------
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precisa ser repetida, lida e ouvida pelo maior número
possível de eleitores.

A cassação ora definida pelo TRE baiano em Ita
maraju se inscreve no interior dessa luta mais ampla por
transparência ê ética nas eleições. Na Bahia, a decisão
do Tribunal Regional Eleitoral revela a independência
dos juízes eleitorais para com possíveis injuflções do
poder econômico ou político porventura interessado
na manutenção do status quo da corrupção eleitoral.
E nos enche de esperanças em um futuro marcado
pelas liberdades democráticas e pelo respeito absoluto
à vontade do eleitor.

Enfim, acaba fazendojustiça à administração do
ex-Prefeito petista Frei Dilson, que concorreu à reeleição
19m 2000 armado apenas da ética e da transparência,
enfrentando a corrupção eleitoral agora escancarada
!9raças à decisão do TRE da Bahia. Frei Dilson retorna
ao comando da Prefeitura de Itamaraju, antecedendo a
vitória que, comtoda a certeza, pertencerá ao Partido
dos Traba.lhadoresnas eleições municipaisdeste ano,
naquela importante cidade do Extremo Sul da Bahia.

Era o que tinha a registrar, Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados.

O SR. CORIOLANO SALES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (César Bandeira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. CORIOLANO SALES (PFL -- BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
fazer breve registro sobre a polêmica acerca do aumen
to aos é\posentados. De fato, parece que o Governo
não está com boa vontade com tal categoria do País.
A regra constitucional determina que os aposentados
tenham percentual de aumento igual ao dos trabalha
dores da ativa. De modo que, quando se discute o sa
lário mínimo, e~sa regra é inquestionável.

Não deveria haver nenhuma dúvida sobre isso,
mas está ocorrendo exatamente o contrário. Há uma
dúvida em todoo.País acerca do comportamento do
Governo: se vai conceder o aumento do salário míni
mo de modo que contemple, com o mesmo percentual,
ativos e inativos ou se não vai fazê-lo.

A imprensa vem destacando que o Governo está
esboçando uma perfídia para prejudicar os aposenta
dos brasileiros. Ainda hoje, o jornalista Janio de Freitas
comenta, na Folha de S.Paulo, em artigo destacado,
a possibilidade de o Governo estar manobrando a si
tuação, ao propor um abono, no salário-família, para
aqueles que têm direito a esse benefício. Os que não
têm filhos não têm direito ao abono do salário-família.
Com isso, haveria aumento diferenciado, o que preju
dicaria milhares ou até milhões·de trabalhadores em

todo o País, que não teriam o mesmo aumento, pelo
fato de não receberem abono do salário-família.

Sr. Presidente, registro minha insatisfação com
esse comportamento. Trata-se de indignidade praticada
contra os aposentados do País.

Muito obrigado.
O5R. NILTON CAPIXABA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (César Bandeira) - Tem

V.Exa. apalavra.
O SR. NILTON CAPIXABA (PTB- RO. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Brasil continua perdendo suas maio
res riquezas naturais. Há mais de 500 anos a História
registra o roubo de madeira, ouro e pedras preciosas.
Atualmente, estamos assistindo aos contrabandistas
internacionais de diamantes agirem sem qualquer re
pressão na reserva· indígena de Roosevelt.

Os dados que colhemos na região indica.m que
o tráfico internacional de diamantes movimenta 5 mi··
Illões de dólares por dia. A conta chega à astronômica
cifra de 1 bilhão de dólares por ano. E o garimpo está
funcionando ládesge junho de 1999.

QUanto dinheiro a· Nação já perdeu e continua
perdendo? .Quantos agentes do tráfico internacional
de drogas e armas estarão envolvidos na compra dos
diamantes?

Srs. Deputados, mais do que riquezas naturais,
o Brasil tem perdido filhos nessa guerra. Mais de 300
garimpeiros foram mortos desde o início desse garim
po. Segundo declarado pelos sobreviventes, osmortos
na última chacina passam de uma centena.

As informações que a Comissão·Externa colheu
em Espigão D'Oeste, Cacoal e PortoVelho, na última
semana, nos deixaram impressionados. Osíndios es
tão armados com submetralhadoras e fuzis AR-15. DEl
certo que nãoas compraram em Rondônia. Entram ar
mas e narcodólares;saem diamantes de 50, 70, 90 e
até de 175·quilates. Háhomensl;>rancos trabalhando
em regime de escravidão, conforme relatos dos garim
peiros que ouvimos aqui hoje.

Mesmo depois da chacina do dia 7 de .abril, o
garimpo permanece ativo. Sobrevoando a reserva,
é possível contar 4.grandes retroescavadeiras, mais
de uma centena de compressores de ar e bombas
d'água, equipamentos usados para desmanchar os
barrancos.

O Ministro da Justiça sabe, a FUNAI sabe, nós
sabemos dessa situação, mas até agora nadafoi feito
para solucioná-Ia.

Os representantes da União Nacional do Garim
peiros, que hoje se encontram aqui em Brasília ~ alguns
sob proteção policial-, estão dispostos a colaborar.
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Cabe-nos a responsabilidade de atualizar a legislação
federal, de regulamentar a Carta Magna.

E, nesse intervalo de tempo em que se dará o
processo legislativo, não vejo outra providência a ser
tomada senão a do envio de tropas federais militares
para a reserva Roosevelt.

Essa ação é fundamental, é o único modo de o
Governo Federal assumir o controle daquela riqueza
e daquela região, antes que os traficantes internacio
nais de diamantes o façam sob o manto das organiza
ções não-governamentais que se dizem dedicadas à
proteção do meio ambiente e que, já sabemos, estão
instaladas dentro da reserva indígena.

Este, Srs. Deputados, é o nosso alerta e nosso
apelo.

A questão do garimpo na reserva Roosevelt não
pode se resumir a mais um episódio de evasão de ri
quezas do Brasil, como se ainda vivêssemos sob o
comando dos países colonizadores do Velho Mundo.

Muito obrigado.
O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (César Bandeira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG.

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, recentemente, foram
realizadas, pela força-tarefa interestadual da Polícia
Rodoviária Federal, algumas blítze na BR-381 que liga
Belo Horizonte a São Paulo, e os resultados não foram
dos mais agradáveis. Documentos falsificados, acondi
cionamento inadequado de cargas, falta de segurança
e motoristas inabilitados somam as principais irregu
laridades encontradas pelos profissionais rodoviários
nos veículos que transportam, pelas nossas rodovias,
cargas consideradas perigosas.

Os números realmente são preocupantes: 90%
dos veículos que transportam cargas perigosas no Bra
sil trafegam com algum tipo de irregularidade. E Minas
Gerais, dono da maior malha viária do País, também
sofre com o problema.

Lamentavelmente, isso se deve ao pequeno nú
mero de policiais preparados para fiscalizar a nossa
extensa malha viária. Em Minas, eles somam cerca de
700 homens para mais de 5 mil quilômetros. O resul
tado não poderia ser outro: o livre trânsito de veículos
totalmente irregulares e despreparados para realizar
o transporte de cargas perigosas e especiais.

Senhoras e senhores, medidas como essas re
alizadas na BR-381 precisam se estender a todo o
País. Não se pode mais permitir que alimentos sejam
misturados a produtos químicos, que o carvão, o com
bustível e tantas outras cargas igualmente perigosas

sejam irre sponsavelmente transportadas com riscos
de acidentes e danos ao meio ambiente.

Parabéns aos patrulheiros rodoviários do Esta
do de Minas, que conduziram os trabalhos commuita
seriedade, multando e apreendendo vários caminhões
em situaçjo irregular.

Era I) que tinha a dizer.
O SB. PRESIDENTE (César Bandeira) - Solici

to às Srau. e aos Srs. Deputados que se encontram
nas deméis dependências da Casa que venham ao
plenário r3gistrar suas presenças, a fim de ter início
a Ordem 1:10 Dia.

O S~. HENRIQUE AFONSO ~ Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O S.~. PRESIDENTE (César Bandeira) - Tem
V.Exa. a Halavra.

O Slt HENRIQUE AFONSO (PT - AC. Pela or
dem. Serr revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Depulados, nos dias 22 e 23 deste mês, há cinco
dias, port(lnto, acompanhando o Governador do Acre,
Jorge Viana, e o Prefeito de Marechal Thaumaturgo,
Itamar de Sá, estive numa das regiões mais isoladas
do Estado: aquela que é conhecida como o lugar onde
termina o Brasil, mas que consideramos exatamente o
seu corne,';;o. Atravessando-se o rio, chega-se ao Peru,
na densa floresta da Amazônia.

Lá estivemos para a inauguração de duas esco
las, uma 110 seringal Restauração, no meio da flores
ta, e a outra em Foz do Breu, na fronteira com o Peru.
São escolas de 2º grau informatizadas e com curso de
inglês, nas quais já se pensa em ensinar o espanhol.
Agora, aoconcluírem o ensino fundamental, os jovens
e as jovens de lá não mais precisarão sair da vila para
sede de Thaumaturgo ou de Cruzeiro do Sul a fim de
fazer o ensino médio. É a escola de 2º grau chegan
do à f1ore:,ta. Nós, que vivemos na cidade, talvez não
saibamos a importância de uma escola de 2º grau no
local OndE) estão os seringueiros e ribeirinhos.

Sr. Presidente, precisamos falar de coisas boas.
E esse é mais um exemplo do que chamamos de ''110
restania", ou seja, de promoção de cidadania para as
comunidades mais isoladas da floresta. Trata-se do
resultado do esforço constante do nosso Secretário
de Estadc, de Educação, Arnóbio Marques, e do Pre
feito de Thaumaturgo, Itamar de Sá, a quem aproveito
para parabenizar pela iniciativa de levar conhecimento
e educaçüo às regiões mais distantes do Estado.

Parebenizo também o Governador Jorge Viana
e o Presicente Lula, que demQnstram pensar nos se
ringueiros, nos índios e nos ribeirinhos ao levar para
o meio da floresta não só o 2º grau e o ensino funda
mentai, mas também o ensino superior, pois já estamos
formatanco a universidade da floresta.

---T------------ --------------------------- -- --- ---------.-- ----- -- ---- ---- ---------- - --------,--
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Por fim, Sr. Presidente, solicito a V.Exa. seja este
meu pronunciamento divulgado nos meios de comu
nicação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (César Bandeira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR.WALTER PINHEIRO (PT - SA. Pela ordem.

Sernrevisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, nos últimos 8 anos, temos buscado nesta
Casa convencer os que já deveriam estar convencidos
- e aprofundamos, por várias vezes, o debate - da
importância dos trabalhadores daárea de saúde, par
ticularmente os agentes comunitários de saúde, que
também fazem o combate às endemias.

É comum·ver Parlamentares e até governantes
elogiarem o trabalho desses profissionais no País in
teiro. Falamos muito sobre a redução da mortalidade
infantil, sobre o vigor, a capacidade, o empenho desses
trabalhadores, seja no combate às endemias, como a
dengue, e aos surtos de raiva, seja na visitação cotidia
na, e sobre os excelentes resultados obtidos por eles.
Aprovarnosprojeto que reconheceu a profissão e agora
buscamos.faz:er oque poderíamos chamar de sua re
gulamentação, a fim de dar aos agentes comunitários
de saúde um mínimo no universo do trabalho.

No dia1ºde maio, vamos ter o anúncio do novo
valor do salário mínimo e de outras questões traba
Ihistas,e 220 mil trabalhadores brasileiros aguardam
ansiosamente que este Plenário vote emenda consti
tucional que resolva situação que se arrasta há muito
tempo. Eles sãotrabalhadores sem ca.rteira assinada
e são, àsVezes,perséguidos, maltratados, apesardo
excelente trabalho realizado. Não têm direito a férias,
não têm direito a décimo terceiro salário. Foi preciso
que o Ministério, no ano pa.ssado, aumentasse o subsí
dio deles, para quetivessem o décimo terceiro. Muitas
vezes, os Prefeitos tratam-nos como cabos eleitorais,
vão perseguindo-os com ameaças ora aqui, ora acolá.
Está na hora de resolvermos esse problema.

Creio que há grande'sensibilidade por parte do
Ministro Humberto Costa. A sua equipe já chegou a
elaborar uma minuta, que busca uma solução, e há
um texto em curso na Casa Civil. Mas está na hora de
corrermos comisso, porque, a partir do dia 3, entra
mos na famosa seara das limitações. da Lei· Eleitoral:
não pode contratar, não pode isso, não pode aquilo.
Aí, vamos ver, mais uma vez, jogar-se para adiante a
solução de gravíssimo problema.

O Presidente falaVa com propriedade sobre o pri
meiroemprego,. e quero aqui deixar como lembrança:
nada teria impacto maior no.1 ºde Maio do que anun-

ciar para o País inteiro que 220 mil trabalhadores da
área de saúde passarão a ter carteira assinada. Re
pito: trata~se de 220 mil trabalhadores,. dos quais 180
mil visitam 100 ou 150 famílias por mês. Eles repre
sentam muito não só paraa saúde, mas também para
a construção da cidadania e da dignidade em nosso
País, e, por isso, merecem ser tratados dignamente,
com a aprovação da matéria.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
OSR.JOSUÉ BENGTSON - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem. .
O SR. PRESIDENTE (César Bandeira)- Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTS - PA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente; Srs. e
Srs. Deputados, inicialmente queremos parabenizar o
Presidente Lula pelas declarações que lemos hoje nos
jornais de que pretende corrigir as deduções do 'Impos
to de Renda, que, de acordo com índices divulgados,
registram uma defasagem de cerca de 55%. .

Sr. Presidente, o persistente aumento da carga
tributária brasileira tem nos preocupado.

De acordo com a Receita Federal, a carga tri
butária bruta. brasileira - arrecadação tributária bruta
como proporção doProduto Interno Bruto -passou de
29,74%, em 1998, para 35,86%, em 2002, o que sig
nifica um crescimento acumulado de 20,58%. No ano
de 2002, em termos nominais, a arrecadação tributária
bruta cresceu 16,67%, enquanto o PIB cresceu ape
nas 10,12%, olJseja, a carga tributária bruta foi 5,97%
maior que em 2001.

Ao comparar o resultado do estudo da Receita
Federal, para o ano de 2002, com levantamento reali
zado pela Organização para a Cooperação e Cresci
mento Econômico, pode-se concluir que o Brasil, na
quele ano, foi o país da America Latina com a maior
carga tributária.

A cada ano, observa-se o agravamento desse
quadro. A Receita Federal ainda não divulgou a carga
tributária bruta para0 ano de 2003, mas o Instituto
Brasileiro de Planejamento Tributário estima que seja
36,11 %, isto é, 0,70% maior que 2002.

Há muito se debatem os efeitos nefastos· da ele
vada carga tributária sobre a economia brasileira. Nos
últimos anos, tem sido amplamente discutida a neces
sidade de uma profunda reforma no Sistema Tributário
Nacional, de modo a torná-lo mais justo e efic.iente.

Vivemos uma época de intensificação das rela
ções comerciais entre diversos países e, conseqüen
temente, de crescente disputa pelos mercado$ exter
nos. No entanto, a elevada carga tributária brasileira,
relativamente à dos outros países, torna os produtos
nacionais menos competitivos no exterior. It todos
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nós sabemos o importante papel desempenhado pe
las exportações na história econômica do Brasil. As
exportações contribuem para manter a estabilidade
econômica de um país e, principalmente, para impul
sionar o seu crescimento.

Ora, a economia brasileira passa por um perío
do de estagnação, em que a política tributária pode
ria fomentar o seu crescimento. Contudo, o aumento
constante da carga tributária contribui para elevar os
custos das empresas, tão importantes na geração de
riquezas e de postos de trabalho.

A exorbitante carga tributária brasileira, associa
da a uma legislação altamente complexa, também tem
estimulado a elisão e a sonegação fiscal. Tiram pro
veito desses mecanismos os contribuintes em melhor
condição socioeconômica, o que acaba por onerar, em
demasia, inúmeros trabalhadores brasileiros. Segundo
o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário -IBPT,
no ano passado, as pessoas trabalharam 135 dias para
pagar todos os tributos. Em países desenvolvidos, as
pessoas precisam trabalhar menos tempo para quitar
as suas obrigações tributárias.

O Brasil é o país da América Latina com a maior
carga tributária, superando inclusive alguns países
desenvolvidos. No entanto, apesar da elevada arre
cadação de receitas tributárias, as políticas públicas
brasileiras deixam a desejar. A qualidade dos serviços
públicos aqui prestados está muito aquém dos servi
ços públicos prestados em países com carga tributária
semelhante à do Brasil.

Nobres colegas, antes que a carga tributária do
País aumente ainda mais, é preciso que os recursos
arrecadados sejam gastos mais racionalmente, de
modo que a elevada arrecadação de receita tributária
se traduza em reais benefícios à população brasilei
ra, especialmente aos mais necessitados. Não pode
mos e não devemos furtar-nos, ilustres pares, da luta
pela consolidação das bases para o desenvolvimento
econômico do nosso País. Enfatizo que não há como
melhorar a qualidade de vida dos brasileiros se o per
sistente aumento da carga tributária não for acompa
nhado da constante preocupação com o gasto racional
dos recursos arrecadados.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. JORGE GOMES - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (César Bandeira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. JORGE GOMES (PSB - PE. Pela ordem.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a violência contra a mulher ·fez em
Pernambuco mais uma vítima fatal. Este ano já são 50

mulheres mortas por razões banais, mas sobretudo pela
simples condição de ser mulher. O 50º caso mereceu
mais uma pequena notícia de jornal, mas provocou um
grande choque, pela banalidade da motivação.

Senão vejamos. Inconformado com o fim do namo
ro, um cidadão conhecido apenas como Elói disparou
vários tiros contra a ex-companheira e contra a amiga
que a acompanhava. A antiga namorada morreu no
local e a amiga está hospitalizada em estado grave.

A estatística que contabiliza 50 mortes de mulhe
res neste ano é do Fórum de Mulheres de Pernambuco.
A Secretaria de Defesa Social não fornece um levanta
mento atualizado sobre esse dado, mas informa que,
em 2003, foram registrados 300 casos de homicídios
contra mulheres, enquanto que, em 2002, o número
foi de 369. A coordenadora do Fórum, Vera Baroni,
diz que esse índice de 2004, levantado pelo próprio
órgão, pode estar subnotificado, porque foi baseado
unicamente nos casos divulgados pela mídia, que não
toma conhecimento de todos os episódios. Ela lembra
que, em relação ao ano passado, enquanto a Secre
taria de Defesa Social registrou 300 casos, o Fórum
contabilizou somente 167 desses assassinatos. .

Pernambuco está vivendo momentos difíceis.
Continua a registrar e lamentar a mortes de muitas
mulheres, ao mesmo tempo que testemunha indefesa
a violência batendo à porta de todos os seus cidadãos.
O medo dos habitantes é perceptível em cada um dos
moradores do Estado. Em todas as faixas etárias as
pessoas estão amedrontadas e conscientes dos meca
nismos da violência, ao mesmo tempo em que buscam
informações sobre algumas medidas de proteção, que,
se usadas adequadamente, conseguiriam reverter um
pouco a situação. É desolador, por exemplo, ver uma
criança já assustada e limitada no seu direito de viver
livremente a. infância.

Pernambuco enfrenta estatísticas perturbadoras
de homicídios. Os últimos números apresentados pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística detectam
que a taxa de homicídios no Estado é a maior do País,
com 54 mortes por grupo de 100 mil habitantes. Em
20 anos, 61.241 pessoas morreram assassinadas. A
média anual de homicídios que era de1.121 em 1980,
passou para 4.276 em 2000. Em termos absolutos, o
Estado somente perde para o Rio de Janeiro e São
Paulo, mas levando-se em consideração o tamanho da
população, lidera o ranking nacional de violência, com
um índice que é o dobro da média nacional.

Se forem consideradas apenas as taxas de homi
cídios de homens com idade entre 15 e 24 anos, Per
nambuco ocupa a segunda colocação, com 198 óbitos
por 100 mil habitantes, ficando atrás apenas do Rio de
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Janeiro, com 205. Em91 % das mortes violentas, as
vítimas não resistiram aos ferimentos provocados.

Esses números foram divulgados no último dia
13, pelo IBGE, fazendo parte da Síntese de Indicado
res Sociais. O chefe da unidade estadual do Instituto
analisa esses resultados como um.exemplo da visibi
lidade da baixa escolaridade e do desemprego que
contribuem para o crescimento dos índices.

A pesquisa mostra como a violência evoluiu ao
longo das duas últimas décadas, fato lamentável. Neste
período, houve 598.367 vítimas de homicídios, sendo
que 2 terços delas faleceram nos últimos 10 anos. Des
sa forma, atingimos uma estatística desoladora, quan
do os homicídios superaram os acidentes de trânsito
como maior causa de mortes violentas.

Esse retrato de Pernambuco que trago a esta
Câmara é motivo de preocupação e tristeza de todos
os pernambucanos, de todos os brasileiros. O medo
está instalado naquele Estado, que verdadeiramente
tem um potencial fantástico. As condições de vida da
sua população quanto à segurança são cada vez mais
assustadoras. fndices de violência como os registrados
demonstram que vivemos, nós OS pern€lmbucanos,
uma situação de guerra. Transcendemos a normali
dade que deveria reger a vida de cidadãos pacatos.
Para exemplificar: em um feriadoprolongado, como o
da última Semana Santa, foram registradas perto de
50 mortes por violência.

Pernambuco quer dar um basta a essa situação
caótica e injusta; Pernambuco clama por paz.

Muito obrigado.
O SR. PAULO FEIJÓ - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR PRESIDENTE (César Bandeira) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, sabemos todos que a região brasileira que
mais produz petróleo é o norte do Rio de Janeiro - lá
se produz mais de 80% do petróleo do País -, mas
poucos sabemque as regiões norte e noroeste do Es
tado são também das mais pobres do Brasil.

Apesar dos. royalties do petróleo, indenização
paga pela PETROBRAS para ressarcir o Município por
um pouco daquilo que explora, o norte e o noroeste do
Estado do.Rio de Janeiro, infelizmente,.detêm um dos
piores índices eçonômicose sociais brasileiros e têm
sido vítimas dos.Governos que se sucedem no País.

Deseje já, quero deixar bem claro que sou radi
calmente contra qualquer projeto de lei que tramite
nesta Casa visanejo alterar as leis que estabelecem
critérios para .a distribuição de roya/ties do petróleo
para os Municípios produtores.

Muitos imaginam que os Municípios que rece
bem roya/ties do petróleo são riquíssimos financeira
mente, mas essa não é a realidade de nossa região,
uma das mais importantes do Brasil. Para nós, esses
recursos são. fundamentais, até porque vivemos su
cessivas injustiças.

O norte e noroeste do Estadoforam imensamen
te prejudicados 30 .anos atrás, quando um decreto do
Governo Federal concedeu ao Espírito Santo incl3ntivos
fiscais. Em 1988, na Assembléia N€lcionalConstituin
te, .não foi tributado o ICMS da produção de petróleo
no Estado de origem, outra injustiça imperdoáv~1 para
com o Rio de Janeiro. Os orçamentos da Uni&o, que
praticamente muito pouco são executados em relação
ao nosso Estado, em quase nada são materializados
no caso do interior.

Considerando todas as injustiças vividas pelo
povo do norte e noroeste do Estado do Rio de Janei
ro, e considerando as nossas potencialid€ldes; o que
produzimos para o País, com certeza, toda a banca
da doRio de Janeiro.neste Congressoseposicionarál
radicalmente contra.esses projetos injustos, que não
reconhecem·osdireitos.de uma das.regiões.mais im
portantes deste País, que infelizmente administra pro··
blemas sociais e econômicos enormes.

Sr. Presidente, eram as minhas ponderações,
patenteando o •meuposicionamento contrário $ esses
projetos que tramitam na Câmara dos Deputados.

Muito obrigado. . .•
A SRA. FÁTIMA BEZERRA - Sr. Presidente,

peço a palavrapelaordem.
O SR. PRESIDENTE (César Bandeira) - Tem

V.Exa. a palavra.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT - RN. Pela or

dem. Sem revisão da oradora.) __ Sr. Presidente, esta
Casa viveu hoje pela manhã um momento grandioso,
quando, .em sessão solene, celebrou os 20 anos do
movimento Diretas-Já.

Trata-se de um dos movimentos sociais contem
porâneos mais importantes. Sem dúvida, foi uma das
campanhas que mais mobilizou e emocionou o povo
brasileiro.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados~ há 20
anos o Brasil vivenciava as manifestações pelas Di
retas-Já. Não vou repetir aqui o que muitos tão bem
já expressaram, mas vou fazer referência a a.lgumas
daquelas matérias e crônicas que nos emocionaram
e ainda nos emocionam.

Em artigo intitulado Presidente, quem escolhe
é a gente, uma das palavras de ordem das grandes
manifestações públicas da época, publicado na Folha
de SPaulo, em 27 de n.ovembro de 1983, a sociólo
ga Maria Victoria Benevides, mostra que a.s eleições



18734 Quarta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2004

diretas são "um exercício democrático que garante a
participação popular", tendo sido um passo decisivo
para a superação do regime ditatorial, que durante 30
longos anos cassou a cidadania brasileira.

Instigada pelas grandes manifestações coletivas
do final dos anos 70 e início dos 80 - a campanha da
anistia, as grandes greves do ABC, o movimento pró
PT e pela fundação da CUT -, a vontade pelo resta
belecimento do direito de votar foi surgindo como uma
forma de repúdio ao regime ditatorial. Era o início do
processo de democratização do País, consolidado hoje
não apenas com o voto direto, mas com a abertura à
participação da sociedade civil organizada na definição
e realização das políticas públicas.

Muitos dos que aqui estão participaram ou se
recordam das imagens da primeira grande manifes
tação pública pelas Diretas, organizada pelo PT, em
São Paulo, no final do ano de 1983. Na descrição po
ética do nosso querido Sérgio Mamberti, este primei
ro ato público de conclamação ao povo brasileiro por
Diretas-Já aconteceu numa tarde ensolarada na Pra
ça Charles Miller, no Pacaembu. Este foi o empurrão
necessário para o início da mobilização popular que
tomou conta de todo o País. Não foi daquela vez que
conseguimos o voto direto para presidente, a vitória
veio bem depois. Apesar da intensa campanha que
reacendeu a nossa esperança, só em 1989 teríamos
a efetivação de nosso pleito.

A mudança foi adiada por mais 12 anos, até a
chegada de um governo democrático popular. Tivemos
que passar pelo Governo Fernando Collor de Mello,
pelo seu processo de impeachment, pelo Governo
tampão de Itamar Franco e pelos 8 anos da era Fer
nando Henrique Cardoso. Apenas agora começamos
a colher os frutos dessa extraordinária campanha das
Diretas-Já, que unificou a sociedade brasileira rumo
à cidadania. Como diz o jornalista Ricardo Kotscho,
''valeu à pena nunca perder a esperança".

Muito obrigada.
O SR. COSTA FERREIRA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (César Bandeira) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. COSTA FERREIRA (PSC - MA. Pela or

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, é com grande satisfação que
ocupo a tribuna desta Casa para tecer breves consi
derações acerca de algumas mudanças estruturais
necessárias à educação superior brasileira, em face
das condições presentes e futuras de nosso País.

Meu objetivo é contribuir para o processo de me
lhoria do sistema de educação superior, cujos efeitos

positivos para o desenvolvimento sustentado e a jus
tiça social são inquestionáveis.

O ersino superior ampliou-se significativamente,
nos últimos anos, embora o percentual de alunos na fai
xa etária seja menor do que em outros países, inclusive
aqueles com menores níveis de desenvolvimento.

Dad:>s demográficos indicam que, no Brasil, de
cada 100 .ovens entre 18 e 24 anos, apenas 9 freqüen
tam algurr curso de educação superior. Recente estudo
feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira revela que o número de
alunos dE. educação superior, independente de sua
idade, re~ resenta apenas 15% de toda a faixa etária.
Merece n:>ssa atenção a situação de outros países.
Por exemplo, no Chile são 38%; em Portugal, 50%;
na Coréia, 78%.

O mesmo estudo do INEP indica que, além de
baixo, o nível de atendimento é desigual entre as re
giões do nosso País. Enquanto na Região Sul 12,8%
da populé ção na faixa etária de 18 a 24 anos estão
matriculares na educação superior, no Nordeste a taxa
de freqüê,cia é de 5%. No Sudeste, onde se concen
tra mais c'a metade das matriculas na graduação, no
mestrado e no doutorado, o índice chega a 11 %.

Estamos, portanto, muito longe de alcançar a meta
estipuladEJ pelo Plano Nacional de Educação, por nós
aprovado no Congresso Nacional, que é a de elevar a
taxa de e3colarização bruta no ensino superior para
30%, nos 1Oanos de vigência do Plano. Hoje esta taxa
é de aperas 15%. Por isso, precisamos crescer e em
ritmo muifo mais acelerado.

É oportuno, portanto, buscar identificar as mudan
ças estruturais, que, em nosso julgamento, devem ser
implementadas para mudar a face da educação supe
rior brasiIE)ira. Gostaria de oferecer minha contribuição,
Sr. Presidente, apontando apenas algumas medidas,
por consicjerá-Ias as mais urgentes e de maior impacto
social e e::onômico.

Em meu modo de ver, é necessário aprofundar
a tendência de expansão de matrículas, ampliando as
oportunid3.des de educação superior a outros setores
sociais e, com isso, mudando o perfil socioeconômico
e étnico d.os alunos. É urgente democratizar o acesso
à educaç~o superior mediante a melhoria da qualidade
da educal?ão de nível médio e mediante a ampliação
de oportunidades às populações de menor renda e
àquelas sujeitas a processos históricos de discrimi
nação econômica, social e cultural.

Além disso, a expansão da oferta de educação
superior ceverá caracterizar-se pela interiorização do
sistema, possibilitando aos jovens permanecer em
suas regiêes, com positivo impacto no desenvolvimento
sustentado e equilibrado de nosso País.
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A democratização do acesso, por sua vez, só
será efetiva se a qualidade e a relevância das ativida
des acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão forem
preservadas e acentuadas. Segundo Darcy Ribeiro, a
universidade se caracteriza pelo seu duplo e intrans
f~rível compromisso com o avanço do conhecimento
e com a solução dos problemas nacionais.

Ocumprimento deste mandato acadêmico-social
demanda mudança estrutural na gestão da educação
superior, instituindo-se uma sistemática de gestão de
mocrática, interna e externa à instituição, de modo que
a sociedade em geral e a sociedade científica em par
ticular possam contribuir e avaliar o seu bom desempe
nho e o cumprimento de sua missão institucional.

A qualidade e a gestão democrática do sistema
têm por esteio, necessariamente, um corpo docente
competente e comprometido com a missão social e
acadêmicada instituição. Competência e comprome
timento, todos sabemos, dependem de vários fatores
- todos relativos à valorização dos professores em
qualquer nível de ensino.

Trata-se de fazer uma boa seleção das pessoas
mais tituladas e comprometidas com ensino, pesquisa
e extensão de qualidade e relevância; e que estejam
dispostas a se engajar em. um processo de constru
ção do' futuro, o qual se realiza através da educação
dos jovens e da produção e disseminação de conhe
cimentos.

Aqueles promissores indivíduos selecionados
devem ter uma carreira e condições de trabalho ade
quadas ao singular papel que lhes é atribuído, de cons
trutores do futuro. Condições de trabalho adequadas
compreendem duas áreas distintas, mas complemen
tares: de um lado, são muito importantes os laborató
rios, a biblioteca, os equipamentos, o financiamento
de pesquisa; de outro, todas estas facilidades serão
~nsuficientes se a carreira e os salários não corres
ponderem às exigências e às responsabilidades que
a função incorpora.

É minha convicção, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, que o valor e a expectativa que" um País
atribui ao seu próprio futuro se expressam na forma
como são tratadas as crianças e os jovens -pois são
·eles próprios o futuro - e os seus professores, que
são os principais responsáveis pela construção des-
te futuro. .

É minha expectativa, Sr. Presidente, que areforma
universitária, ora em gestação no Ministério da Educa
ção, venha a contemplar e aperfeiçoar as proposições
que ora apresentamos, a fim de possibilitar que a uni
versidade brasileira cumpra seu papel no processo de
desenvolvimento justo e sustentável deste País.

Muito obrigado.

o SR. JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (César Bandeira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOSÉ ROCHA (PFL - BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero fazer o registro de 2 eventos impor
tantes dos quais participei, nos dias 16 e 17, final da
semana passada, na Bahia.

Estive no Município de Matina, no sudoeste da
Bahia, que comemorou seu aniversário de emancipa
ção política. A festa foi programada pelo Prefeito Carlos
Alberto Fernandes, conhecido como Beto, pelo Vice
Prefeito, Edmilson, Vereadores e comunidade. Lá se viu
o entusiasmo das pessoas não só pelacomemoração
do aniversário da cidade como também pela excelente
administração que realiza o Prefeito Beto, juntamen
te com o Vice-Prefeito Edmilson, demonstrando que
Matina está em boas mãos e deverá continuar por
mais 4 anos sendo dirigida pelo atual Prefeito Carlos
Alberto Fernandes.

Outro evento importante ocorreu no Município
de Pindaí, a 4ªFeira do Bode. Estiveram presentes o
Deputado Federal Josias Gomes e diversas outras au
toridades. Tive oportunidade de participar, juntamente
com o Dr. JoãO Veiga e o Dr. Valdemar, ex-Prefeitos
daquele Município, desta feira importante para a eco
nomia do Município, preparada pelos trabalhadores
rurais e sua respectiva associação, demonstrando a.
viabilidade econômica da ovinocaprinocultura no Mu
nicípio de PindaL

Era este o registro que gostaria de fazer na tar
de de hoje.

Solicito a VExa., Sr. Presidente, a divulgação
este pronunciamento no programa A Voz do Brasil e
nos órgãos de comunicação da Casa.

O SR. JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (César Bandeira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, o Município de Laguna Carapã deu
uma prova de organização durante as comemorações
do aniversário de emancipação no último final de sema
na, com a realização da sétima edição do Concurso do
Pé de Soja Solteiro ~ iniciativa inédita no País -, que
premia os melhores produtores de soja do País.

Centenas de produtores de soja de Laguna Ca
rapã, de Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do Sul,
Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e até mesmo de
países como Bolívia e Paraguai estiveram presentes
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nesse concurso que premia o pé de soja com o maior
número de vagens com grãos.

Este ano o pé de soja da produtora rural IsoIde
Catarina Bohn teve 4.386 vagens com grãos, quebrando
o recorde de 3.402 vagens que pertencia ao produtor
Nelson Merti, vencedor da prova de 2002 e estava ins
crito no Livro dos Recordes. Além do Concurso do Pé
de Soja, os produtores rurais participaram do Concurso
Balde de Ouro, que premiou a melhor vaca leiteira, e
da exposição de produtos e serviços.

Tivemos o prazer de acompanhar essa festividade
que contou com a participação maciça da população,
que sonha com a pavimentação asfáltica da rodovia
que liga o Município a Dourados, num trecho de pou
co mais de 50 quilômetros. Participamos também de
reuniões com as lideranças locais, do Partido dos
Trabalhadores, que, pela primeira vez na história do
jovem Município, vislumbra a possibilidade de disputar
a eleição com candidato próprio à Prefeitura.

Agradecemos a acolhida dos companheiros pe
tistas, Telmo Luís Ferreira, Emanuel Olivi da Costa,
do Presidente do partido, Valdemar José dos Santos,
e do ex-Prefeito e pré-candidato petista à Prefeitura,
José Evaldo de Oliveira, o Zé Loli, que desponta como
a melhor alternativa para comandar o Município, que
tem na produção de soja a base de sua economia.

Por fim, parabenizamos os nossos valorosos
companheiros que estão lutando por um município com
mais desenvolvimento e justiça social para aquela po
pulação que trabalha sol a sol produzindo alimentos e
contribuindo para um país cada vez melhor.

Sr. Presidente, peço a V. Exa. que autorize a di
vulgação deste pronunciamento no programa A Voz do
Brasil e nos órgãos de comunicação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (César Bandeira) - Tem

V. Exa. a palavra, por 3 minutos.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS - SC. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, problemas na saúde e na educação
foram apontados por muito tempo como os que mais
afligiam a população brasileira. Houve muitos avanços
nos últimos anos. Os índices demonstram isso. A mor
talidade infantil e geral diminuiu e a expectativa de vida
aumentou. Na educação também vemos o aumento
do número de pessoas que ingressaram nas escolas
e a redução na evasão escolar. Muitos dados são po
sitivos. É claro que não avançamos o necessário, mas
houve crescimento.

Hoje, quando fazemos pesquisas da mesma or
dem, percebemos que elas apontam o desemprego,

a violência, a criminalidade e a insegurança como os
principais itens cobrados pela população. Existe, eviden
temente, a relação entre o desemprego e a violência,
como apontam trabalhos recentes. A situação leva à
violência. Provavelmente, não são problemas circuns
tanciais, mas estruturais enfrentados pelo País em fun
ção de um modelo econômico construído ao longo do
tempo, de uma dívida enorme, enfim, de uma situação
muito grave vivida pelo País. O que impressiona em
tudo isso é que também não temos uma ação especí
fica para essas questões circunstanciais.

A violência, por exemplo. Não percebo no Brasil
como um todo nenhuma política de segurança nacio
nal. Inclusive, não tem passado pelo Congresso Na
cional nenhuma política voltada para a questão. Não
temos política nacional de segurança pública. Isso não
é responsabilidade unicamente da Polícia, do Governo
Federal, do Governo Estadual ou do Congresso Na
cional, mas é responsabilidade do conjunto.

Se não podemos consertar a política econômica
a curto prazo - e o Governo atual está usando uma
política ortodoxa, pois entende que esse é o caminho,
e nós o estamos apoiando, porque entendemos que é
preciso encontrar um caminho -, é preciso pelo menos
criar uma política clara para alguns setores, como a
segurança pública.

Por isso o Congresso precisa retomar com força
essa discussão. No passado, já houve uma discussão
ampla sobre esse tema.

Os Governos Estaduais e Federal precisam discu
tir a fusão de polícias, a atribuição específica de cada
órgão, os orçamentos, enfim, discutir sobre de quem
é a responsabilidade. É preciso uma política nacional
de segurança.

Repito: o Congresso precisa retomar essa agen
da, que é importante, pois é uma reivindicação do
povo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (César Bandeira) - A Pre
sidência reitera aos Srs. Deputados que venham ao
plenário registrar suas presenças, para darmos início
à Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (César Bandeira) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao Deputado Zonta.

O SR. ZONTA (PP - SC. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
nesta oportunidade, como contabilista que sou, inscrito
sob o nº 4.012 no Conselho Regional de Contabilidade
de Santa Catarina, venho manifestar meu entusiasmo
e meus sinceros cumprimentos aos contabilistas pelo
transcurso do Dia do Contabilista na data de 25 de abril.
Merece destaque o Conselho Regional de Contabilida
de de Santa Catarina (CRCSC), constituído por 13.266
contabilistas e por 3.701 organizações contábeis.
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Importante é o papel desenvolvido pelo setor
contabilista, ressaltando que, pelo terceiro ano con
secutivo, o Conselho Regional de Contabilidade de
Santa Catarina promove, em parceria com o HEMOSC,
campanha estadual de doação de sangue, para mar
car a passagem do Dia do Contabilista. A campanha
foi aberta na segunda-feira, dia 26, nas 6 unidades do
HEMOSC (Florianópolis, Lages,Joaçaba, éhapecó,
Criciúma e Joinville) e no Banco de Sangue do Hospital
Santa Isabel, em Blumenau.A campanha estende-se
até o dia 26 de maio.

Além de cumprir com suas atribuições de fiscali
zar o exercício profissional, oCRCSC vem nos últimos
anos promovendo uma série de ações voltadas à valo
rização da classe contábil. São ações como o Projeto
Educação Continuada, que, no último ano, promoveu
a capacitação e a atualização de 9.208 profissionais,
através de 134 cursos e eventos, garantindo, dessa
forma, o constante aperfeiçoamento do contabilista
catarinense.

Não é apenas no lado da valorização profissional
que o CHCSC se destaca. O Conselho de Santa Cata
rina é pioneiro na área de responsabilidade social. Ele
foi o primeiro conselho de classe no País a divulgar
um balanço social e a prestar contas das atividades
que desenvolve. em prol da.sociedade.

Entre as ações voltadas à.área.social, estão a
arrecadação de alimentos para entidades filantrópicas
e a promoção de campanhas de caráter comunitário,
bem como a campanha estadual de doação de san
gue para marcar a passagem do Dia do Contabilista,
comemorado em 25 de abril. Assim, pelo necessário
e esplendoroso trabalho de. todos os contabilistas do
Estado de Santa Catarina edo Brasil, nossas sinceras
congratulações e nossa mensagem de sucesso.

Sr. Presidente, homenageamos toqosos contabi
listas deste País pela importância de seu papel como
mediadores e parceiros das empresas, da produção, do
emprego e também do Governo, no encaminhamento
da arrecadação dos tributos.

Éuma atividade ainda não reconhecida pelo Go
verno em atos .de enquadramento, especialmente no
SIMPLES. PreciSamos, portanto,avançar!

Muito obrigado.
O SR. TAKAVAMA - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (César Bandeira) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. TAKAYAMA (PMDB - PRo Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, na horada enfermidade, quando a saúde
fica debilitada, todos nós, Parlamentares, advogados,
trabalhadores do campo ou sem terra e cidadãos co-

muns, dependemos de profissional muito importante
na sociedade: o médico. Desde o momento em que
nascemos, nossa vida, queiramos ou nãó, está nas
mãos de médicos. O diagnóstico, o tratamento ea cura
de enfermidades dependem da presença permanente
dos profissionais preparados pelas nossas faculdades
de Medicina.

O Brasil é conhecido mundialmente por nossos
excelentes médicos, a exemplo de Euryclides de. Je
sus Zerbini, um dos pioneiros na cirurgia do coração,
e de profissionais anônimos que trabalham no Hospita~

Angelina Caron, no Paraná, que inovaram no campo
da Medicina e romperam conceitos intocáveis. Publica
ções científicas de todo o mundo enviaram repórteres
e estudiosos para analisar os avanços num hospital
da periferia, cujo trabalho pode não serdegrande va
lor para alguns, mas é reconhecido por aqueles que
entendem de Medicina.

Sr. Presidente, Sras. eSrs.Deputados, a preven
ção, a promoção e a recuperação da saúde da popu..
lação são deveres do Estado brasileiro, mas, princi..
palmente, são direitos dos cidadãos. O diagnóstico,
o tratamento ~ a. cura de enfermidades necessitam
da presençapermanente demédicos, quehão de selr
preparados por excelentes .mestres. e ilibados profis
sionais. O ensino à beira do leito hospitalar oudomici-·
liar, a relação médico-paciente, o aspecto humano da
Medicina e, sobretudo, a ética profissional são práticas
constantes e profícuas,realizadasem equipes em que
tooos se dedicam ao próximo. enfermo.

A estatística informa que há, no Brasil, 120facul
dades de Medicina, que formam cerca de 10 mil médi
cos por ano, para atender diretamente aos doentes. No
entanto, nas escolas tradicionais federais, estaduais
e particulares,essepérfil, embora existente, diminuiu,
porque os mestres aplicam sua experiência da vida
profissional em pesquisas e ensino.• Hoje se dá mais
valor aos aspectos teGnológicos do·que ao pa.ciente,
tratando mais a doença e menos o doente.•

Acredita-se que, qual1do SJ3 sabe oproGedimento
de um exame clínico ase efetuameonversas amigáveis
e esclarecedoras GOm.o padenteao.lado da cama, 70%
das enfermidades podem ser resolvidas. Entretanto,
ironicamente, a preoGupaçãomaiore indisfa~çável é
com a última réssonância magnética.

Lamentavelmente, existem escolas de Medicina
que não apresentam um corpo docente apropriado,
treinado e capacitado. Tampouco existem recursos
materiais suficientes e disponíveis. HánotíGias de que
aulas de Anatomia vêm sendo dadas apenas com apa
relhos projetores de s/ídes, emvez de com o manuseio
pedagógico de cadáveres. Assim, asportas fecham-se"
bloqueando-se a inicialização da habil.idade motora e
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da habilitação específica, tão necessárias ao exercí
cio da profissão. Há obstáculos inenarráveis para uma
aprendizagem adequada e imprescindível.

A situação é tão grave que muitos médicos saem
das faculdades absolutamente sem condições de pra
ticar a Medicina, já que são reduzidos os conhecimen
tos elementares que armazenam. Aprenderão, talvez,
na residência obrigatória, que passa a ser a única e
a melhor forma de treinamento e aprendizado após a
graduação, para que se possam exercer as especiali
dades com desenvoltura, responsabilidade e compe
tências necessárias. Sabe-se, porém, que falta tam
bém supervisão freqüente e avaliação constante dos
projetos de residência médica.

Diante desse triste quadro, a alternativa do re
cém-formado é o serviço público nos programas dos
médicos de família, cujo emprego é estável e com sa
lário garantido. Ao oferecer essa oportunidade de tra
balho, o Sistema Único de Saúde oferta atendimento
médico-hospitalar com profissionais de pouco saber
e com pequena prática, resultando em grave risco
para o doente.

É importante que o estudante postulante ao cur
so de Medicina, antes do exame vestibular, analise
profunda e criticamente a faculdade em que pretende
estudar, para que não sinta frustração no futuro.

Com o objetivo de resguardar a prática da Medi
cina, o ensino médico, os médicos e, principalmente,
a saúde dos enfermos, o Conselho Federal de Medi
cina, a Associação Médica Brasileira, a Federação
Nacional dos Médicos e as Sociedades Brasileiras de
Especializações fazem resistência à proliferação de
novas escolas de Medicina no País. Médicos lidam
com a vida das pessoas, que jamais devem ser con
sideradas como mercadorias, fato que vem ocorrendo
ultimamente.

Desejo que os dirigentes públicos que tratam da
saúde e os administradores de faculdades, hospitais,
clínicas e laboratórios zelem pela qualidade dos aten
dimentos e dos serviços, além de oferecer condições
indispensáveis para o exercício pleno da Medicina, em
favor da população brasileira.

Muitos dos estudantes que visitam esta Casa
pretendem fazer o curso de Medicina, e estou preo
cupado com a formação dos nossos médicos e com
os caminhos da Medicina no Brasil. É necessário que
o Governo Federal e esta Casa pensem com carinho
nessa questão, para evitar que os cidadãos brasileiros
e nossos filhos sejam cuidados por profissional que,
muitas vezes, não tem condições para fazê-lo.

Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que meu pronun
ciamento seja divulgado pelos órgãos de comunicação
desta Casa legislativa.

Muito obrigado.
O S=t. PRESIDENTE (César Bandeira) - Con

cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Gilmar Ma
chado.

O Si'=I. GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela or
dem. Serr revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a Universidade Federal de Uberlândia
realizou, de 21 a 25 de abril, curso para 270 alfabeti
zadores, 110 qual foi utilizado o método GEEMPA, co
ordenado pela ex-Deputada Esther Grossi.

Preocupa-me a alfabetização de adultos. Muito
falamos sobre inclusão social, mas, como incluir na
sociedadE! pessoas que não sabem ler nem escrever?
Essas não podem ter acesso aos bens sociais, razão
pela qual aceitamos o desafio do Governo Federal e
nos enga [amos na grande campanha nacional pela
alfabetiza;:ão, que se iniciou no ano passado.

Em Uberlândia, estamos fazendo nossa parte.
Com o apDio da UFU, de mais de 20 entidades da so
ciedade cvi! e de associações de moradores, levamos
à frente o Programa Brasil Alfabetizado, do Governo
Federal, que irá formar 2.000 alunos em maio. Em
junho, reiniciaremos os trabalhos e vamos atender a
mais mil f'studantes.

O curso de capacitação que ministramos em
Uberlândia baseou-se no método de alfabetização em
3 meses, que já havia sido aplicado na Câmara dos
Deputadcs, à época em que eu presidia a Comissão
de Educação e Cultura e a DElPutada Esther Grossi
coordena'1a um grupo de alfabetizados.

Sr. Fresidente, Sras. e Srs. Deputados, não pode
mos apenas falar, temos de demonstrar nossa preocu
pação no Jia-a-dia. Estou empenhado nesse processo
de alfabetização, pois, antes de ser Deputado Federal,
sou educê..dor. Para mim, a educação é questão essen
cial. O Brnsil somente passará por grandes modifica
ções se do fato investirmos nessa área. A alfabetização
de adulto,; é fundamental, porque a pessoa que não
sabe ler E escrever não pode usufruir dos benefícios
da cidadania.

Agmdeço a colaboração à Professora Esther
Grossi; ac GEEMPA; à Prefeitura de Santa Vitória, que
acreditou no projeto; à Universidade Federal de Uber
lândia; à UNIPAC e à UNIMINAS, que foram parceiros
do SESI nesse curso de capacitação. Cumprimento
a Profa. Georgetânia, que coordenou o processo, e
todos os assessores que muito contribuíram para a
realização do curso.

Quem dele participou pôde perceber o entusias
mo dos no professores, que saíram do encontro com
a disposição de colocar em prática o que aprenderam,
montando turmas nos acampamentos, nos bairros e nas
cidades, para erradicar o analfabetismo no Brasil.
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Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (César Bandeira) - Concedo

a palavra, pela ordem, ao Deputado João Magno.
OSR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a próxima quinta-feira, dia 29 de abril,
seráuma··data. histórica para 6 Municípios mineiros.
Ipatinga, Timóteo, Santana do Paraíso, Ipaba, João
Monlevade e Bela Vista de Minas estarão em festa
pelos·40 anos das suas respectivas emancipações
político-administrativas.

Cada.umdesses Municípios têm importância es
pecial no contexto do desenvolvimento das regiões do
Vale do Aço e Médio Piracicaba. De maneira conjunta,
as comunidades de Ipatinga, Timóteo, Santana do Pa
raíso, Ipaba, João Monlevade e Bela Vista de Minas
representam importante contribuição ao Produto Inter
no Bruto estadual e, além disso, oferecem excelentes
condições· para geração de empregos, qualidade de
vida e progressos econômico-sociais para o Brasil.

Mais do que reverenciar merecidamente a his
tória dessas cidades, emancipadas em pleno abril de
1964, numa. época em que o Estado brasileiro come
çavaa assumir os ares centralizadores, ditatoriais e
de relativa prosperidade econômica que marcaram o
último periodo militar na República, queremos refletir
nessa data sobre o futuro que está projetado para as
comunidades de cada um dos 6 municípios.

Sabemos que as condições conferidas pela po
mica neolilberal, quevigorou noPaís até dezembro de
2002, praticamente~'quebrou" os Municípios brasilei
ros, que foram juntos na bancarrota do próprio Estado
brasileiro. Modificar essas dificuldades estruturais vem
exigindo muita determinação, firmeza e sensibilidade
por parte das autoridades do País.

A partir da posse do Presidente Lula, pudemos
assistir a uma significativa mudança no tratamento dis
pensado pelo Governo Federal atodos os Municípios
braSileiros. Emque pesem as debilidades crônicas do
País, do ponto de vista da sua dependência econômi
ca e da sua miséria social, são evidentes, sobretudo
nos grotões mais pobres contemplados pelo Programa
Fome Zero, as melhorias já alcançadas pela população
em 1 ano e 4 meses de Governo Lula.

Mas o Governo Lula pode e deve fazer muito
mais a favor dos Municípios brasileiros, que, por sua
vez, devem estar preparados para assumir a sua im
portância cultural e cidadã. Neste ano, estãoprevistos
grandes investimentos em saneamento básico, infra
estrutura e estradas. Investimentos que, certamente,
não irão parar nos próximos anos, pois dizem respei
to a áreas bastante carentes na realidade de todo o

Brasil, eque exigem dedicação continuada para serem
transformadas.

O belo exemplo de Ipatinga pode servir de inspi
ração para as outras cidades iniciarem a sua trajetória
de mudanças.

Fundada a partir da expansão do setor siderúr
gico nacional, acolhendo metalúrgicos e operários
da Usiminas, Ipatinga se estruturOu polítiqo-adminis
trativamente aolongoclosanos 60 e.70, recebeu um
grande contingente populacional na década de 80 e
vem sendo governada pelo PT desde 1989, durante 4
mandatos consecutivos.

Hoje Ipatingapossui cerca de 250.000 habitan
tes e está entre as 8 principais cidades mineiras em
arrecadação, destacando-se também no Brasil na
~mérica Latina, nos Estados Unidos, na Europa ~ na
Asia pelos avanços alcançados em meio ambiente,
produção econômica.equalidade de vida.

Bela, formosa,generosa e graciosa, Ipatinga
chega aos 40 anos na condição de uma jovem senho
ra cheia de amor e vitalidade para continuar gerando
filhos e filhas, netos e netas, cidadãos e cidadãs com
prometidos com um Brasil melhor.

Nessa data querida, parabéns a todos os tra
balhadores e trabalhadoras' e a todas as famílias de
Ipatinga, Timóteo, Santana do Paraíso, Ipaba, João
Monlevade e Bela Vista de Minas.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa .. a divulgação deste
pronunciamento nos órgãos de comunicação da Casa
e no programa A Voz.do Brasil.

OSR. PRESI.DENTE (César Bandeira) - COncedo
a palavra, pela ordem, ao Deputado Lincoln Portela.

OSR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. President13,a mi
dia escrita, falada e tetevisionadá tem noticiado que o
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou a feliz ini
ciativa de ampliar o contingente do Exército brasileiro.
Houve também liberação de verbas para a segurança
pública. Portanto, parabenizá S.Exa. por tais atitudes.

Porém, Sr. Presidente, medidas isoladas não re
sOlverão nosso problema. Precisamos· nos abrir para
um grande entendimento, prE3cisamos enxergar que
o que está acontecendo no Brasil é uma verdadeira
guerra civil. Trata-se de problema antigo, não somente
do atual Governo, do qual meu partido é também base
de sustentação. O GovernqLuiadeve ficar atento para
o fato de que há 40 miljovens, em sua maior parte de
16 a 24 anos, assassinados, por ano.

Não podemos mais aceitar a quantidade enorme
de lesões corporais, roubos, massacres e uma infini
dade de delitos tanto no campo quanto na cidade. A
verdade é que não há segurança pública em lugar ne
nhum do Brasil. O sistema prisional brasileiro é o mais



18740 Quarta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2004

caótico, o mais ofensivo e um dos mais deploráveis
que o mundo moderno conhece.

Só quem trabalha nessa área é que sabe das
condições das prisões brasileiras, da lentidão do sis
tema Judiciário. Como ele, tanto o Poder Executivo
quanto o Legislativo estão acomodados em relação à
segurança pública. É chegado o momento de criarmos
uma assembléia geral envolvendo todos os Poderes
constituídos e a mídia brasileira.

Diga-se de passagem, a televisão tem contribuído
muito para o aumento da violência no País. É preciso
parar com isso. A sociedade civil organizada deve-se
juntar aos 3 Poderes para realizar uma grande assem
bléia e encontrar uma solução definitiva para a segu
rança pública no Brasil. A continuar essa banalização
da vida, Sr. Presidente, a paz será impossível.

O trânsito brasileiro também é de arrancar os
cabelos, até mesmo de quem não os tem. Portanto, é
chegada a hora de todos levarmos mais a sério a se
gurança pública. Não podemos ficar apenas com me
didas isoladas, que podem até ser boas, mas somente
o conjunto delas, definido em assembléia geral, poderá
resolver essa questão. Repito, o que está acontecendo
no Brasil é uma guerra civil, um verdadeiro fratricídio.
Se não mudarmos já essa situação, não sei o que será
de nós daqui a 5 anos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. NILSON MOURÃO - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (César Bandeira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. NILSON MOURÃO (PT - AC. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, informo a esta Casa que, com grande
honra, fui um dos 4 integrantes da Delegação de Par
lamentares brasileiros que foram à Palestina em visita
oficial. Coordenada pelo ilustre Deputado Jamil Murad,
do PCdoB de São Paulo, a Delegação foi composta
também pelos nobres Deputados Leonardo Mattos e
Vanessa Grazziotin.

Estivemos naquele país, Sr. Presidente, represen
tando o Parlamento brasileiro, a exemplo do que estão
fazendo Parlamentos do mundo inteiro, por exemplo,
Canadá, Estados Unidos, Bélgica, França, Grã-Breta
nha, Alemanha, entre outros, que têm ido à Palestina
ver in loco o que está acontecendo.

Mantivemos audiências oficiais com o Presidente
Yasser Arafat, com o Primeiro-Ministro Ahmed Qorei,
com o Presidente da Câmara dos Deputados, Gover
nadores, Deputados Federais, representantes de or
ganizações não-governamentais e com o povo.

Sr. Presidente, o que vimos é estarrecedor. En
contramos mais de 700 postos policiais controlados
pelo Exército de Israel dentro da Palestina, cidades
cercadas, plantações, milenares de oliveiras, do tem
po dos romanos, totalmente destruídas, assim como

estão destruídas ruas, escolas, infra-estruturas em
geral, monumentos pertencentes ao Patrimônio Cul
tural da Humanidade, inclusive lugares considerados
santos e sagrados das 3 grandes religiões, o que me
toca profundamente.

No entanto, Sr. Presidente, o que me tocou de
modo particular foi o muro de 8 metros de altura, e de
vários quilômetros, que está sendo edificado, cercando
as cidades. Ali, a nossa delegação, acompanhada do
Governador da região, do Prefeito da cidade de Kalkilia
e de Deputados Federais palestinos, fomos ameaçados
por militares israelenses que, segundo eles, estavam
do lado de Israel. Como não saímos da frente do muro,
contemplávamos, horrorizados, aquela vergonha e o
registrávamos com fotografias. Os soldados jogaram
uma bomba de gás lacrimogêneo com a finalidade de
nos intimidar. Mas permanecemos no lugar.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Orga
nização das Nações Unidas não pode assistir passi
vamente ao genocídio que ali se pratica e ao campo
de concentração que se instalou no território palestino.
Houve ocupação militar, política e econômica. Sr. Pre
sidente, como é que isso pode ser feito por Israel, cujo
povo, que merece o respeito da humanidade, jásofreu
na própria carne o mesmo tipo de barbaridades?

Sr. Presidente, faço esse registro, no plenário des
ta Casa, para dar conhecimento ao povo brasileiro do
que acontece naquela terra. Como afirmou o escritor
português José Saramago, trata-se de um novo cam
po de concentração, que semeia o ódio e envergonha
na humanidade.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. CHICO DA PRINCESA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (César Bandeira) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. CHICO DA PRINCESA (Bloco/PL - PRo

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, nós, do Partido Liberal,
não nos cansamos de vir à tribuna alertar sobre o grave
estado em que se encontram as rodovias do País.

Preocupa-nos que a população esteja entregue
à sorte quando se desloca pelo território brasileiro.
Quanto a isto nos pronunciamos com ênfase nas últi
mas semanas, desde o Dia Mundial da Saúde, no dia
7 passado. Nesse momento, contudo, viso a questão
sob um enfoque diferente: o escoamento da carga
nacional.

A economia brasileira depende até à morte do
transporte rodoviário. Emprego essa veemência por
que, apesar de parecer trágico e distante, nós conhe
cemos muito bem as conseqüências do descuido. Em
2001 descobrimos, sobressaltados, a necessidade do
racionamento de energia elétrica, mesmo que todas
as variáveis indicassem, com bastante antecedên
cia, a aproximação do caos. É exatamente o que está
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ocorrendo agora, Sr. Presidente: senão se começar a
recuperar as rodovias, o transporte de cargas entrará
em colapso.

Sras. e Srs. Deputados, 60% da carga brasileira
é movimentada pelas estradas do País. A ineficiência
do sistema de transporte brasileiro impõe demoras
inaceitáveis, além de provocar avarias nos cami
nhões e nos próprios produtos. Tudo· isso encarece
a mercadoria que chega ao consumidor final, como
também reduz a competitividade das nossas empre
sas no exterior.

De acordo com matéria veiculada no O Estado
de S. Paulo do dia 25, a indústria "carrega em média
22 dias.a mais de estoque comparada à americana".
O resultado disso, Sr. Presidente, é que os produtores
pagam "um seguro adicional para se proteger de um
sistema pouco confiável, onde ocorrem atrasos cons
tantes e perdas, devido a roubos, acidentes e avarias".
É óbvio que os gastos.extras são repassados para o
consumidor.

Por conta disso, é apropriada e tempestiva a in
tenção do Governo em suplementar o orçamento do
Ministério dos Transportes em R$500 milhões para
executar um plano de recuperação, gerando 50.000
lempregos diretos e 200.000 indiretos em todo o País.
A aprovação desses recursos passará pelo crivo do
Congresso Nacional, dando-nos a oportunidade e a
responsabilidade de amenizar os riscos anunciados
do "apagão" dos transportes.

O Partido Liberal apóia a medida, mas permanece
na expectativa do descontingenciamento total da CIDE
para que se possa implementar, de fato, um amplo pro
grama de recuperação da malha viária brasileira.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. POMPEO.DE MATTOS - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRE5IDENTE(César Bandeira) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Parlamentares, queremos fazer coro a colegas
Parlamentares para pedir ao Presidente da República,
Luiz Inácio Lula da Silva, que, para definir o novo va
Iar do salário·mínimo, tenha na cabeça a posição que
tinha o Partido dos Trabalhadores, o PDT e todos os
partidos de esquerda quando cobravam o mesmo do
Presidente Fernando Henrique e de outros Presidentes,
a exemplodo que fazia hoje o grande Senador Paulo
Paim, do meu Estado, o Rio Grande do Sul.

Quel'emosfazer coro dizendo que o mínimo do
mínimo, do mínimo, do mínimo, é 100 dólares - aliás,
esse era o compromisso inicial do Governo - para, ao
final do Governo, dobrar o valor do salário mínimo, ou
seja, 200 dólares. Estamos cobrando essa coerência.

O PDTcobra esse compromisso do Governo Lula para
com os trabalhadores.

Até hoje, Sr. Presidente, nenhuma daquelas ban
deiras que levaram o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva à Pre
sidência da República foi resgatada; bandeiras essas
que fizeram com que votássemos na esperança, su
perando o medo. A começar pelo Presidente doBanco
Central, Sr. Henrique Meirelles - S.Exa. não era do PT
nem da Esquerda, mas do PSDB -, que rugia como
um leão contra o FMI e agora está como um gatinho
no colo dos banqueiros. Nós não queremos isso.

Discutia-se que para acabar com o desemprego
precisaria de 9 ou 10 milhões de empregos. Tratem de
arrumar doze e meio, porque nãosó não vieram os 10
milhões prometidos, como tem mais 2 milhões e meio
de jovens recém-formados que querem ingressar no
mercado de trabalho.

Portanto, Sr. Presidente, esperamos que o Pre
sidente Lula tome uma atitude positiva, já que.S.Exa.
fala tanto em agenda positiva.

Esse é o segundo ajuste do salário mínimo no
Governo Lula. E S.Exa. só poderá ajustá-lo mais 2
vezes. Se até maio S.Exa. não repuser, pelo menos O>

básico, que é O compromisso de 100 dólares, como
posso imaginar que ao final do Governo chegaremos
a 200 dólares, ou seja., dobrar o salário mínimo, como
era o compromisso do Governo?

Por isso, Sr. Presidente, firmamos nossa posição.
O PDr está cobrando o discurso afirma.tivo do Sena..
dor Paulo Paim e do Presidente Lula, que tem esse
compromisso com os trabalhadores. S.EXa. foi eleito
com o compromisso de mudanças.

Espero, Sr.Presidente João Paulo Cunha, a exem
plo dos discursos proferidos aqui, quando cobravam
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que ago,·
ra, quando temos na Presidência da República um
operário, um metalúrgico, um homem que conhece
as dificuldades de quem vive essa dura realidade, o
Governo dê uma resposta.

Ainda há esperança.
O que não podemos é perdê-la para o medo. Mas

tenho receio de ficarsó na esperança.
Muito obrigado.

O Sr. César Bandeira, § 2 2 do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dênCia,que é ocupada pelo Sr. João Paulo
Cunha, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Apre
sentação de proposições.

Os Senhores Deputados que tenham proposições
a apresentar queiram fazê-lo.
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APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SRS.:

Autor Proposição Ementa

PL 3400/2004

PL 3401/2004

REC 122/2004

PL 3405/2004

PL 3402/2004
PL 3403/2004

INe 2578/2004

INC 2579/2004

PL 3408/2004

PL 3404/2004

PL 340612004

PL 3407/2004

RIC 1794/2004

INe 2580/2004

LobbeNeto

Dr. Benedito Dias REC 12312004 Recorre da decisão da Comissão de Finanças e Tributaçào,
para que seja apreciado pelo Plenário da Casa o Projeto de Lei
n" 5.065, de ZOOr.
Recorre contra o parecer pela inadmissibilidade proferido pela
CCJR à Proposta à .:::'onstituição n° 24, de 2003, que "dá nova
redação aos arts. 142 e 144 autorizando as Forças Annadas a
exercerem ativiclad;:s de segurança pública na faixa de
fronteira" .

REQ 1759/2004 Requer seja desapel1sado o Projeto de Lei nO 1765/2003, de
autoria da Deputada. Manínha e seu apensado o Projeto Lei n°
2429/2003, de autoria do Deputado Lobbe Neto, do Projeto
Lei na 203/1991, demtoria do Senado Federal.
Acrescenta o artigo 4°-A à Lei n° 9.472, de 16 de julho de
1997, criando obrig~lções às prestadoras do serviço telefônico,
fixo ou móve), e dá !,mtras providências.
Sugere ao Ministro de Estado da Educação ações relativas à
oferta e à gratuidadl: de cursos em instituições públicas, bem
como de cursos mmtidos por instituições beneficiárias do
disposto no art. 240 ,:la Constituição FederaL
Cria a disciplina ~, E:1ucação Financeira" nos currículos de sa a
ga séries do ensino fundamental e do ensino médio.
Sugere ao Poder E~ ecutivo, por intennédío do Ministério da
Educação, a inclusã;) de noções básicas de Direito Civil nas
Diretrizes Curricullues Nacionais para o Ensino Médio.
Dispõe sobre a blindagem de viaturas policiais.
Modifica a redação do parágrafo 4° do art. 8" da Leí n" 10.257,
de 10 de julho de 20tH.
Altera o art. 89 da lei nO 9.394, de 20 de dezembro de 1996 ~

Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Inclui o inciso 5° ao art. 2° e altera a redação do art. 3" da Lei
n° 1.797, de 10 de julho de ] 989, que cria o Fundo Nacional
de Meio Ambiente edá outras providências.
Modifica a Lei n° 9.711, de 20 de novembro de 1998,
alterando o Art. 21 e incluindo o Art. 21-A.

REQ 1760/2004 Requer a retirada de tramitação do Projeto de Lei n" 2.144, de
2003.
Solicita Informação ao Ministro da Fazenda, Antonio Palocci,
sobre as taxas do "spread" bancário brasileiro.
Sugere ao Poder Executivo, por meio da FUNAI e do
Ministério da Justiça, a criação da Terra Indígena Rio dos
índios, no Município de Vicente Dutra - RS.

PDC 1216/2004 Susta os efeitos da Fortaria n° 160, de 13 de abril de 2004, do
Minístro de Estado do Trabalho e Emprego.
Altera a Lei n° 8.666, de 2] dejunho de 1993, estabelecendo o
Balanço Social, nos termos em que específica, como critério
de desempate emlici.tações públicas.
Preme a adoção· de· cenas de nudez e apelo ao erotismo na
propaganda veiculad a pelas emissoras de radiodifusão sonora e
de sons e imagens e r:anais de televisão por assinatura.

Eduardo Sciarra

LobbeNeto

Lobbe Neto

Eduardo Valverde

Ivan Valente

Carlos Nader
Carlos Nader

João Campos

Anderson Adauto

Carlos Nader

Luiz Carlos Hauly

Carlos Nader

Carlos Nader

Milton Cardías

Coronel Alves

JoãaCampos
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Paulo Magalhães PL 3414/2004

Beto Albuquerque REQ 1765/2004

Eduardo Gomes REQ 1766/2004

Paudemey Avelino PL 3415/2004

Paudemey Avelino PL 3416/2004
Gerson Gabrielli PL 3417/2004

Alberto Frnga REQ 1767/2004

Or. Pinotti RIC 1796/2004

Nelson Marquezelli PL 3409/2004 Dispõe sobre a obrigatoriedade do transporte gratuito de
aeronautas pelas empresas de transporte aéreo regular, nos
casos que especifica.

Ricardo Izar PL 3410/2004 Dispõe sobre a dispensação de medicamentos por meio remoto .
para fannácias e drogarias.

Zequinha Marinho PLP 16812004 Autoriza o Poder Executivo a criar o Pólo de Desenvolvimento
de Carajás e instituir o Programa Especial de.Desenvolvimento
de Carajás.

Zequinba Marinho PLP 169/2004 Autoriza o Poder Executivo a criar o Eixo de Desenvolvimento
da BR • 230 e instituir o 'Programa Especial de
Desenvolvimento da BR-230.

Paulo Pimenta PL 3411/2004 Altern a Lei nO 10.233, de 5 de junho de 2001, dispondo sobre
a vistOIja de rodovias federais.

Paulo Pimenta PL 3412/2004 Altera a redação do inciso V do art. 143 da Lei na 9.503, de 23
de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, dispondo sobre a categoria E de condutores.

Luiz Carlos Hauly RlC i 795/2004 Solicita informações ao Ministro da Defesa sobre a realízação
de concurso público para sargento supervisor (je taifa.

Gilberto Kassab PL 3413/2004 Dispõe sobre a não vinculação das coligações celebradas para
Presidente e Vice- Presidente da República, sobre as demais
eleições,

Reginaldo Lopes REQ 1764/2004 Solicita a retirada do Projeto de Lei n.O 2303 do ano de 2003
que detennina que conste nas embalagens de bebidas lácteas a
quantidade de leite que se contém.

José Roberto Arruda PDC 1217/2004 Dispõe sobre a realização de plebiscitos para a criação dos
Estados do Aripuanã, do Araguaia, do Xingu, de Tapajós, de
Carajãs, do Río Negro, de Solimões, do UirapW1J, do Madeira
e do Juruá.
Dispõe sobre a dedutibilidade, para efeito de apuração da base
de cálculo do Imposto de Renda das pessoas flsícas, das
despesas com segurança, nas condições que determina.
Requer a convocação de sessão solene da Câmara dos
Deputados para homenagear os 40 anos: do Jornal Zero Hora e
os 2S anos da RBS TV Santa Catarina..
Requer a convocação de sessão solene da Câmara dos
Deputados para celebração do 15" aniversário de Palmas,
capital do Estado do Tocantins.
Determina o valor do salário mínimo e. o reajuste dos
beneficios da Previdência Social.
Altera a legislação tnoutária federal e dã outras providências.
Dispõe sobre normas para a transferência de bens e direitos no
âmbito do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS e dá
outras providências.
Requer a convocação de sessão solene da Câmara dos
Deputados para homenagear a Polícia Militar do Distrito
Federal.
Solicita infonnações ao Sr. Ministro da Justiça a respeito das
medidas adotadas quando da apredação do processo
n008012.003578/2000-18, em tramitação no Conselho
Administrativo de Defesa Econômica - CADE, originado em
decorrência de representação fomulada pela Rodobens
Administração e Participação Ltda contra a Mercedes-Bens e
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Luiz Carlos Hauly

Alice Portugal

Alexandre Cardoso

Eduardo Paes

Miro Teixeira

Edson Duarte

Edson Duarte

Edson Duarte

Edson Duarte

Edson Duarte

Edson Duarte

Edson Duarte

Nelson Bomier

Eduardo Valverde

DaimlerChrysler Administradora de Consórcios.
PL 341812004 Dispõe sobre a obrigação do registro na rede mundial de

computadores d,: doação em dinheiro ou estimável em
dinheiro para campanha eleitoral e dá outras providências.

REQ 1768/2004 Requer a designação de Comissão Externa da Câmara dos
Deputados para visitar a Bahia e averiguar as razões do
conflito entre os médicos baianos e os Planos de Saúde.

REQ 1769/2004 Requer convocação de Sessão Solene da Câmara dos
Deputados I com a finalidade de comemorar o Dia Mundial
sem Cigarro

PL 3419/2004 Regulamenta o exercício da atividade, define as atribuições do
Perito Judicial e do Assistente Técnico, e dá outras
providências.

REQ 1770/2004 Requer a criação de Comissão Externa para praticar os atos
necessários à confirmação da existência de fonnação de cartel,
por parte das concessionárias de telefonia fIXa e de tráfico de
influência na elaboração do Decreto n04733 de 10 de junho de
200l

RIe 1797/2004 Solicita informa~:ões ao Exmo. Sr. Eduardo Campos, Ministro
da Ciência e Tecnologia, sobre acidentes na mineração de
Urânio de Caitité, Bahia

REQ 177li2004 Requer a constituição de Comissão Externa para avaliar as
condições de operaçào da mineração de Urânio da INB, em
Caitité, Bahia.

RIC 1798/2004 Solicita infonnw;:ões ao Exmo. SI. Eduardo Campos, Ministro
da Ciência e Tecnologia, sobre acídentes na fábrica de urânio
de Resende, Rio de Janeiro.

RIC 1799/2004 Solicita ao Sr. Ministro das Comunicaçães l Eunício Oliveira,
informações sobre cobranças de multas pela AnateI.

RIC 1800/2004 Solicita ao Exmo. Sr. Ministro da Fazenda, Antonio Palocci,
informações da Receita Federal sobre a cobrança do ITR.

RIe 180112004 Solicita à Exma. Sra. Ministra das Mínas e Energia, Dilma
Roussef, informações sobre a construção de barragens.

RIC 1802/2004 Solicita ao Exmo. Sr. Ministro da Fazenda, Antonio Patocci,
infonnações sobre financiamentos do BNDES à construção de
barragens.

RIC 1803/2004 Solicita informações à Senhora Ministra do Meio Ambiente
sobre contratação de empresa prestadora de serviços e
assessoria com dispensa de processo licitatório, pelo IBAMA.

REQ 1772/2004 Requer a criação da Comissão Especial dos Assuntos
Indígenas para tratar as proposições sobre esta questão que
tramitam na casa.
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TOCANTINS

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

RORAIMA

Alceste Almeida PMOS
Almir Sá PL PUPSL
Or. Rodolto Pereira POT
Maria Helena PPS
Pastor Frankembergen PTB
Total de Roraima: 5

AMAPÁ

Coronel Alves PL PUPSL
Oavi Alcolumbre POT
Eduardo Seabra PTB
Gervasio Oliveira POT
Hélio Esteves PT
Janete Capiberibe PSB
Total de AMAPÁ 6

PARÁ

Asdrubal Bentes PMOB
Josué Bengtson PTB
Nilson Pinto PSOB
Paulo Rocha PT
Vic Pires Franco PFL
Zé Geraldo PT
Zé Lima PP
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará 8

AMAZONAS

Lupércio Ramos PPS
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazonas: 4

RONDÔNIA

Anselmo PT
Confúcio Moura PMDB
Eduardo Valverde PT
Marinha Raupp PMDB
Miguel de Souza PL PUPSL
Nilton Capixaba PTB
Total de Rondônia: 6

ACRE

Henrique Afonso PT
Nilson Mourão PT
Total de Acre: 2

Eduardo Gomes PSOB
Osvaldo Reis PMOB
Pastor Amarildo PSC
Ronaldo Oimas PSOB
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

César Bandeira PFL
Costa Ferreira PSC
Dr. Ribamar Alves PSB
Gastão Vieira PMOB
Luciano Leitoa PSB
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB
Sebastião Madeira PSOB
Washington Luiz PT
Total de Maranhão: 9

CEARÁ

Aníbal Gomes PMOB
Ariosto Holanda PSOB
José Unhares PP
José Pimentel PT
Leônidas Cristino PPS
Mauro Benevides PMDB
Vicente Arruda PSOB
Total de Ceará: 7

PIAuí

Átila Lira PSOB
B. Sá PPS
Júlio Cesar PFL
Nazareno Fonteles PT
Total de Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Oias POT
Fátima Bezerra PT
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA

Carlos Dunga PTS
Inaldo Leitão PL PUPSL
Marcondes Gadelha PTS
Philemon Rodrigues PTS
Ricardo Rique PL PUPSL
Wellington Roberto PL PUPSL
Wilson Santiago PMOB
Total de Paraíba: 7
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Feu Rosa PP
Iriny Lopes PT
Neucimar Fraga PL·PUPSL
Nilton Baiano PP
Renato C3.sagrande PSB
Total de ISspírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

Almir Moura PL PUPSL
Antonio Carlos Biscaia PT
Bernardo Ariston PMDB
Carlos Nc,der PFL
Carlos Se ntana PT
Chico Alencar PT
Or. Helerli) PP
Edson Ezequiel PMDB
Fernando Gabeira S. Part.
Fernando Lopes PMDB
Jair Bolsc naro PTB
João Merdes de Jesus PSL PUPSL
Jorge Bitf;lr PT
José Divino PMDB
Josias Quintal PMOB
Juíza Denise Frossard PSOB
Laura Cameiro PFL
Leonardo Picciani PMDB

DIÁRIO DA CÂMARA DOS CEPUTADOS
.:;;;;....:;..;.;.=....:~------~~:::.::...=~

Carlos Mota PL PUPSL
Carlos Willian PSC
Dr. Franci;co Gonçalves PTB
Eduardo l3arbosa PSDB
Geraldo lhadeu PPS
Gilmar Machado PT
Isaías Sil\'estre PSB
Jaime Martins PL PUPSL
João Ma\; no PT
João Pau o Gomes da Silva PL PUPSL
José MiliV~o PTB
Júlio Del~ado PPS
Lael Vare la PFL
Lincoln Pórtela PL PUPSL
Marcello Siqueira PMDB
Márcio Roinaldo Moreira PP
Maria do Carmo Lara PT
Mário ASf.ad Júnior PL PUPSL
Mário Heringer PDT
Odair PT
Romeu Queiroz PTB
Saraiva Felipe PMDB
Silas Braf.i1eiro PMDB
Virgílio Guimarães PT
Total de Imnas Gerais: 28

EspíRITO SANTO

Bosco Costa PSDB
Heleno Silva PL PUPSL
Jackson Barreto PTB
José Carlos Machado PFL
Total de Sergipe: 4

Jurandir Boia PSB
Rogério Teófilo PPS
Total de Alagoas: 2

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto PFL
Colbert Martins PPS
Coriolano Sales PFL
Daniel Almeida PCdoB
Félix Mendonça PFL
Fernando de Fabinho PFL
Guilherme Menezes PT
João Leão PL PUPSL
José Carlos Araújo PFL
José Rocha PFL
Josias Gomes PT
Jutahy Junior PSDB
Luiz Alberto PT
Luiz Carreira PFL
Marcelo Guimarães Filho PFL
Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo PL PUPSL
Robério Nunes PFL
Severiano Alves PDT
Walter Pinheiro PT
Zelinda Novaes PFL
Total de Bahia: 21

MINAS GERAIS

Anderson Adauto PL PUPSL
Aracely de Paula PL PUPSL
Athos Avelino PPS
Bonifácio de Andrada PSDB

ALAGOAS

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Fernando Ferro PT
Inocêncio Oliveira PFL
Jorge Gomes PSB
José Chaves PTB
Paulo Rubem Santiago PT
Renildo Calheiros PCdoB
Roberto Freire PPS
Roberto Magalhães PTB
Total de Pernambuco: 9
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Moreira Franco PMDB
Paulo Baltazar PSB
Paulo Feijó PSDB
Reinaldo Betão PL PUPSL
Rodrigo Maia PFL
Simão Sessim PP
Total de Rio de Janeiro: 24

SÃO PAULO

Aloysio Nunes Ferreira PSDB
Amauri Gasques PL PUPSL
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Carlos Sampaio PSDB
Corauci Sobrinho PFL
Dr. Evilásio PSB
Dr. Hélio PDT
Edna Macedo PTB
Elimar Máximo Damasceno PRONA
Ivan Valente PT
Jefferson Campos PMDB
João Batista PFL
João Paulo Cunha PT
José Mentor PT
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luciano Zica PT
Luiz Antonio Fleury PTB
Mariângela Duarte PT
Medeiros PL PUPSL
Milton Monti PL PUPSL
Nelson Marquezelli PTB
Paulo Kobayashi PSDB
Professor Irapuan Teixeira PP
Professor Luizinho PT
Ricardo Izar PTB
Roberto Gouveia PT
Rubinelli PT
Salvador Zimbaldi PTB
Teima de Souza PT
Valdemar Costa Neto PL PUPSL
Vicentinho PT
Zarattini PT
Total de São Paulo 36

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Celcita Pinheiro PFL
Ricarte de Freitas PTB
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Osório Adriano PFL
Sigmaringa Seixas PT
Tadeu Filippelli PMDB
Tatico PTB
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 5

GOIÁS

Enio Tatico PTB
João Campos PSDB
Leandro Vilela PMDB
Luiz Bittencourt PMDB
Pedro Canedo PSDB
Pedro Chaves PMDB
Professora Raquel Teixeira PSDB
Total de Goiás: 7

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PTB
Geraldo Resende PPS
João Grandão PT
Murilo Zauith PFL
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB
Airton Roveda PMDB
Assis Miguel do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PL PUPSL
Colombo PT
Giacobo PL PUPSL
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello PMDB
Iris Simões PTB
Luiz Carlos HaulyPSDB
Moacir Micheletto PMDB
Oliveira Filho PL PUPSL
Osmar Serraglio PMDB
Paulo Bernardo PT
Selma Schons PT
Takayama PMDB
Total de Paraná: 17

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB
Edison Andrino PMDB
Fernando Coruja PPS
João Matos PMDB
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João Pizzolatti PP
Luci Choinacki PT
Mauro Passos PT
Paulo Afonso PMDB
Vignatti PT
Zonta PP
Total de Santa Catarina: 10

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Ary Vanazzi PT
Beto Albuquerque PSB
Cezar Schirmer PMDB
Enio Bacci PDT
Francisco Turra PP
Henrique Fontana PT
José Ivo Sartori PMDB
Luciana Genro S.Part.
Luis Carlos Heinze PP
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Milton Cardias PTB
Orlando Desconsi PT
Osvaldo Biolchi PMDB
Pastor Reinaldo PTB
Pompeo de Mattos PDT
Tarcisio Zimmermann PT
Veda Crusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 18

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
lista de presença registra o comparecimento de 260
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re
gistro o lançamento de mais 3 publicações da Secre
taria de Comunicação da Câmara dos Deputados, im
portantes para o trabalho de informação que a Casa
tem realizado.

Fizemos a publicação do Estatuto do Torcedor,
cartilha em formato de bolso, com comentários de
pessoas do mundo do esporte. Esse estatuto é fun
damentai para mostrarmos à sociedade brasileira o
trabalho da Câmara, o que trouxe um pouco de paz a
nossos estádios.

Ao mesmo tempo, anunciamos a publicação do
Manual de Redação, da Secretaria de Comunicação
da Câmara. Há bastante informação e um glossário de
termos utilizados no âmbito do Parlamento brasileiro.

Por final, publicamos uma revista dos 180 anos do
Legislativo brasileiro. Foi feita a consolidação de maté
rias publicadas durante o ano passado no nosso jornal,
que, em sua página final, sempre trazia uma parte da
história dos 180 anos. Essa revista é importante para
a História, para o Parlamento e para as pessoas que
querem conhecer um pouco o Legislativo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Pas
sa-se à apreciação da matéria que está sobre a mesa
e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -Item 1.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 153-C, DE 2003
(Do Poder Executivo)

Continuação da discussão, em turno
único, das Emendas do Senado Federal ao
Projeto de Lei de Conversão nº 14, de 2004
(Medida Provisória nº 153-A, de 2003), que
institui aTaxa de Avaliação in loco das insti
tuições de educação superior e dos cursos
de graduação e dá outras providências; ten
do parecer do relator da Comissão Mista,
designado em plenário, pela aprovação das
emendas. (Relator: Dep. Júlio Lopes).

Prazo na Comissão Mista:1º-2-04
Prazo na Câmara: 16-2-04
Sobresta a Pauta em: 5-3-04 (46º Dia)

OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a mesa requerimento do nobre Vice-Líder do PFL
no seguinte teor:

Sr. Presidente, requeremos a V.Exa., nos
termos do art. 117, VI, do Regimento Interno,
a retirada da pauta da Medida Provisória nº
153-C, de 2003, constante do Item 1 da pre
sente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 27 de abril de 2004.
- Rodrigo Maia, Vice-Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação.

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre
Deputado Beto Albuquerque, que falará contra a ma
téria. (Pausa.)

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre Depu
tado Luiz Sérgio, que falará contra a matéria. (Pausa.)

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre
Deputado Rodrigo Maia, que falará a favor da matéria.

O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, o Depu
tado Aloysio Nunes Ferreira vai encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Para
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado Aloy
sio Nunes Ferreira, que falará a favor da matéria.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, nossa bancada continua obstinada
na sua atitude de obstrução política da Ordem do Dia
da Câmara dos Deputados, e a razão já é conhecida
pela Casa. Estamos obstruindo a pauta, em primeiro
lugar, para marcar protesto contra o fato de o Governo
Lula estar neste momento praticando uma ação violen-
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tamente anti-social contra os trabalhadores de baixa
renda. Já estamos quase no final do mês de abril e o
Presidente Lula ainda não anunciou o valor do salário
mínimo, e assegura que o mesmo passará a vigorar a
partir de maio, e não de abril.

A Oposição já se esfalfou na tribuna para de
monstrar algo elementar, algo que não necessita de
grande exercício de aritmética, ou seja, que cada dia
sem reajuste éum trinta avos de um futuro reajuste
surrupiado do trabalhador. Otrabalhadorbrasileiro está
sendo espoliado de um mês de reajuste do salário por
este Governo.

Em segundo lugar, nossa posição de obstrução
é no sentido de pressionar o Governo a cumprir seus
compromissos. Nem exijo que o Governo cumpra a
promessa de dobrar o valor real do salário mínimo
- compromisso eleitoral. Colocaremos essa afirma
ção do Presidente Lulana conta da fanfarronada. Não
podemos admitir o total silêncio, a obscuridade. com
que esse assunto vem sendo. conduzido pelo Gover
no. Queremos a recomposição do poder de compra
do salário mínimo, como manda a Constituição e que,
além do reajuste, para recuperar aquilo que a inflação
lhe tirou, haja o aumento real, substancial, do poder
de compra do salário mínimo brasileiro.

Não há política social fora de crescimento, de
emprego e de aumento de salários daqueles que se
situam nos patamares inferioresda pirâmide de remu
neração do nosso País.

Este Governo vem se caracterizando pelo total
rompimento dos compromissos históricos que a luta
do Presidente Lula, quando líder oposicionista e sin
dical, firmou como povo·brasileiro e especialmente
reafirmou nas últimas eleições.

Agora mesmo se anuncia a revisão do proje
to de lei referente ao Programa Primeiro Emprego,
para que as empresas sedesobriguem de manter em
seus postos de trabalho trabalhadores mais idosos, a
fim de abrir vagas para o primeiro emprego. Ou seja,
as empresas vão receber subsídios do Governo para
desempregar, demitir trabalhadores mais idosos, que
terão mais dificuldades de se reinserir no mercado de
trabalho, sob o pretexto de contratar jovens em seu
primeiro emprego. Essa é mais uma demonstração do
caráter profundamente anti-social deste Governo.

É por essa razão que começa a se acelerar a
erosão da popularidade do Presidente Lula. Um Pre
sidente que descumpre seus compromissos para com
a Nação não pode ficar impune, um Presidente que
ignora o sentido dovoto que o conduziu ao posto que
ocupa inexoravelmente está destinado a colher por
parte da cidadania uma reprovação cada vez mais
maciça, mais cerrada a seu Governo.

Por estas razões, Sr. Presidente, reafirmo, da
tribuna, a intenção do PSDB de obstruir a Ordem do
Dia em sinal de protesto, para pressionar o Governo
a cumprir seus compromissos.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento.

Como vota o PFL?
O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o requerimento é
de autoria do Partido da Frente Liberal. Mantemos a
mesmá posição das outras semanas.Vamos continuar
em obstrução, enquanto o Presidente da República não
encaminhar projetode aumento o salário mínimo.

Ontem, deforma inacreditável, a articulista do
Jornal das 10, da Globo News, já sabia comonós, Par
lamentares, iríamos proceder: o Governo encaminha
proposta de 265 reais .e os Parlamentares, de forma
competente, (iumentam para 270 reais.Agora é assim:
o sistema de comunicação diz como o Parlamento vai
operar e ficamos reféns da articulação entre Palácio
do Planalto e imprensa brasileira.

É isso que vai ocorrer, pelo que diz amídia, mas
esperamos que não. E que o Governo encaminhe logo
a medida provisória do salário mínimo, bem como o
aumento dos servidores públicos com data retroativa
a 1º de janeiro, como ocorreu ano passado. Se a data
não for essa, o aumento real não será nos fndices que
o Governo anuncia, eosservidores perderão de 1ºde
janeiro até a datade validade do aumento.

Por isso o PFL mantém coerência e posição: es
tará em obstrução, enquanto o Presidente da Repúbli
ca não encaminhar amedida provisória do aumento
do salário mfnimo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço

verificação.
O SR. PRe:SIDENTE (João Paulo Cunha) - Ve

rificação concedida.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como

vota o PRONA?
O SR. EUMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA

SP. Pela ordem. Sem revisãodo orador.) - Sr. Presiden
te, o PRONA vota favoravelmente ao requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como
vota o PV? (Pausa.)

Como vota o PSC? (Pausa.)
Como vota o PCd08? (Pausa.)
Como vota o PDT?(Pausa.)
Como vota o PS8?
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o SR. JORGE GOMES (PSB-PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota
contra.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como
vota o PPS? (Pausa.)

Como vota o PL?
O SR. JOÃO PAULO GOMES DA SILVA (Blo

co/PL-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o Bloco Parlamentar PUPSL vota "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como
vota o PSDB, Deputado Aloysio Nunes Ferreira?

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB-SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O PSDB está
em obstrução, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
obstrução.

Como vota o PTB, Deputado Iris Simões?
O SR. IRIS SIMÕES (PTB-PR. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota "nãd'.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como

vota o PP, Deputado Nilton Baiano?
O SR. NILTON BAIANO (PP-ES. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - O PP está em obstrução,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
obstrução.

Como vota o PFL?
O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO

(PFL-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o PFL está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
obstrução.

Como vota o PMDB?
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - "Não", Sr. Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
"Não".

Como vota o PT, Deputado Luiz Sérgio?
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o requerimento
tem o claro objetivo de obstruir. Nós somos contra a
obstrução. Entendemos que este Plenário precisa de
liberar e decidir. Somos contra o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Obri
gado.

Como vota a Liderança do Governo, Deputado
Beto Albuquerque?

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB-RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a li
derança do Governo conclama todos as Sras. Depu
tadas e OS Srs. Deputados, que compõem a base do

Governo, a virem ao plenário votar "não" ao requeri
mentoe car curso à Ordem do Dia.

Há matérias importantes a serem votadas. E há
outras que não estão trancando a pauta, mas preci
sam dest'3 gesto, neste momento, para que possam
avançar.

Por sso votamos "não".
Con :;Iamamos todos a virem ao plenário dar o

seu voto nesta votação nominal.
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 elet'ônico.

Está. iniciada a votação.
Que;iram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O S.R. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A

Presidênda convoca todos os Srs. Deputados a virem
ao plenáro.

Estémos em processo de votação. Solicito a to
dos que permaneçam em plenário, pois teremos várias
votações esta noite.

O S~. MAURO PASSOS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SI=I. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR MAURO PASSOS (PT-SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputadc.s, estamos acompanhando há mais de 1
mês o prdcesso eleitoral para as eleições de 2004 no
nosso Esado.

Par~l nossa surpresa, há uns 2 meses, a cidade
de Floriarlópolisamanheceu com um conjunto de ou
tdoorsalútando à população para o risco que corria
um Depufado do PMDB de São José. Ele havia sido
vítima de uma farsa política.

Em Ilotícia veiculada na imprensa falada e escrita
da semana, o Deputado fez referência ao candidato
do PSD8à Prefeitura de Florianópolis, o ex-Prefeito
de São Jcsé Dario Berger, ex-PFL. Disse que ele teria
promovido uma armação na eleição passada com in
tuito de p·ejudicá-Io. É importante os Deputados e as
Liderançés do PSDB averiguarem o fato.

O afsunto vem provocando uma série de discus
sões na região metropolitana. Ex-Prefeito do Municí
pio de Sá) José, agora pleiteia o cargo de Prefeito de
Florianóp)lis. Inclusive ele teve de mudar de domicí
lio, abrir rnão do restante do mandato que lhe faltava,
mas sua candidatura está causando incerteza em face
das denúlcias que circulam na grande imprensa do
nosso Esiado.

Sr. Presidente, tudo o que está sendo divulgado
consta em fitas gravadas, em registros em cartórios
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que mostram todo um procedimento impróprio para um
ex-Prefeito e., muito mais, para um postulante a novo
cargo de Prefeito na Capital de Santa Catarina.

Portanto, fica registrada a minha manifestação
na tarde de hoje.

Tenho certeza de que as Lideranças do PSDS
vão apurar o que se está passando em relação à can
didatura do Sr. Dario Berger a Prefeito de Florianópo
lis, afim de examinar a veracidade daquilo que vem
sendo denunciado.

Se as denúncias tiverem fundamento e se concre
tizarem, no. meu entendimento, fica totalmente impedida
de se efetivar tal candidatura em nossa Capital.

O SR. LUCIANO ZICA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. LUCIANO ZICA (PT-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado João
Paulo Cunha, Sras. e Srs. Deputados, aproveito o mo
mento, enquanto votamos o requerimento, para fazer
registro que considero muito importante.

O Governo Fernando Henrique Cardoso, quando
instituiu a regulamentação da quebra do monopólio do
petróleo, também instituiu a desordem no mercado.

Com a instituição da figura do formulador, deixou
se a cargo da ANP a tarefa de estabelecer a regula
mentação e apermissão para instalação de empresas
de formulação de gasolina.

Temos questionado permanentemente a incom
petência da ANP, e, muitas vezes, há suspeita de
<corrupção na análise dos projetos. Tivemos, primeira
mente, a concessão à empresa COPAP, fundada em
documentos irregulares; e nesta semana tivemos a
permissão para que a empresa Golfo Petróleo, objeto
de várias denúncias de adulteração de combustíveis,
possa formular gasolina no Brasil.

E o que temos hoje, infelizmente, é um mercado
de combustíveis contaminado nacionalmente pelos
solventes, pela mistura de álcool, de produtos fora de
especificação, levando um grande prejuízo ao consu
midor brasileíro e aos cofres públicos.

Então, diante da minha desilusão com o papel fis
calizador da ANP, visto que as empresas estão se apro
veitando da corrupção implantada hoje dentro da ANP
ou da incompetência na interação de diversos agentes
para garantira lisura nos processos de permissão de
agentes do setor de combustíveis, estou préparando
uma representação para encaminhar ao Ministério PÚ
blico Federal contra a Agência Nacional do Petróleo,
a fim de que possamos constatar, numa investigação
isenta, se estamos diante de caso de corrupçao dentro
da ANP desde o ano de 2002 ou de omissão do seu

papel de fiscalizadora, bem como de incompetência
no que se refere aos diversos agentes.

Há claras evidências de corrupção em relação às
empresas que têm a permissão da ANP para formu
lação. A Receita Federal é contrária a essas ações, e
sobre isso há processos em andamento no Ministério
Público e na Polícia Federal.

Por corrupção, incompetência ou omissão, a ANP
está permitindo a que a desordem se institua no mer
cado brasileiro de combustíveis, a partir da quebra do
monopólio da PETROBRAS.

Era o que tinha a dizer,
Muito obrigado,
OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como

vota o PSC?
O SR. PASTOR AMARllDO (PSC-TO. Pela or·,

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSC
vota "não" e solicita à sua bancada que venha à.o ple
nário.

OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como
vota o PPS?

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or··
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS
vota "não",

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como
vota oPV? '

O SR. DELEY (PV-RJ. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "não",

OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como
vota o PCdoS?

O SR. RENILDO CALHEIROS (PCdoB-PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PCdoS vota "não".

O SR. NEUCIMAR FRAGA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. N.EUCIMAR FRAGA (Sloco/PL-ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador,) - Sr. Presidente, que
ro parabenizar a Primeira Igreja Batista de Ataíde, no
Município de Vila Velha, Estado do Espírito Sal)to, sob
a direção do Pastor Celso Godoy, pelos seus 38 anos
de fundação.

Parabenizo, portanto, a Igreja, o pastor e todos os
seus membros que têm colaborado com a paz e com a
propagação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vimos
informações passadas pela imprensa de que o Governo
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estuda a possibilidade de reajustar as aposentadorias
e pensões superiores ao salário mínimo com índice
inferior ao que se dará ao salário mínimo.

Ora, se o salário mínimo já será aumentado em
percentual ínfimo, querer aumentar as pensões e apo
sentadorias daqueles que ganham mais de um salário
com índice abaixo desse patamar é reduzir as aposen
tadorias, que desde 1991 já vêm sendo achatadas.

Aliás, o atual Governo, quando em campanha,
afirmou que não ia tratar os aposentados e pensionis
tas como o fizeram governos passados. E, segundo
informações, lamentavelmente é o que vai ocorrer.

Portanto, nosso protesto é no sentido de que os
aposentados e pensionistas que ganham mais de um
salário mínimo não sejam relegados a um plano secun
dário. A cada novo ano o patamar de aposentados e
pensionistas que ganham um salário mínimo aumenta,
porque se achata o valor daqueles que hoje estão re
cebendo 1,2 ou 1,3 salários mínimos e que passarão
a receber um salário mínimo. Isso é inconcebível.

O Governo ainda afirma que vai pagar os valo
res referentes às defasagens de 1994 a 1997, que já
têm decisões da Justiça Federal. O Juizado Previden
ciário determinou o pagamento, e o Governo ficou de
anunciar a possibilidade de um acordo para incorporar
imediatamente o novo reajuste e parcelar o atrasado.
Esta decisão acaba sendo atropelada pela indecisão
sobre o salário mínimo.

Os aposentados e pensionistas estão preocu
pados. A grande maioria deles aguarda não só essa
situação, como também a implementação do que está
contido no Estatuto do Idoso, a disponibilização dos
medicamentos de uso contínuo e das passagens ro
doviárias interestaduais.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A

Presidência convoca os Srs. Deputados e as Sras.
Deputadas para virem ao plenário, pois estamos em
processo de votação. Solicita ainda aos Srs.Parlamen
tares que permaneçam em plenário, porque haverá
várias votações.

O SR. JOÃO PAULO GOMES DA SILVA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. JOÃO PAULO GOMES DA SILVA (Blo
co/PL-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, caros colegas Deputados e Deputadas,
venho à tribuna fazer importante registro.

Nós, contabilistas, estamos comemorando a Se
mana do Contabilista, classe da maior importância para
a vida social brasileira, eis que seu trabalho está direta-

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

mente vinculado à capacidade de geração de tributos
pelos Governos Municipal, Estadual e Federal.

De maneira quase anônima, os contabilistas efe
tivam o chamado autolançamento, responsabilidade do
contribuinte, que, subseqüentemente, acaba recaindo
sobre essa importante categoria, que tem propiciado
há muitos anos excelente desempenho a todos os Go
vernos nas áreas de tributação arrecadada.

Sr. Presidente, o Governo Federal chegou a ex
perimentar, no mês de março passado, arrecadação
recorde, fruto exatamente do desempenho dessa ca
tegoria de trabalhadores - que a rigor nem greve pode
fazer, porque submetida a pequena remuneração, que
não faz jus ao tamanho da sua importância no cenário
social brasileiro.

Faço este registro, Sr. Presidente, porque, apesar
de tudo, estamos em festa. Como contabilista, não mais
atuante, não poderia deixar de reverenciar e prestar
homenagem singela a esta classe de profissionais da
maior importância para a sociedade brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DA. RODOLFO PEREIRA - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SA. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. DR. RODOLFO PEREIRA (PDT-RR. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PDT vota "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência convoca os Srs. Deputados para virem ao
plenário. Estamos em processo de votação.

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PT-PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, no final do mês de março trouxemos
ao conhecimento desta Casa a iniciativa do Dr. Mar
celo Mesquita Monte, Procurador da República, de,
por meio de ação civil pública, solicitar à Justiça Fe
deral em Pernambuco o cancelamento da concessão
da Malha Ferroviária do Nordeste para a Companhia
Ferroviária do Nordeste, bem como a imediata sus
pensão de qualquer repasse de recursos do BNDES
e do FINaR para a capitalização da Companhia Fer
roviária do Nordeste.

Hoje, mais uma vez, queremos tratar deste as
sunto.

A juíza da 7ª Vara Federal de Pernambuco, Dra.
Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil, acatou
liminarmente a solicitação do Procurador da Repú
blica. S.Exa. deterrninou a suspensão de qualquer
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transferência de recursos do BNDES para a Compa
nhia Ferroviária do Nordeste, em função sobretudo do
não-cumprimento das cláusulas do contrato de con
cessão, o que foi aditado pelo Tribunal de Contas da
União e também observado pela Agência Nacional de
Transportes Terrestres.

Sr. Presidente, trata-se ,de ,matéria da maior im
portância para o Nordeste, porque a área de operação
da Companhia Ferroviária do Nordeste estende-se
desde parte do Estado de Sergipe até o Estado do
Maranhão>.

Vamos, portanto, propor à bancada do Nordeste
um encontro com a máxima urgência, para acompa
nharmos junto à Justiça Federal essa sábia decisão
que vem a tempo corrigir um dos maiores escânda
los no processo de privatização dos ativos públicos
deste País.

Já havíamos aqui relatado a iniciativa do Procu
rador Marcelo Mesquita Monte, do Ministério Público
Federal de Pernambuco. Agora destacamos o atendi
mento inicial de seu pleito pela eminente Juíza Federal
da 7ª Vara, que suspendeu o repasse de recursos do
BNDES para a Companhia Ferroviária do Nordeste,
sediada na cidade de Fortaleza, mastambém operan
do no Estado de Pernambuco.

OSR. JEFFERSON CAMPOS- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. JEFFERSON CAMPOS (PMDB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, comunico à Casa que na última
terça-feira a Comissão Especial que analisou a PEC
nº 353, relativa à composição numérica das Câmaras
Municipais, brilhantemente dirigida pelo Deputado Jai
ro Carneiro, desenvolveu intenso trabalho e aprovou
parecer por mim apresentado.

Vários Deputados nos encaminharam propostas
e relatamos a matéria tentando exprimir o sentimento
desta Casa em relação a esse assunto, que tem ge
rado tanta discuSsão,no País, em função de algumas
ações civis públicas impetradas pelo Ministério Públi
co Estadual.

O Supremo Tribunal Federal julgou um desses
recursos, o da cidade de Mira Estrela, no Estado São
Paulo. Em razão desse julgamento, o Tribunal Superior
Eleitoral, utilizando-se,de critérios aritméticos, baixou
resolução estabelecendo o número de Vereadores
em todo o Brasil. Entendeu esta Casa, por intermédio
dos Deputados nomeados para a referida Comissão,
que tal critério causava distorções na composição das
Câmaras Municipais.

Na última terça-feira, a Comissão Especial apro
vou, por unanimidade, o relatório apresentado, no qual
estabelecemos novos critérios para composição das
Câmaras Municipais.

Entendeu a ComiSSão de iniciar com 7 Vereado,·
res, nos Municípios de até 7 mil habitantes, e assim
sucessivamente. Criamos faixasmais adequadas para
que os médios e grandes Municípios mantivessem sua
relação de proporcionalidade em relação ao número
de habitantes e de Vereadores.

Os Municípios quefêm entre 500 mil ,e 1 milhão
de habitantes - que,no Brasil são apenas,20 - e os
Municípios com mais de1 milhão de habitantes - que
somam 13 - estão comprometidos na sua represen
tatividade, uma vez. que somam 250/0 dapopulação
brasileirae apenas 1,47% do total de Vereadores do
Brasil. Trata-se de um cálculo difícil e também de en
tendimento político.

A competência para regulamentar as C~maras

Municipais cabe ao Poder Legislativo, e não ao Poder
Judiciário; Esse também éo entendimento do Presi
dente do TSE, Ministro Sepúlveda Pertence, que es
teve presente a nossa Comissão e. relatou, seu voto
contrário a essamatéria quando julgada no Supremo
Tribunal Federal.

Sr. Presidente, Sras. eSrs. Deputados, essa ma
téria deve ter precedência sobre as demais, visto que
o prazo com que estamos trabalhando é 10da junho.
Se até esse dia, a matériapassar em 1ª e 2ª votações
na Câmarados Deputados, na ComissãodeC<;>nstitui
ção, Justiça e de Cidadania do Senado Federal, e em
1ª e 2ª votações no plenário do Senado Federal, ha
verá tempo hábil para que essa grande distorção que
poderá ocorrer nas Câmaras Municipais seja corrigida
nas eleições de 2004.

Entendemos que a tabela criada corrige essa
distorção. Recebemos mais de 200 sugestões enca
minhadas pelosSrs. Deputados. Ouvimos nesta Casa
o Ministro Nelson Jobim, doSupremo Tribunal Federal;
o Ministro Sepúlveda Pertence, do Tribunal Superior
Eleitoral; representantes da União de Vereadores do
Brasil; o Presidente da União dos Vereadores do Bra
sil, Sr. Luiz Fernando Alves Godoy; e outras tantas
entidades. Fizemos audiências públicas em diversos
Estados.

Repito: entendemos que a tabelaoraapresenta
da, que está compondo o relatório apresentado, corrige
essa distorção. Tanto é verdade que estamos reduzin
do em 5.062 o número de Vereadores, no Brasil. Não
estamos recriando cargos, porque o TSE aplicou um
critério subjetivo e apenas aritmético para estabelecer
esses cargos de Vereadores.
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Aplicamos uma proporcionalidade econômica, Sr.
Presidente, e chegamos ao relatório ora apresentado.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PAULO PIMENTA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V Exa. a palavra. Depois, estarão com a palavra os
Deputados Chico Alencar e Lincoln Portela.

O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, recebemos
hoje à tarde o Presidente da Caixa Econômica Federal,
Sr. Jorge Mattoso.

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, quero registrar
que a presença do Presidente da Caixa Econômica
Federal foi extremamente esclarecedora e importante
para esta Casa. Aproveitei a oportunidade para rea
presentar a S.Sa. um tema que tenho acompanhado
desde o início do meu mandato, e tenho observado
que ele tem evoluído positivamente no Governo, no
último período.

Sr. Presidente, falo da política de habitação dire
cionada aos servidores públicos das diferentes esferas
da administração, municipal, estadual e federal, espe
cialmente aos servidores da Segurança Pública.

Em discurso de homenagem ao Dia do Exército, o
Presidente Lula fez menção a esse assunto e anunciou
a disposição do Governo de realizar estudos para que
seja viabilizada uma política específica de habitação
voltada para as 3 Armas, com a finalidade de atender
a servidores de menor poder aquisitivo.

Os servidores públicos, em particular os da área
da Segurança Pública, como policiais militares, civis
e agentes penitenciários, muitas vezes se vêem obri
gados a morar em áreas consideradas de risco, de
permanente conflito; enfrentam muita dificuldade para
ultrapassar o conjunto de exigências que o sistema fi
nanceiro tradicional de habitação lhes impõe; recebem
um pequeno salário e, por isso, seus nomes estão na
SERASA e no SPC. Desta forma, ficam excluídos da
possibilidade de obter financiamento habitacional. Mas
podem oferecer seus contracheques, para desconto em
folha, a fim de garantir um nível de adimplência supe
rior a qualquer outro exigido pelo sistema habitacional,
ou qualquer outro critério estabelecido.

Por isso é muito importante que o Governo apre
sente ao servidor público programa específico de ha
bitação popular, que, por desconto no contracheque,
substitua todas as exigências cadastrais que o sistema
tradicional exige. E deve-se criarpara a área da Segu
rança Pública projeto piloto.

Vejo de forma importante a manifestação da Cai
xa Econômica Federal. Já tive oportunidade de tratar
desse mesmo assunto com os Ministro das Cidades,

Olívio Dutra, e da Justiça, Dr. Márcio Thomaz Bastos,
e com o próprio Presidente da República. Espero para
breve amincio de programa habitacional específico
para os sorvidores públicos, em especial os de menor
poder aquisitivo e os da área de Segurança Pública e
das Forçe.5 Armadas, conforme desejo revelado pelo
Presidente Lula, recentemente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A

Presidência convoca os Srs. Deputados para virem ao
plenário, pois estamos em processo de votação.

O SI=I. CHICO ALENCAR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SI =I. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. CHICO ALENCAR (PT-RJ. Pela ordem.
Sem revigão do orador.) - Sr. Presidente, destaco a
sessão solene desta manhã que rememorou aquele
belo Brasil das Diretas-Já.

O País almejado nas praças - e, afinal, conquis
tado nas Jrnas - é o da soberania. Por isso, quando
consegui 110S, ainda que timidamente, fazer o FMI
repensar critérios que sugam as nações do Terceiro
Mundo, é um avanço. Com a mobilização nacional e
com a intnrlocução entre os países do Hemisfério Sul
vamos conseguir novo modelo de relação com esses
credores internacionais, que na verdade têm dívida
social histórica com nossos povos.

Por outro lado, Sr. Presidente, quando há 20 anos
se foi às luas clamar por mais democracia, estabele
ceu-se 0l)rincípio da coalizão política. Ali foi plantada
a sementr3 da eleição de um líder sindical da estatura
de Lula.

Nes:e momento em que buscamos governabi
lidade, é importante negociar e debater, mas há 3
critérios irrenunciáveis na composição de qualquer
Governo ·3 de qualquer função, ainda mais daqueles
que têm vínculos com benefícios sociais: idoneidade
- a ética -.-, competência técnica e compromisso com
a população daquele que pretende ocupar o cargo.
Afrouxar esses princípios é originar a ingovernabili
dade a m ~dio prazo.

Ficam o alerta e a lição daquele Brasil bonito
das Diretas-Já.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente,

peço a pelavra pela ordem.
O SI~. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

VExa. a palavra.
O SI =I. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL-MG. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, venho
à tribuna nesta tarde dirigir-me a VExa., aos nobres
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Deputados e Deputadas e, muito respeitosamente, à
Caixa Econômica Federal.

É muito ruim ficar devendo à União, ao Estado
e ao Município. É o mesmo que dever a verdadeiros
verdugos, porque cobram incisivamente de quem deve,
levam à falência e arrebentam qualquer indivíduo ou
empresa. Mas nada é pior do que ter como devedor a
Caixa Econômica Federal.

Cito exemplo. Em Jeceaba, interior de Minas Ge
rais, uma obra de 250 mil reais foi inaugurada oficial
mentecom autorização da Caixa Econômica Federal,
no dia 5 de dezembro. O Prefeito. e os Vereadores co
bram da instituição o pagamento desse valor até este
exato momento, dia 27, às 18h.

Como o Brasil se desenvolve dessa forma? Que
credibilidade se pode ter, com a Caixa Econômica agin
do dessa maneira? É realmente impossível qualquer
empresa ou companhia sobreviver desse modo.

Deixo meu protesto, esperando resposta firme e
nítida da Caixa Econômica Federal. Sei dos seus com
promissos, da sua idoneidade, honestidade e isenção.
Mas ficar 6 meses sem pagar uma empresa, deixando
a em desespero, a ponto de ligar, pedindo ajuda, para
Prefeituras e Parlamentares, é algo difícil de tolerar.

Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essa
não é a única reclamação que recebi dÇl. Caixa Econô
mica Federal. Constantemente tenho sido procurado
por grupos que exigem medidas urgentes por parte
de autoridades competentes, já que dessa maneira
fica difícil para qualquer um sobreviver trabalhando
parÇl. o Estado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. HENRIQUE AFONSO - Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. HENRIQUE AFONSO (PT-AC. Pela ordem.

Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, nos dias 22
,e 23 de abril demos mais um importante passo na
consolidação da integração sul-americana, por meio
do intercâmbio entre Brasil e Peru.

Dando continuidade à nossa visita ao Peru e aos
acordos firmados em março, o Vice-Ministro das Re
'laçõesExteriores do Peru, Embaixador Manuel Rodrí
'guez Cuadros, esteve no nossoEstado, o Acre, acom
panhado de uma delegação governamental formada
por presidentes de regiões circunvizinhas, empresários,
pelo Presidente da Câmara de Comércio e Indústria
Peruano-Brasileira, pelo Presidente da Câmara de
Comércio Regional e, finalmente, pelo Embaixador do
Peru no Brasil, André Amado.

Entre os principais pontos da ata, assinada pelo
Vice-Ministro das Relações Exteriores do Peru, pelo

Governador do Acre, pelo Embaixador do Brasil no Peru
e pelos presidentes de regionais peruanas, destaca
mos os esforços para agilizar os serviços e facilidades
para fluxo de pessoas, veículos e mercadorias, com
infra-estrutura e pessoal necessários para instalação
de postos aduaneiros e de migração. Além disso, se
rão realizados encontroe.rodada de negócios entre
empresários peruanos e brasileiros para exploração e
identificação de Oportunidades de produtos para co
mércio, e foi dada prioridade à integração física no eixo
Peru-Bolívia-Brasil para desenvolvimento do comércio
e à complementação econômica e cooperação bilate
rais. É também de conjunto interesse a preservação
dos recursos naturais na fronteira.

Sr. Presidente, acompanhados do Senador Tião
Viana, estivemos, no início de abril, com o Ministro da.
Agricultura, Roberto Rodrigues, solicitando as provi
dências necessáriaspara a liberação das importações
de produtos de interesse do comércio regional. Os
problemas fitossanitários são umadasbarreiras para
que Brasil e Peru estreitem suas relações comerciais.
Aproveitamos para agradecer ao Ministro e sua equi
pe o empenho.

Dessa maneira, o Governo do Estado do Acre,
os empresários, o Senador Tião Viana, enfim, todos
nós, estamos dando a nossa contribuição paraconso
lidação da Aliança Estratégica Brasil e Peru, firmada
pelos Presidentes Luiz Inácio Lula dÇl. Silva e Alejan
dro Toledo.

O crescimento doturismo e tantos outros avanços
podem desenvolver regiões importantes desses dois
países. E estamos progredindo nessa intenção.

Temos certeza de que, em maio, a nova política
externa do Presidente Lula, que nos faz sonhar com 8l

garantia de que Brasil ePeru definitivamente estreitem
seus laços, vai dar condições para que esses dois paí
ses encontrem alternativas para problemas tão graves,
principalmente fronteiriços e sociais, como ternos en
frentado no Acre, principalmente na região do Juruá.

O esforço envidado pelo Governador Jorge Via
na, pelo Ministro Celso Amorim e peloMinistro (lAanuel
Rodríguez Cuadros está consolidando o intercâmbio
comercial e outros previstos nos acordos. Vamos ga..
nhar muito.

Por fim, Sr. Presidente, solicito a V.Exa. seja este
pronunciamento divulgado nosmeios de comunicação
da Casa.

Muito obrigado.
O SR. NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V. Exa. a palavra.
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o SR. NARCIO RODRIGUES (PSDB-MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, por
um erro de digitação, votei "sim". Como o painel não
quer corrigir meu voto, quero declarar que estou em
obstrução, seguindo a orientação do meu partido, o
PSDB.

OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Depu
tado Narcio Rodrigues, fica registrada apenas a ma
nifestação de VExa., porque não é possível cancelar
o voto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Esta
Presidência convoca os Srs. Deputados ao plenário,
pois estamos em processo de votação.

O SR. NILSON MOURÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. NILSON MOURÃO (PT-AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero re
gistrar a alegria que sinto em ver o êxito da política
desenvolvida pelo Presidente Lula, demonstrado nas
articulações de S.Exa. com líderes mundiais e Presi
dentes de países latino-americanos pobres e emergen
tes para que o FMI revisse os critérios que definem o
superávit primário.

A nova, cuidadosa e prudente política brasileira
está começando a gerar efeitos: o FMI está revendo
os critérios, o que significa que os países poderão ter
mais recursos para investimento.

E, ainda ontem, Sr. Presidente, tive oportuni
dadede ver que até a Rede Globo elogia essa nova
postura.

Quero, portanto, parabenizar o Presidente Lula,
o Ministro Palocci e a equipe econômica do Governo,
porque, com essa conquista, bilhões de reais pode
rão ser investidos no nosso País, gerando emprego
e renda.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ARV VANAZZI- Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. ARY VANAZZI (PT-RS. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero externar
uma preocupação e também fazer um apelo a todas
as Lideranças da Câmara Federal.

Recentemente, na Comissão Especial que trata
do número de Vereadores, de comum acordo com to
dos os partidos políticos, aprovamos o relatório, para
votarmos o projeto amanhã e, no início da primeira
quinzena de maio, proceder à segunda votação.

Há grande clamor em todo o Brasil, principalmen
te no meu Estado do Rio Grande do Sul, porque neste

momento estão se desenhando as alianças partidá
rias para as eleições municipais, e um dos problemas
centrais para a construção dessas alianças é a ques
tão do número de Vereadores por Município. Se não
votarmos as medidas provisórias que trancam a pauta,
provavelmente não teremos condições de votar esse
projeto, o que causará enormes prejuízos no que se
refere às eleições municipais de outubro.

Vereadores e Presidentes de Câmaras Munici
pais têm ligado insistentemente para nossos gabine
tes pedindo que os Parlamentares despendam todo
o esforço no sentido de votar a proposta ainda esta
semana. E, se não fizermos isso, teremos de acolher
a decisão do TRE.

Nós, do PT, queremos votar as medidas provisó
rias que trancam a pauta, a fim de votarmos o projeto
de lei que regulamenta o número de Vereadores para
as eleições municipais e a questão não ficar da forma
definida pelo TSE.

Portanto, dirijo apelo a todos os Líderes parti
dários no sentido de que limpemos a pauta para vo
tarmos esse projeto tão importante para as eleições
municipais deste ano no Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -Infor

mo aos Srs. Líderes que vou aguardar até as 18h30min.
Se não for alcançado o quorum de 257, vou encerrar
a Ordem do Dia.

O SR. HENRIQUE FONTANA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ocupo
a tribuna para destacar a importância das medidas
anunciadas na semana passada pelo Ministro do De
senvolvimento Agrário, Miguel Rossetto, em apoio aos
agricultores familiares dos Estados duramente atingi
dos, como meu Rio Grande do Sul, pela estiagem ao
longo dos últimos meses.

É preciso reconhecer que todo apoio à agricul
tura familiar será sempre pouco em relação ao débito
que, ao longo da história, temos para com esses agri
cultores, que compõem parcela fundamental do setor
produtivo do Pais. Por exemplo, a solução estrutural de
fundo, que precisa ser trabalhada e é um compromisso
reafirmado pelo Ministro Miguel Rossetto, representa
a consolidação de um sistema de seguro agrícola per
manente no País.

Aliás, trazemos da época em que governamos
o Rio Grande do Sul por intermédio do Governador
Olívio Dutra a experiência de termos implementado
um programa de seguro agrícola que deu importantes
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resultados para o Estado. Essa é a experiência que
queremos trazer para o âmbito federal, constituindo
um sistema permanente de seguro agrícola.

Vale destacar, Sr. Presidente, que a liberação
de 187 milhões de reais, sendo aproximadamente 80
milhões de reais como adiantamento para o. financia
mento da safra de inverno e o restante como recurso
destinado a minimizar os problemas enfrentados pelos
agricultores familiares do Rio Grande do Sul e dos de
mais Estados da Região Sul, demonstra a prioridade
que o Governo Lula dá à agricultura familiar como novo
modelo de desenvolvimento econômico que queremos
ver implantado no País.

O fato de termos duplicado, no plano safra des
te ano, os recursos para a agricultura familiar, quando
comparados com asafraanterior, indica claramente o
potencial queo Governo enxerga nessa área, que está
sendo fortemente apoiada neste momento de crise.

Portanto, queremos trazernossa solidariedade a
esses agricultores, que continuarãO lutando para obter
cada vez mai.s apoio do Governo para a agricultura
familiar dos Estados atingidos pela seca.

Muito obrigado.
O SR. PEDROHENRY - Sr. Presidente, peço a pa

lavra para uma Comunicação de Liderança, pelo PP.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V.Exa a palavra,
O SR. PEDRO HENRY (PP-MT. Como Líder.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pedi a pala
vra na condição de Líder para justificar ao Plenário e
à sociedade brasileira porque o Partido Progressista
há duas semanas se tem declarado em obstrução.
E nossa obstrução foi comunicada ao Governo, de
quem estamos. exigindo clara postura frente a socie
dade brasileira.

Tive a pachorra de fazer um levantamento da
execução financeira. do Orçamento da União. E qual
não foi a minha surpresa, Srs. Parlamentares, ao veri
ficar que o País desembolsou R$215 bilhões em 2004,
incluindo Restos a Pagar do ano passado, dos quais
53% foram gastos em amortização da dívida. As des
pesas correntes com Previdência e SUS correspon
dem a 27%, ou seja, R$58 bilhões; no pagamento de
pessoal e encargos sociais foram gastos 9% desse
montante, portanto, R$19 bilhões; juros e encargos
da dívida consumiram R$17,9·bilhões, 8,25% nestes
4 meses; inversões financeiras, empréstimos e ações
correspondem a R$3,7 bilhões,

O Governo, ao qual há 15 meses hipotecamos
nosso apoio, disse que geraria emprego, mas os índi
ces de desemprego continuam aumentando. E todos
neste plenário sabemos perfeitamente que geração

de emprego acontece com estímulo à construção civil,
setor que mais cria postos de trabalho neste País.

Notamos que, no que se refere a investimentos,
o Orçamento foi executado apenas se incluindo Res
tos a Pagar: 150 milhões ou 0,07% do total gasto até
agora este ano.

Uso, portanto, a tribuna para dizer ao presidente
daRepública Luiz InácioLula da Silva -,. para quem con
tribuí pessoalmente com meu voto e influência para que
chegasse ao poder - que o Partido Progressista, que
até agora lhe deu sustentação política noCongresso
Nacional e deseja continuar assim, consideraneces
sário que o Governo mostre à sociedade brasileira que
quer ofertar-lhe novospostos de trabalho.lnfelizmen
te, com essa execução financeira do Orçamento não
é possível sintetizar isso à Nação.

Não podemos continuar assistindo à paralisação
de inúmeras obras públicas, que precisam ser retoma
das. Essasituação cerceia o surgimento de pOlitos de
trabalho. As empresas não têm mais como suportar tal
realidade; o setor privadonão agüentamais.

O Partido Progressista quer clara política de de
senvolvimento· nacional .... e este éoobjeto do apelo
que faço destatribuna.. Nossa obstrução serve de alerta
ao Governo:nãopodemos continuar com esse modelo
de desenvolvimento no qual priorizam inves~imentose
gastos públicos em vez de geraremernpregoS.

Faço perempt6rioapelo ~~steplenário para que
o Governo se s.ensibilizecom a situação e>estabeleça
política de retomada do crescimento e de desenvolvi
mento para o povo brasileiro.

É o apelo dramático de um Líder que deseja ver
o progresso deste País.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
OSR. PRESIDENTE (João Paulo Gunha) - Con

cedo a palavra ao nobre Deputado Sandro Mabel, para
uma Comunicação de .Liderança, .pelo Bloco. Parla
mentar PUPSl.,. S.Exa.dispõe de 5 minutos para o
seu pronunciamento.

O SR. S~NORO MA.BEL (Bloco/PL-GO. Como
Líder. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a lúcida observação do Líder do PP
é procedente,

Admiro oMinistro. Antonio Palocci, quetém conse
guido manter a política fiscal e conter os gastos públic
cos, mas devemos indicar à sociedade o caminho que
queremos seguir. Perguntei a S.Exa. o que gastaremos
este ano em investimentos. O financeiro tem arreca
dação de imposto certa, por que, então., não mostrar
o que se vai gastar? Não Se alcança desenvolvimento
e progresso apenas com conversa, mas com o estado
de espírito do investidor. Não adianta pensar que, se o
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É Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta
da Medid:t Provisória nº 153, de 2003.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposiçilo: MPV Nº 153/2003 - Requerimento de
Retirada de Pauta
Início Votação: 27-4-0417:35
Fim Votação: 27-4-0418:31
Presidirarn a Votação:
João Pau'o Cunha
Resultado da Votação
Sim 10
Não 248
Abstençã) 5
Total da \rotação 263
Art.171
Total Quorum 264
Obstruçãl) 84
Orientação
PT - Não

deixar qu~ pensem que, por sermos da base de sus
tentação do Governo, não falaremos nada. Nós preci
samos di,:er que o País tem de crescer.

Portanto, Deputado Pedro Henry, V.Exa. tem toda
a razão. E: devemos estar juntos.

Sr. F'residente, deixo aqui o manifesto do PL, que
é de intranqüilidade. Ou diminuímos as viagens dos
Ministros; paramos de dar cargos a quem não sabe
neles trabalhar e fazemos este País crescer, ou esta
mos - too:>s nós, que somos Governo, e tenho a honra
de sê-lo _.. fadados a naufragar juntos. Na realidade,
não acredito que vamos naufragar. Apenas precisamos
de um pouco mais de empenho, de pegar um pouco
mais na orelha da turma. E tenho certeza de que tudo
vai para fvente.

Como meu pai dizia, quando eu era pequeno,
"às vezes o menino precisa de uma boa coça para en
trar na Iin7a': Lá em casa, ninguém fuma, bebe ou se
droga. E i3so acontece porque nós levamos uns tapas
quanto éramos crianças.

Precisamos, porém, alertar a turma deslumbrada
com o Gcverno. Não me refiro ao Presidente, não. O
Presidente sabe o que está fazendo. Mas o resto do
Governo precisa entrar na linha. (Palmas.)

O SI~. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Está
encerradH a votação.

A Mesa vai anunciar o resultado:

Orçamento não for executado, o empresário investirá
dinheiro no Brasil.

O Líder do PP tem razão ao afirmar que quando
se gasta zero vírgula zero, qualquer coisa por cento
de um Orçamento do tamanho do nosso, é porque não
se deseja pôr o País nos trilhos.

Sr. Presidente, essa não é a vontade do Presi
dente Lula. Acreditamos neste Governo, do qual faze
mos parte. É preciso, porém, que toda a sua equipe
entenda que, para investir recursos na construção de
fábricas e estradas, o cidadão precisa ver o Gover
no fazer o mesmo. Não será apenas cobrindo déficit
público e pagando juros que vamos para a frente. O
Partido Liberal tem tido todo o cuidado de ajudar a
desenvolver o País.

Nas ruas as pessoas me perguntam: "Deputado
Sandro Mabel, que dia o Brasil vai começara crescer?";
os Prefeitos indagam: "que dia começam as obras?'';
e as Lideranças continuam a questionar: "onde está
o prometido?". O que vamos responder? Na próxima
semana, no mês que vem?

O Presidente da República bate a mão na mesa
e manda realizarem as obras. O Ministro Alfredo Nas
cimento é do Partido Liberal, mas S.Exa. não tem di
nheiro para tapar buracos das estradas. O- Brasil tem
dinheiro. É preciso usá-lo para recuperar as rodovias
e melhorar o transporte.

Sr. Presidente, a situação é séria.Temos de seguir
a vontade do Presidente da República. S.Exa. manda
neste País e precisamos obedecê-lo.

Deputado Pedro Henry, o PL está solidário com
V.Exa., temos a mesma visão. O Partido Liberal, até
então, tem seguido o Governo em tudo, mas estamos
chegando ao ponto em que ou mudamos o rumo do
Brasil fazendo os investimentos necessários, ou a ini
ciativa privada não vai investir se quem manda no País
não puser o seu dinheiro.

Sr. Presidente, sinto a indisposição, a intranqüili
dade e a angústia da bancada. Até nesta Casa há pro
blemas, e não temos a resposta de que precisamos.

Se o Governo e a população reclamarem que o
Congresso não trabalha, direi que jamais trabalhamos
tanto. Contudo, não adianta fazermos lei, porque não
assinamos cheque nem ordem de empenho, mas da
mos suporte político, e vamos continuar assim.

Ou investimos no Brasil, ou ele não irá para a
frente de forma nenhuma.

Cumprimento o Presidente Lula por bater na
mesa, mas, além disso, S.Exa. precisa puxar a orelha
de alguns Ministros e fazer o Brasil investir, progredir
e crescer. É o que o PL pensa.

O PL apóia o Governo; o Vice-Presidente da Re
pública é do Partido Liberal. Entretanto, não podemos

Sim
Não
Abstençã)
Total

VOTARAM

10
248

5
263
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PMOB-Não
PFL - Obstrução
PP - Obstrução
PTB- Não
PSOB - Obstrução
PUPSL~ Não
PPS- Não
PSB- Não
POT - Não
PCdoB- Não
PSC- Nã,o
PV -Não
PRONA-Sim
GOV.-Não
Partido Bloco Voto

RORAIMA

Almir Sá PL PUPSL Não
Or. Rodolfo Pereira POT Não
Luciano Castro PL PUPSL Não
Maria Helena PPS Não
Pastor Frankembergen PTB Não
Suely Campos PP Obstrução
Total Roraima: 6

AMAPÁ

Coronel Alves PL PUPSL Não
OaviAlcolumbre POT Não
Or. Benedito Dias PP Obstrução
Eduardo Seabra PTB Não
Gervásio Oliveira POT Não
Hélio Esteves PT Não
Total Amapá: 6

PARÁ

Anivaldo Vale PSOB Obstrução
Ann Pontes PMOB Não
Asdrubal Bentes PMOB Não
José Priante PMOB Não
Josué Bengtson PTB Não
Paulo Rocha PT Não
Vic Pires Franco PFL Obstrução
Wladimir Costa PMOB Não
Zé Geraldo PT Não
Zenaldo Coutinho PSOB Obstrução
Zequinha Marinho PSC Não
Total Pará: 11

AMAZONAS

Átila Uns PPS Não
Carlos Souza PL PUPSL Não
Francisco Garcia PP Abstenção
Humberto Michiles PL PUPSL Não
Lupércio Ramos PPS Não

Silas Câmara PTB Não
Vanessa Grazziotin PCdoB Não
Total Amazonas: 7

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS Não
Anselmo PT Não
Confúcio Moura PMOB Não
Eduardo Valverde PT Não
Hamilton Casara PSB Não
Marinha Raupp PMOB Não
Miguel de Souza. PL PUPSL Não
Nilton Capixaba PTB Não
Total Rondônia: 8

ACRE

Henrique Afonso PT Não
Júnior Betão PPS Não
Nilson Mourão PT Não
Ronivon Santiago PP Obstrução
Total Acre: 4

TOCANTINS

Homero Barreto PTB Não
Kátia Abreu PFL Obstrução
Osvaldo Reis PMOB Não
Pastor Amarildo PSC Não
Total Tocantins: 4

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Obstrução
César Bandeira PFL Obstrução
Costa Ferreira PSC Não
Or. Ribamar Alves PSB Não
Gastão Vieira PMOB Não
Luciano Leitoa PSB Não .
Paulo Marinho PL PUPSL Não
Pedro Fernandes PTB Não
Sebastião Madeira PSOB Obstrução
Wagner Lago PP Obstrução
Washington Luiz PT Não
Total Maranhão: 11

CEARÁ

Antonio Cambraia PSOB Obstrução
Ariosto Holanda PSOB Não
Arnon Bezerra PTB Não
Bismarck Maia PSOB Obstrução
Gonzaga Mota PSOB Obstrução
Inácio Arruda PCdoB Não
João Alfredo PT Não
José Unhares PP Obstrução
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSOB Obstrução
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Leônidas Cristino PPS Não
Manoel Salviano PSDB Obstrução
Marcelo Teixeira PMDB Não
Mauro Benevides PMDB Não
Moroni Torgan PFL Obstrução
Pastor Pedro Ribeiro PMDB Não
Roberto Pessoa PL PUPSL Não
Rommel Feijó PTB Não
Zé Gerardo PMDB Não
Total Ceará: 19

PIAuí

Átila Lira PSDB Obstrução
B. Sá PPS Não
Marcelo Castro PMDB Não
Mussa Demes PFL Obstrução
Nazareno Fonteles PT Não
Paes Landim PTB Não
Promotor Afonso Gil PDT Não
Total Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT Não
Henrique Eduardo Alves PMDB Não
Lavoisier Maia PSB Não
Ney Lopes PFL Obstrução
Sandra Rosado PMDB Não
Total Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA

Carlos Dunga PTB Não
Enivaldo Ribeiro PP Obstrução
Inaldo Leitão PL PUPSL Não
Philemon Rodrigues PTB Não
Ricardo Rique PL PUPSL Não
Wellington Roberto PL PUPSL Não
Wilson Santiago PMDB Não
Total Paraíba: 7

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Obstrução
Fernando Ferro PT Não
Inocêncio Oliveira PFL Obstrução
Jorge Gomes PSB Não
José Chaves PTB Não
José Múcio Monteiro PTB Não
Luiz Piauhylino PTB Não
Maurício Rands PT Não
Paulo Rubem Santiago PT Não
Renildo Calheiros PCdoB Não
Roberto Magalhães PTB Não
Total Pernambuco: 11

ALAGOAS

Benedito de Lira PP Obstrução
José Thomaz Nonô PFL Obstrução
Jurandir Boia PSB Não
Rogério Teófilo PPS Não
Total Alagoas: 4

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PP Abstenção
Heleno Silva PL PUPSL Não
Jackson Barreto PTB Não
Total Sergipe: 3

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Não
Antonio Carlos Magalhães Neto PFL Obstrução
Claudio Cajado PFL Obstrução
Colbert Martins PPS Não
Coriolano Sales PFL Obstrução
Félix Mendonça PFL Obstrução
Fernando de Fabinho PFL Obstrução
Geddel Vieira Lima PMDB Não
Gerson Gabrielli PFL Obstrução
Guilherme Menezes PT Não
Jairo Carneiro PFL Obstrução
João Almeida PSDB Obstrução
João Leão PL PUPSL Não
Jonival Lucas Junior PTB Não
José Rocha PFL Obstrução
Josias Gomes PT Não
Jutahy Junior PSDB Obstrução
Luiz Alberto PT Não
Luiz Bassuma PT Não
Luiz Carreira PFL Obstrução
Mário Negromonte PP Obstrução
Nelson Pellegrino PT Não
Paulo Magalhães PFL Obstrução
Pedro Irujo PL PUPSL Não
Reginaldo Germano PP Obstrução
Severiano Alves PDT Não
Zelinda Novaes PFL Obstrução
Zezéu Ribeiro PT Não
Total Bahia: 28

MINAS GERAIS

Anderson Adauto PL PUPSL Não
Aracely de Paula PL PUPSL Não
Athos Avelino PPS Não
Carlos Mota PL PUPSL Não
CarlosWillian PSC Não
Cleuber Carneiro PFL Não
Custódio Mattos PSDB Obstrução
Dr. Francisco Gonçalves PTB Não
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Edmar Moreira PL PUPSL Não
Eduardo Barbosa PSDB Obstrução
Fernando Diniz PMDB Não
Geraldo Thadeu PPS Não
Gilmar Machado PT Não
Ibrahim Abi-Ackel PP Abstenção
Isafas Silvestre PSB Não
Jaime Martins PL PUPSL Não
João Magno PT Não
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL Não
José Militão PTB Não
José Santana de Vasconcellos PL PUPSL Não
Júlio Delgado PPS Não
Lael Varella PFL Não
Lincoln Portela PL·PUPSL Não
Marcello Siqueira PMDB Não
Márcio Reinaldo Moreira PP Obstrução
Maria do Carmo Lara PT Não
Mário Assad Júnior PLRUPSL Não
Mário Heringer POT Não
Narcio Rodrigues PSDB Sim
Odair PT Não
Osmânio Pereira PTB Não
Reginaldo lopes PT Não
Romel Anizio PP Obstrução
Romeu Queiroz PTB Não
Saraiva Felipe PMDB Não
Sérgio Miranda PCdoB Não
Sitas Brasileiro PMDB Não
Virgflio Guimarães PT Não
Vittorio Medioli PSDB Obstrução
Total Minas Gerais: 39

EspíRITO SANTO

Iriny Lopes RT Não
NeucimarFraga PL PUPSL Não
Nilton Baiano PP Obstrução
Renato Casagrande PSB Não
Rose de Freitas RMDB Não
Total Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

Almir Moura PL PUPSL Não
André Luiz PMDB Não
Antonio Carlos Biscaia PT Não
Carlos Nader PFL Obstrução
Carlos Rodrigues PL PUPSL Não
Carlos Santana PT Não
Chico Alencar RT Não
Edson Ezequiel PMDB Não
Elaine Costa PTB Não
Fernando Gabeira S.Part. Abstenção
Fernando Lopes PMDB Não

Francisco Dornelles PP Obstrução
Jair Bolsonaro PTB Sim
Jandira Feghali PCdoB Não
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Não
Jorge Bittar PT Não
Josias Quintal PMDB Obstrução
Leonardo Picciani PMDB Não
Lindberg Farias RT Não
Luiz Sérgio PT Não
Miro Teixeira PPS Não
Moreira Franco·PMDB Obstrução
Paulo Baltazar PSB Não
Paulo Feijó PSDB Obstrução
Reinaldo Betão PI... PUPSL Não
Roberto Jefferson PTB Não
Rodrigo Maia PFL Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSDB Sim
Simão Sessim PP Não
Total Rio de Janeiro: 29

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB Obstrução
Amauri Gasques PL PUPSL Não
Angela Guadagnin PT Não
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Obstrução
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim
Cláudio Magrão PPS Não
Corauci Sobrinho PFL Sim
Delfim Netto PP Obstrução
Devanir Ribeiro PT Não
Dimas Ramalho PPS Não
Dr. Evilásio PSB Não
Dr. Hélio PDT Não
Durval Orlato PT Não
Edna Macedo PTB Não
Elimar Máximo Damasceno PRONA Sim
Enéas PRONA Sim
Gilberto Kassab PFL Obstrução
Gilberto Nascimento PMDB Não
Iara Bernardi PT Não
IIdeu Araujo PP Obstrução
Ivan Valente PT Não
Jamil Murad PCdoB Não
Jefferson Campos PMDB Não
João Batista PFL Obstrução
João Paulo Cunha PT Art. 17
José Eduardo Cardozo PT Não
Lobbe Neto PSDB Obstrução
Luciano Zica PT Não
Luiz Antonio Fleury PTB Não
Luiz Carlos Santos PFL Obstrução
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Não
Luiza Erundina PSB Não
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Marcelo Ortiz PV Não
Marcos Abramo PFL Obstrução
Mariângela Duarte PT Não
Medeiros PL PUPSL Não
Michel Temer PMDB Não
Milton Monti PL PUPSL Não
Nelson Marquezelli PTB Não
Orlando Fantazzini PT Não
Paulo Kobayashi PSDB Obstrução
Professor lrapuan Teixeira PP Obstrução
Professor Luizinho PT Não
Ricardo Izar PTB Não
Roberto Gouveia PT Não
Robson Tuma PFL Obstrução
Rubinelli PT Não
Salvador limbaldi PTB Não
Vicentinho PT Não
Walter Feldman PSDB Obstrução
Wanderval Santos PL PL/PSL Não
larattini PT Não
lulaiê Cobra PSDB Obstrução
Total São Paulo: 53

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Não
Celcita Pinheiro PFL Obstrução
Ricarte de Freitas PTB Não
Welinton Fagundes PL PUPSL Não
Wilson Santos PSDB Obstrução
Total Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PTB Não
José Roberto Arruda PFL Obstrução
Maninha PT Não
Sigmaringa Seixas PT Não
Tadeu Filippelli PMDB Não
Tatico PTB Não
Wasny de Roure PT Não
Total Distrito Federal: 7

GOIÁS

Barbosa Neto PSB Não
Carlos Alberto Leréia PSDB Obstrução
Enio Tatico PTB Não
Jovair Arantes PTB Não
Neyde Aparecida PT Não
Pedro Chaves PMDB Não
Professora Raquel Teixeira PSDB Obstrução
Rubens Otoni PT Não
Sandro Mabel PL PUPSL Não
Sergio Caiado PP Obstrução
Total Goiás: 10

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Não
Antonio Cruz PTB Não
Geraldo flesende PPS Não
Murilo ZaJith PFL Obstrução
Nelson Tri3.d PMDB Não
Vander Loubet PT Não
Waldemir Moka PMDB Obstrução
Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Obstrução
Airton Roteda PMDB Não
Assis Miguel do Couto PT Não
Cezar Silvestri PPS Não
Chico da Princesa PL PUPSL Não
Colombo PT Não
Dilceu Sperafico PP Obstrução
Dra. Clair PT Não
Eduardo :3ciarra PFL Obstrução
Gustavo Fruet PMDB Sim
(ris Simões PTB Não
Moacir Mcheletto PMDB Não
Nelson Meurer PP Obstrução
Odílio Babinotti PMDB Não
Oliveira Filho PL PUPSL Não
Osmar SHrraglio PMDB Não
Paulo Bernardo PT Não
Selma Schons PT Não
Total Panmá: 18

SANTA CATARINA

Adelor Vioira PMDB Não
Edison Andrino PMDB Não
Fernando Coruja PPS Não
Ivan Ran.:olin PP Obstrução
João Mat,)s PMDB Não
Jorge Bonira PT Não
LeodegarTiscoski PP Obstrução
Luci Chohacki PT Não
Mauro Passos PT Não
Paulo Afonso PMDB Não
Vignatti PT Não
lonta PP Obstrução
Total $anta Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL

Adão Prelo PT Não
Alceu CoUares PDT Não
Ary Vana;'.Zi PT Não
Beto Albuquerque PSB Não
Cezar SC1irmer PMDB Não
Eliseu Pa:Jilha PMDB Sim
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Enio Bacci PDT Abstenção
Francisco Turra PP Obstrução
Henrique Fontana PT Não
José Ivo Sartori PMDB Não
Kelly Moraes PTB Não
Luciana Genro S.Part. Não
Luis Carlos Heinze PP Obstrução
Mendes Ribeiro Filho PMDB Não
Milton Cardias PTB Não
Onyx Lorenzoni PFL Obstrução
Orlando Desconsi PT Não
Osvaldo Biolchi PMDB Não
Pastor Reinaldo PTB Não
Paulo Pimenta PT Não
Pompeode Mattos PDT Não
Tarcisio Zimmermann PT Não
Total Rio Grande do Sul: 22

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Está
prejudicado requerimento no seguinte teor:

Sr. Presidente, requeiro a V. Exa., nos
termos do inciso VI do art. 117, combinado
com o item 1, alínea b, inciso 11, do art. 101
do Regimento Interno, a retirada de pauta da
Medida Provisória nº 153, de 2003, que "insti
tui a taxa de avaliação in loco das instituições
de educação superior e das condições de
ensino dos cursos de graduação e dá outras
providências".

Sala das Sessões, 27 de abril de 2004.
- Custódio Mattos, Líder do PSDB

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con
cedo a pa~avra ao nobre Deputado Rodrigo Maia, para
uma Comunicação de Liderança, pelo PFL, por dele
gação do Líder José Carlos Aleluia. S.Exa. disporá de
7 minutos na tribuna.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Como Líder.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, ouvi com atenção os discursos dos Par
lamentares da base do Governo, cujas preocupações
por que passam nos dias de hoje entendemos.

O DIEESE divulgou hoje mais um dado sobre
aumento de desemprego no País. No discurso dos Lí
deres que me antecederam, havia 2 questões relevan
tes. Tendo a discordar deles a respeito de mudança na
política macroeconômica do Governo Federal. Aliás,
até 2002, essa política foi muito criticada pelo Partido
dos Trabalhadores. Acredito que a política de superávit
primário, de responsabilidade fiscal, não deve e não
pode ser abandonada.

Concordo com que o remédio utilizado por este
Governo é excessivo. Superávit primário de4,25% é
excessivo, mas para um Governo que temcredibili-

dade, o que o PT não tem. A política de juros do Go··
verno é exagerada, pois, retirando-se a inflação bra
sileira e o Risco Brasil, há grande diferença entre os
juros brasileiros e os americanos, o que não ocorria
na política do Presidente Arminio Fraga, na época do
câmbio flutuante.

Mas, Sr. Presidente, creio que a crítica mais im
portante é a relacionada à gestão deste Governo. Vive
mos 2 graves crises: violência urbana e violência rural.
O Governo Federal, ao que parece, pelo merios nas
intenções, começa a ter algum tipo de preocupação
com a crise relativa à violência urbana, apesar de eu
considerar que as críticas feitas pela equipe do Minis
tro da Justiça à inadimplência do Governo do Estado
do Rio de Janeiro pelo atraso nos repasses dos recur
sos não são desculpa razoável, até porque a respon
sabilidade sobre segurança pública também qabe ao
Governo Federal. Se o Governo do Estado, por algum
motivo, não tem condições de receber recursos, que o
Governo Federal os implemente diretamente;

Quanto à outra crise, a do setor rural, Sr. Presi
dente, estamos.acompanhandoo aumento exponencial
das invasões no Brasil e o incremento das invasões
em terras produtivas.

Sr. Presidente, o que estamos cobrando do Go
verno Federal é·maior participação do Ministro da
Agriculturanessasdiscussões, restritas ao Ministro do
Desenvolvimel1toAgrário, ao Ministro da Casa Civil e
ao Presidente da República. Mas quem é·o.Ministro
que, teoricamente, deveria representar o agronegócio?
Quem é o Ministro que defende0 incremento das ex
portações do setor agrícola? Éclaro que é o Ministro da
Agricultura. Háomissão do Ministro da Agricultura neste
momento. S ..Exa. é responsável por esta política.

Se o MST invade terra produtiva, queremos saber
onde está o Ministro da Agricultura. Quando há reunião
para se tratar dos conflitos, estão apenas presentes o
Ministro José Dirceu 60 Ministrodo Desenvolvimento
Agrário. Falta o Ministro mais importante deste Governo.
Nós, da Oposição, nunca o criticamos, mas S.Exa. tem
responsabilidade no que diz respeito a esta crise.

Por isso, a partirde hoje, vamos começar a co
brar do MinIstro da Agricultura sua participação na
discussão sobre o. assunto, sobre os conflitos. Deve,
sim, o Ministro da Agricultura tomar parte dadiscus
são relacionada ao único setor que faz oPafs crescer
de alguma forma, masque, infelizmente, está sendo
levado a uma situação de grave érise..

Sr. Presidente, cobramos já há algum tempo
maior atuação do Governo na crise da segurança pú
blica nas grandes metrópoles. Cobramos isso desde
o Governo anterior, que também ficou a desejar em
relação à matéria.
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Quanto à crise do setor rural e ao movimento
dos sem-terra, precisamos de posição mais enérgica
do Ministro da Agricultura, o responsável pelo agro
negócio. Deve mostrar que há no Governo posição
discordante daquela do Ministro do Desenvolvimento
Agrário e, principalmente, do movimento dos sem-ter
ra, que tem realizado invasões que prejudicam muito
os investimentos no setor agrícola, no agronegócio e,
ainda mais, a geração de empregos.

O agronegócio cria empregos. Precisamos que
este Governo continue na linha do Governo anterior,
desenvolvendo o agronegócio e gerando os bons re
sultados que o Brasil vem alcançando na balança
comercial brasileira, desde o Governo passado, com
essa política.

Sr. Presidente, pedi a palavra como Líder, no
lugar do Deputado José Carlos Aleluia, que não se
encontra em Brasília, a fim de deixar registrada nossa
posição. Há 2 graves crises, mas há também falta de
gerência no Governo. De forma nenhuma, há política
macroeconômica equivocada. Talvez, haja excesso no
remédio dessa política, que está gerando índices que
com certeza estão afligindo não apenas o Governo e
a Oposição, mas toda a sociedade.

Mês a mês, os indicadores demonstram que o
desemprego no Brasil vem aumentando. No mês pas
sado, o DIEESE divulgou um índice recorde de de
semprego na Grande São Paulo, chegando a quase
20%, e hoje nos informa de aumento do desemprego
em março em todo o Brasil.

Queremos melhor gerência dos Ministérios, ges
tão mais afinada entre a Casa Civil e os Ministros,
e que possamos, enfim, ver este Governo começar,
porque até agora não vimos nenhuma política por
ele implementada dar resultados. O Primeiro Em
prego, por exemplo, não gerou nem mil postos de
trabalho, e precisaríamos, pelo menos, de 1,5 mi
lhão por ano para agregar a mão-de-obra que entra
na economia.

São essas as posições que defendemos, Sr.
Presidente.

O SR. JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT-MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei conforme a orientação do Partido dos
Trabalhadores.

O SR. ÁLVARO DIAS (PDT-RN. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo
com a orientação do PDT.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a mesa requerimento no seguinte teor:

Sr. Presidente, requeremos, nos termos
regimentais, o encerramento da discussão e
do encaminhamento da votação da Medida
Provisória nº 153/03.

Sala das Sessões. - Luiz Sérgio, Vice-Lí
der do PT; Lincoln Portela, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PUPSL; Pastor Francisco Olímpio,
Vice-Líder do PSB; Inácio Arruda, Vice-Líder do
PCdoB; Osmar Serraglio, Vice-Líder do PMDB;
Lupércio Ramos, Vice-Líder do PPS; e Pastor
Reinaldo, Vice-Líder do PTB.

O SR. JOÃO CORREIA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO CORREIA (PMDB-AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com a orientação do PMDB.

O SR. PAULO GOUVÊA (Bloco/PL-RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei conforme a orientação do meu
partido.

O SR. VIEIRA REIS (PMDB-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, abstive-me de vo
tar na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Para
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado
Luiz Sérgio, que falará a favor da matéria.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, somos favoráveis ao encer
ramento da discussão por entender que a matéria já foi
amplamente debatida nesta Casa, há o entendimento
de todos e podemos deliberar.

Portanto, somos favoráveis ao encerramento
da discussão, a fim de rapidamente partirmos para a
dei iberação.

O SR. EDSON DUARTE - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. BERNARDO ARISTON (PMDB-RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
de acordo com a recomendação do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Para
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado
Antônio Carlos Magalhães Neto, que falará contra a
matéria.

.,
-- --,,,-----,~,.----,.,:-~~--- -----~. ~--,-----
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o SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO
(PFL-BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras.e Srs. Deputados, é evidente que não podemos
abrir mão da posição política adotada pela Oposição
de obstruir.

Reforço a justificativa do PFL e do PSDB, que
estão lutando para que o Presidente da República
anuncie o valor do novo salário mínimo, comos dados
divulgados pelo IBGE no dia de hoje. Esse instituto
constata queo desemprego no Brasil subiu para 12,8%
em março, atingindo 2,7 milhões de pessoas.

Nunca é demais lembrar que, durante a campa
nha eleitoral, o Presidente Lula prometeu criar 10 mi
lhões de postos de trabalho. E o que vem acontecen
do, segundo as estatísticas oficiais? O desemprego
no Brasil só aumenta!

Assumimos essa postura, por que não dizer, in
transigente de obstruir as votações porque estamos
lutando por esses milhões de desempregados do nos~

so País, por aqueles que mais precisam, por justiça
social, por distribuição de renda, pelo combate à po
breza - vejam que contradição: todas as bandeiras
que, historicamente, foram sustentadas pelo Partido
dos Trabalhadores.

Sr. Presidente, não nos vamos contentar com um
salário mínimo de 260 reais ou 265 reais. QueremOs
que o. Presidente cumpra com seU compromisso. de
dobrar o valor real do salário mínimo. Se o salário for
estabelecido em 260 reais, o Governo estará conce
dendo ap,anas 1,5% de aumento, depois de descon
tada a inflação.

Então, por que estamos obstruindO asvotações?
Estamos defendendo os trabalhadores, aqueles 22 mi
lhões de brasileiros que se sustentam com o salário
mínimo; estamos. defendendo os milhares de desem
pregados que não agüentam mais viverna miséria, que
querem uma decisão imediatadeste Governo que aponte
para aretomada do crescimento econômico; que aponte
paraos investirnentosem infra-estrutura, fundamentais
para0 crescimento do nosso Paí$; que aponte para o
resgate .dl~ todo$ os compromis$Os de campanha do
Presidente e doPartido dos Trabalhadores.

Portanto, continuaremos firmes, porque, quando
a medida provisória. concernente aO salário mínimo for
editada, ela terá que ser discutida. por esta Casa. Aí,
ela deixará de ser obra do Governo e passará a ser
responsabilidade do CongressoNacional.

Nós, Parlamentares, vamos honrar os nossos
mandatos e lutar para elevar o valor do salário míni
mo, a fim de dar uma condição digna a.o trabalhador
brasileiro, àqueles que ma.is precisam da nossa aten
ção neste momento.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em vo
tação o requerimento. Como votam os Srs. Líderes?

Como vota o PFL, Deputado Moroni Torgan?
O SR. MORONITORGAN (PFL-CE. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o PFL e os partidos da Oposição, assim
como alguns partidos que eram da base do Governo,
defendem a obstrução porque desejam ressaltar o
principal instrumento para que este País possa fazer
a distribuição de renda:.o salário mínimo.

Vimos o Governo brasileiro chegar aos Estados
Unidos e dizer que o superávité de mais de 20 bilhões
- 20 bilhões para os banqueiros! 'por que não desti
na a metade para o povomais sofrido? Por que não
destina a·metade para os trabalhadores? Porque não
destina a metade para o reajuste do salário mínimo?
Se pode dar mais de 20 bilhões para os banqueiros,
por que não pode destinar 10, 12,13, 14 bilhões para
o trabalhador brasileiro?

Será que os. únicos que não fazem sacrifícios
neste País são os banqueiros, tanto nacionai$ quan
to internacionais, que têm o maiorspread, ou seja, o
maior lucr()do mundo?Oueroaté que digamque isso
não é verdade, mas eles sabem que o massacrado
nessa históriaéo trabalhador brasileiro.

Nãoqueremosoutra coisa senão que o Presidente
cumpracoma palavra dada no passado, quando disse
que duplicaria o poder de compra do salário mínimo.
Está na horade cumprir essa promessa. Paradobrar
o poder de compra do sa.lário mínimo, seria preciso
reajustaroseu valor emtrinta e poucos por cento aci
ma da inflação. Só assim S.Exa. poderá. dizer ao povo
brasiIeiroquecumpriucom a sua palavra.

Não há quem agÜente salário mínimo baixo e
desemprego! Chega de pedir ao povo mais humilde
que se sacrifique! Eles não votaram nesse Presiden
te paraseremmassacrados e vilipendiados. Votaram
porque tinham esperança, que, infelizmente, está vi
rando frustração.

O PFL está em obstrução até que seja estabele
cido um salário mínimo digno para este País.

O SR. LUIZBITTENCOURT - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR.PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a pala.vra.

O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB-GO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei conforme a orientação do meu
partido,

OSR;PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como
votam os demais Líderes?

OSR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pelaordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB, assim
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como os outros partidos da Oposição, está aguardando
desde o dia 1º de abril a mensagem do Presidente da
República relativa ao salário mínimo. Infelizmente, o
atraso já é de aproximadamente 30 dias, e ainda há a
previsão de que o novo salário mínimo não satisfará as
reivindicações do ex-Deputado Federal, hoje Senador,
Paulo Paim, que queria fixá-lo em valor equivalente a
100 dólares. A moeda americana está cada vez mais
defasada, por isso gostaríamos que a proposta fosse
de um valor equivalente a 100 euros para nossos tra
balhadores e aposentados.

Assim, o PSDB se declara em obstrução.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em

votação o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os

Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
ESTÁ ENCERRADA A DISCUSSÃO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re

querimento sobre a mesa em que se solicita o adia
mento da votação da Medida Provisória nº 153, de
2003, por 2 sessões:

Sr. Presidente, requeiro a V.Exª. , nos ter
mos do art. 193, combinado com o art. 117,
X do RICD, o adiamento da votação, por 2
sessões, da MP 153, de 2003, que "institui a
Taxa de Avaliação in loco das instituições de
educação superior e das condições de ensi
no dos cursos de graduação e dá outras pro
vidências.

Sala das Sessões, de abril de 2004. 
Custódio Mattos, Líder do PSDB

O SR. TAKAVAMA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR.TAKAVAMA (PMDB-PR. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei conforme a orientação do meu partido.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Beto Albuquerque,
que falará contra.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB-RS. Sem re
visãodo orador.) - Sr. Presidente, encaminhamos con
trariamente, porque queremos que a pauta avance.

O SR. AGNALDO MUNIZ - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

() SB. AGNALDO MUNIZ (PPS-RO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações
anteriore~" acompanhei a orientação da bancada.

O SI~. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Para
encamintar, concedo a palavra ao nobre Deputado
João Almeida, que falará a favor da matéria.

() Sf~. JOÃO ALMEIDA (PSDB-BA. Sem revisão
do oradol.)- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
não qUere;mos prosseguir com essa votação. Pelo con
trário, quoremos adiá-Ia, porque entendemos que há
uma quefltão anterior a essa não resolvida. Precisa
mos de u,ma solução definitiva em relação ao salário
mínimo.

Qualquer Governo, quando assume, tem 4 oportu
nidades de mudar o valor do salário mínimo. O Governo
Lula já vai agora perder a segunda oportunidade de
alavancar o salário mínimo, de dar um passo significa
tivo para cumprir a sua promessa de campanha de du
plicá-lo. Perdeu essa oportunidade já no ano passado,
quando, áépoca, o reajuste foi insignificante, afirmando
que o Orçamento era feito pelo Governo anterior.

Ago!'a, o dilema permanece, O Governo não define
o índice de reajuste do salário mínimo. No entanto, já
tomou Ullia decisão e a pôs em prática: tungou - para
usar bem uma linguagem do conhecimento dos que
ganham salário mínimo - 1 mês de aumento do salário
mínimo, que vem sendo reajustado há 4 anos em abril.
Abril já passou e maio já se inicia, mas não há solução
para a qU.3stão crucial, importante, determinante para
a vida do:', brasileiros mais humildes.

Sabemos que a maior parte dos brasileiros com
carteira assinada não ganha salário mínimo, mas há
um número enorme de pessoas que têm o seu ren
dimento ou a garantia de continuidade de sua vida
vinculada ao salário mínimo: os pensionistas, os que
recebem ,)enefícios da LOAS e diversos outros bene
fícios que o Governo Federal, Governos Estaduais e
Municipah; pagam, as empregadas domésticas, comer
ciários, sobretudo no Nordeste. Todos estão ansiosos
e esperançosos de que o Governo Lula, do PT, cum
pra esta promessa de campanha, duplicar o valor do
salário mnimo.

Já se esgotou um terço do mandato do atual Go
verno. Dezesseis meses já se passaram. Perdemos 2
oportunidades concretas de elevação do salário mí
nimo. O povo não pode pensar em outra alternativa
que não f.eja a de o Governo cumprir sua promessa
de campanha.

Muifo obrigado.
O S~. ZÉ LIMA - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordeTl.
O SI =I. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V. Exa. a palavra.
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Para
falar contra, concedo a palavra ao Sr. Deputado Luiz
Sérgio.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, somos contrários ao reque
rimento porque queremos desobstruir a pauta. Para
isso, temos de votar as medidas provisórias.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Para
encaminhar a favor da matéria, concedo a palavra ao
nobre Deputado Pauderney Avelino.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL-AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, subo a esta tribuna por entender que o instru
mento da obstrução utilizado pela Oposição é mais do
que legítimo: é político e regimental.

O Partido da Frente Liberal faz isso porque há 4
anos empunhi:;!i:;! bandeira do reajuste do salário mí
nimo para o equivalente a 100 dólares, algo em torno
de 300 reais hoje. Apresentei projeto de salário míni
mo de 300 reais.

Ora, Sr. Presidente, a mudança da data-base
do reajuste do salário mínimo, de 1Q de abril para 1Q

demaio, representa350 milhões de reais amenos no
bolso de aposentados e pensionistas da Previdência
Social. Esse não é o melhor procedimento do Governo,
Deputado José Thomaz Nonõ, em relação à categoria.
Por isso, devemos permanecer em obstrução.

Façamos proposições, busquemos soluções,
regulamentação e atualização das faixas salariais da
tabela do Imposto de Renda. O Presidente da Repúbli
ca, ainda ontem, acenou com essa possibilidade para
os trabalhadores brasileiros que estão àmíngl.la, com
seus vencimentos congelados por mais de 8 anos.

Não entendemos também por que o qoverno
anuncia aumento salarial de até 32% para os servi
dores públicos e um salário mínimo de 260 reais, que
apenas leva em conta a inflação do ano passado e não
corrige as perdas.sali:;!riais.

AOposição busca, com a obstrução legítima, um
salário mínimo digno, que passe a vigorar retroativa
mente a partir de 1Q de abril de 2004.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento de quebra do interstício.

Como vota o P$DB, Deputado Lobbe Neto?
O SR. LOSSE NETO (PSDB-SP. Pela ordem. Sem

revisão do orador.)-Sr. Presidente, o PSDBvota favo
ravelmente ao requerimento do PFL, tendo em vista a
importância desta votação, que deverá ser nominal para
que fique registrado o nome daqueles que realmente
querem aumentar o salário mínimo do País.

O SR. MORONITORGAN (PFL-CE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, infelizmente,

. alguns índices nos preocupam, dentre eles os do de-
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semprego, que, segundo noticiado pela imprensa, no
mês de março aumentaram. Nem o período da Pás
coa, quando a produção é incrementada e o número de
vendedores é ampliado em vários setores, conseguiu
reverter a situação. Infelizmente, vimos que a oferta de
emprego diminuiu e o desemprego aumentou.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não há
nenhuma razão para que o salário mínimo não tenha
reajuste maior. Não há nenhuma razão para que o povo
continue sendo lesado, pois esse reajuste, antes em
abril, somente ocorrerá em maio.

Estamos em obstrução até que a matéria retorne
ao Plenário desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em

votação o·requerimento de adiamento da votação por
uma sessão.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Para
encaminhar contrariamente à matéria, concedo a pa
lavra ao nobre Deputado Luiz Sérgio.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, somos contrários ao reque
rimento porque queremos votar o Projeto de Lei de
Conversão nº 14, de 2004.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Sras.
Deputadas e Srs. Deputados, a presente sessão está
prorrogada até as 20h.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Para
encaminhar a favor do requerimento, concedo a pala
vra ao nobre Deputado Moroni Torgan.

OSR. MORONITORGAN (PFL-CE. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos
já devem saber que nós, da Oposição, estamos usando
todos os instrumentos disponíveis para obstruir a votação
do Projeto de Lei de Conversão nº 14, de 2004.

Poderíamos aguardar o término das votações,
até que o Presidente da República enviasse a esta
Casa a medida provisória que estabelece o novo valor
do salário mínimo. No passado, várias vezes estive ao
lado da Oposição - então formada por PT, PSB e PDT
-, quando o índice de reajuste do salário mínimo era
inferior àquele que queríamos. Portanto, posso dizer
com toda a tranqüilidade que sempre fui contrário a
um salário mínimo baixo. Por isso, votava com aqueles
que hoje são Situação.

O que mudou agora? Por que a.queles que antes
defendiam salário mínimo alto, em torno de 100 ou
120 dólares, hoje se calam? O que houve? Será que
a população brasileira não mais necessita de reajuste
maior do salário mínimo?

Hoje, os que compõem o Governo reúnem-se
com o FMI, nos Estados Unidos, para dizer que o País
conseguiu 20 bilhões de superávit. Tenho dúvidas se o
partido do Presidente da República é dos trabalhadores
ou dos banqueiros. Talvez ele mude a sigla partidária
de PT para PB. Não vejo nenhum banqueiro triste neste
País; todos estão felizes.

O Dia das Mães, que deveria ser dedicado às
mães trabalhadoras, parece que mais uma vez será
comemorado somente pelos banqueiros brasileiros.
Se o valor do salário mínimo for esse que se propa
ga, o dia 1º de maio não mais poderá ser considera
do o Dia do Trabalho. Ele será chamado de o Dia do
Sistema Financeiro, pois os banqueiros venceram os
trabalhadores brasileiros, à custa do sacrifício da par
cela mais humilde da população. Seria até engraçado
se não fosse trágico.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos
sabemos que o melhor mecanismo de distribuição de
renda para este País é o salário mínimo. Se o Presi
dente da República não tiver coragem de cumprir a
promessa que fez durante a campanha eleitoral, não
deve anunciar programas substitutivos, querendo tapar
o sol com a peneira.

Distribuição de renda e justiça social se fazem
com salário mínimo adequado.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em

votação o requerimento.
Como vota o PFL?
O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL-AM. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, as emen
das apresentadas pelo Senado Federal ao Projeto de Lei
de Conversão nº 14, de 2004, precisam ser mais bem
discutidas. Não entendemos como este Plenário poderá
votar a matéria, se ainda não tem amplo conhecimento
das modificações nela introduzidas por aquela Casa.

O Partido da Frente Liberal, mesmo em obstru
ção, tem propostas que, mais bem discutidas, em muito
podem melhorar o PLV. O partido orienta sua bancada
a votar favoravelmente ao requerimento, pois entende
que o Governo deve cumprir o que prometeu, ou seja,
duplicar o salário mínimo em 4 anos e tornar mais
equânime a plural sociedade brasileira.

Portanto, Sr. Presidente, encaminhamos o voto
"sim" ao requerimento.

OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como
vota o PSDB, nobre Deputado Lobbe Neto?

OSR. LOSBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB acompa
nha a linha de entendimento do PFL. O adiamento, por
uma sessão, da votação do Projeto de Lei de Conver
são nº 14, de 2004, será muito importante, tendo em
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vista que se aguarda o envio a esta· Casa da medida
provisória sobre o salário mínimo.

A classe trabalhadora e os aposentados, todos
aqueles que muito sofreram com as atitudes do Ministro
Ricardo Berzoini, esperam queo Governo faça retornar
a esperança e não amplie a frustração que toma con
ta do País. As pesquisas de opinião públicaapontam
queda na popularidade do Presidente Lula. Portanto,
é preciso que este Governo retome o desenvolvimento
econômico e a geração de empregos no País. Espe
ramos que S.Exa. corrija as falhas que diz existirem
no programa Primeiro Emprego, de atendimento à ju
ventude. Sabemos que muitos recursos foram gastos,
sem nenhum efeito prático até agora.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Muito
obrigado, nobre Deputado Lobbe Neto.

O. SIR. MARCOS DE JESUS - Sr. Presidente,
peço a palavra pelaordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. MARCOS DE JESUS (Bloco/PL-PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei de acordo com a orientação do
meu partido.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encont~am. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há

sobre a Mesa o seguinte

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Sr. Presidente, requeremos a VEXª., nos termos
do art. 161, §2º do Regimento Interno, destaque para
votação em separado da Emenda nº 03 do Senado
Federal à MP 153/200:3, com vistas à sua rejeição.

Sala das Sessões, em 14 de abril de 2004. - José
Thomaz Nonê, Vice-líder do PFl.

OSIR.PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação as Emendas do Senado Federal ao Projeto
de Lei de Conversão nº 14,de 2004, de nºs 1, 2, 3 e 4,
com parecer favorável, ressalvado o destaque.

EMENDA Nº 1
(Corresponde à Emenda nº 19 -Relator-revisor)

Dê-se ao § 3º do art. 3º do Projeto a seguinte
redação:

"§ 3º. As receitas obtidas com a Taxa de
Avaliação in loco serão aplicadas, na forma
disposta em regulamento exclusivamente no
custeio das despesas com as comissões de
avaliação".

EMENDA Nº2
(Corresponde à Emenda nº 20 - Relator-revisor)

Acrescente-se ao art. 3º do Projeto o seguinte
parágrafo:

"§ 5º. São isentas as instituições de edu
cação superior públicas que atendam ao que
dispõe a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996".

EMENDA Nº3
(Corresponde à Emenda nº 13

apresentada perante a Comissão Mista)

Suprima-se o art. 5º da Medida Provi,·
sória (corresponde ao caput do art. 5º do
Projeto).

EMENDA Nº4
(Corresponde à Emenda nº 21 - Relator-revisor)

Suprima-se o parágrafo único do
art.5º.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que as aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADAS.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So

bre a mesa requerimento de destaque da bancada do
PFL para votação em separado da Emenda nº 3, do
Senado Federal.

Sr. Presidente, requeremos a V.Exª., nos
termos do art. 161, § 2º do Regimento Interno,
destaque para votação em separado da Emen
da nº 03 do Senado Federal à MP 153/2003,
com vistas à sua rejeição.

Sala das Sessões, 14 de abril de 2004.
- José Thomaz Nonê, Vice-líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Para
encaminhar contrariamente ao DVS, concedo a palavra
ao nobre Deputado Luiz Sérgio.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ; Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, somos contrários ao desta
que do PFL e a favor das emendas apresentadas pelo
Senado Federal.

O SR. JOÃO MAGALHÃES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO MAGALHÃES (PMDB-MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
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votação anterior, votei de acordo com a orientação
do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Para
encaminhar a favor do DVS, concedo a palavra ao no
bre Deputado José Thomaz Nonô.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL-AL. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, lamento que o debate seja empobrecido, pois
quem encaminhou voto contrário aos destaques do
PFL nem sequer atentou para o que está sendo dis
cutido. Se prestasse atenção, com certeza não vota
ria tão mal.

Peço aos Srs. Deputados que analisem o que
estão votando. Nós, do PFL, partido da Oposição, so
mos favoráveis às Emendas nºs 1, 2 e 4. Mas por que
somos contrários à Emenda nº 3? A Medida Provisória
nº 153-B instituiu a Taxa de Avaliação in loco das insti
tuições de educação superior e cursos de graduação,
no valor de 6.960 reais. A Câmara dos Deputados, de
forma muito sábia, estabeleceu que os valores fixados
somente poderiam ser alterados em decorrência de
variação dos custos para realização das avaliações,
em periodicidade não inferior a 1 ano. Ou seja, a Câ
mara definiu que a taxa apenas poderia ser revista nos
valores tecnicamente apurados e com pelo menos 1
ano de interstício. O que propõe a Emenda nº 3, do
Senado Federal? A supressão de toda e qualquer pos
sibilidade e de todo e qualquer prazo para aumento
do valor da taxa.

Sei que o Governo tem sido voraz no que diz
respeito a arrecadação de tributo; sei que o Governo
quer sempre aumentar o caixa; sei que quer sem
pre maximizar sua receita, mas é um absurdo levar
essa coerente voracidade fiscal às últimas conseqü
ências.

O que fez a Câmara? Como um todo, incluindo o
PT, sugeriu que só fosse permitida a revisão da taxa,
no mínimo, de ano em ano, de acordo com critérios
absolutamente técnicos. O Senado, que aperfeiçoou
o projeto com as Emendas nº 1, 2 e 4, aqui incluiu um
absurdo: suspensão do prazo e exigência de condições.
Ou seja, se o Governo quiser, se o ente tributário as
sim pretender, a cada mês poderá haver novo reajuste,
com base em novo critério.

Por isso,Sras. e Srs. Deputados, peço a V. Exas.
que meditem sobre o que estão votando. Não se trata
de questão ideológica ou filosófica profunda; a ques
tão não envolve magnitude de valor, mas apenas bom
senso. Foi a Câmara dos Deputados que estabeleceu
o prazo.

Peçl) à Liderança do Governo e à dos partidos
que lhe düo sustentação que reflitam. É uma taxa pe
quena, dininuta, mas temos de estabelecer o critério
de seu re:tjuste, que, aliás, já havia sido definido pela
Câmara. I\lão vamos permitir que o Senado subverta
disposiçã) que esta Casa tão bem consagrou.

Essa. é a posição do PFL.
O SI~. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Obri

gado, Deputado.
O S;:t PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em

votação fi Emenda nº 3 do Senado Federal, desta
cada.

EMENDA N2 3
(Corresponde à Emenda nº 13

apresentada perante a Comissão Mista)

Suprima-se o art. 52 da Medida Provi
sória (corresponde ao caput do art. 52 do
Projeto).

O S,=I. PAUDERNEY AVELlNO - Sr. Presidente,
peço a pelavra para orientar a bancada do PFL.

O st~. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL-AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) ~ Sr. Presidente,
queremo:; tornar a medida provisória mais justa. É
com esta intenção que apresentamos o destaque: a
de manter o texto aprovado pela Câmara dos Depu
tados, ou seja, não permitir que as escolas de ensino
superior reajustem mais de uma vez por ano a taxa
em apreciação.

Sr. Fresidente, entendendo que dessa forma man
teremos,::om justiça, a aprovação do substitutivo na
Câmara cosDeputados, encaminhamos o voto "sim".

O SR. NEUTON LIMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pí31a ordem.

O S[=I. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SI~. NEUTON LIMA (PTB-SP. Pela ordem. Sem
revisão de orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei de acordo com a orientação do partido.

O S;=I. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ. Pela
ordem~ Sflm revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores, votei de acordo com a orientação
do partidó.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontrarn. (Pausa.)

REJEITADA.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há

sobre a rTlesa e vou submeter a votos a seguinte
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REDAÇÃO FINAL DA
MEDiDA PROVISÓRIA Nº 153-0, DE 2003

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 14, DE 2004

Institui a Taxa de Avaliação in loco das
instituições de educação superior e dos
cursos de graduação e dá outras provi
dências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituída a Taxa de Avaliação in loco,

em favor do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira ~ INEp, pelas avaliações
periódicas que realizar, quando formulada solicitação
de credenciamento ou renovação de credenciamen
to de instituição de educação superior e solicitação
de autorização, reconhecimento ou renovação de re
conhecimento de cursos de graduação, previstos no
inciso IX do art. 9º e art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996.

Parágrafo único. A Taxa de Avaliação in loco será
também devida .em caso de reavaliação de que trata
o § 1º do art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996.

Art. 2º São contribuintes da Taxa de Avaliação
in loco as instituições de educação superior privadas
e públicas, assegurada a estas últimas a necessária
previsão orçamentária.

Art. 3º A Taxa de Avaliação in loco, fixada no
valor de A$ 6.960,00 (seismil, novecentos e sessen
ta reais}, será recolhida ao INEP à oportunidade em
que for solicitado credenciamento ou renovação de
credenciamento de instituição de educação superior
e autorização, reconhecimento ou renovação de reco
nhecimento de cursos de graduação.

§ 1º O valor estabelecido no caput deste artigo
sofrerá acréscimo deR$ 3.480,00 (três mil, quatrocen
tos e oitenta reais) por avaliador acrescido à compo
sição básica da comissão de avaliação, que será de
2 (dois) membros.

§ 2º A composição da comissão de avaliação
levará em consideração a complexidade e amplitude
do curso ou da instituição, de acordo com os seguin
tes critérios:

1- cursos com até 2 (duas) habilitações:
2 (dois) avaliadores;

11 - cursos com 3 (três) habilitações: 2
(dois) ou 3 (três) avaliadores;

111 - cursos com 4 (quatro) habilitações:
3 (três) ou 4 (quatro) avaliadores;

IV - cursos com 5 (cinco) ou mais habili
tações: de 3 (três) a 5 (cinco) avaliadores;

V - instituições de educação .superior:
de 3 (três) a 8 (oito) avaliadores.

§ 3º As receitas obtidas com a Taxa de Avaliação
in loco serão aplicadas, na forma disposta em regula
mento, exclusivamente no custeio das despesas com
as comissões de avaliação.

§ 4º Évedado aos membros de comissão de ava
liação receber, a qualquer título, benefícios adicionais,
pecuniários ou não, providospela instituição de educa
ção superior ou curso em processo de avaliaçí3-o.

§ 5º São isentas as instituições de educação su
perior públicas que atendam ao que dispõe a Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de.1996.

Art. 4º O credenciamento oua renovação de cre
denciamento das instituições de educação superior e
o reconhecimento O!J a renovação de reconhecimento
de cursos de graduação terão prazo de validade de até
5 (cinco) anos, exceção feita às universidades, para as
quais esse prazo será de até 1O(dez) anos.

Parágrafo único. Os prazos de que trata este arti
go serão fixados mediante critérios estabelecidos pelo
Ministério da Educação e de acordo com os resultados
da avaliação, podendo ser por ele prorrogados.

Art.5º Os valores fixados para a Taxa deAvaliação
in loco somente poderão ser alterados em decorrência
da variação dos custos para a realização das avalia
ções, em periodicidade não inferior a 1 (um) ano.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, 27 de abril de 2004. ~ Júlio
Lopes, Relator.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que aaprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai à sanção.
O SR. PAUDERNEY AVELlNO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL-AM. Pela

ordem. Sem revisão dó orador.) - Sr. Presidente, peço
a VExa. um esclarecimento a respeito do resultado
da votação.

O SR.PRESIDENTE· (João Paulo Cunha) - Depu
tado Pauderney Avelino, a emenda foi rejeitada. Por
tanto, está mantido o art. 5º, aprovado pela Câmara
dos Deputados.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO - Obrigado.
O SR. MIRO TEIXEIRA.,.. Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem. .
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PPS-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, o jornal Folha de SPaulo, nos últimos 3 dias,
tem veiculado com grande destaque notícias sobre a
possibilidade de formação de cartel entre as empresas
Telefônica, Brasil Telecom e Telemar, concessionárias
na exploração de serviços de telefonia fixa.

As 3 empresas estariam se organizando em con
sórcio - como a posteriori até se organizaram - para
comprar a EMBRATEL, decisão será tomada nas pró
ximas horas, mas não em território nacional.

O noticiário da Folha de SPaulo é precioso e
baseado em documentos apreendidos pela Polícia
Estadual de São Paulo. A mim pareceu que o jornal
traz fatos relevantes.

Ontem à noite, a Rede Globo de Televisão, de
maneira criteriosa, noticiou o episódio, a suspeita de
formação de cartelpelas empresas telefônicas, e acres
centou que havia possibilidade de tentativa de tráfico
de influência na elaboração do Decreto Presidencial
nQ 4.733, de junho de 2003, que definiu as políticas
públicas de telecomunicações. Durante entrevista que
concedi à emissora, os documentos foram exibidos e,
para mim, não revelaram consistência que indique trá
fico de influência. As datas não coincidem.

Todavia, a veiculação pela Rede Globo - repito
-, de maneira criteriosa, levou o assunto ao conheci
mento de milhões de pessoas, e a denúncia não pode
ficar sem a investigação desta Casa, porque tráfico
de influência em decreto do Presidente da República
é algo muitíssimo grave, pelo qual não se pode pas
sar batido.

Repito: tenho convicção pessoal de que isso não
ocorreu, porque o decreto decorre de debate público
muito amplo, com textos disponibilizados na Internet.
Houve debates também na Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos
Deputados e nas Comissões específicas do Senado.

No entanto, o que penso e a minha convicção
são absolutamente irrelevantes para o conjunto da
Casa e da sociedade. Na verdade, existe denúncia
de formação de cartel e suposição da Polícia de São
Paulo, veiculada pela Rede Globo, de tentativa ou de
tráfico de influência consumado na elaboração do re
ferido decreto.

Não podemos, pura e simplesmente, ignorar o
que foi divulgado. Acredito que não há ainda elementos
para a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito,
se nãoeu a requereria.

Encaminho à Mesa requerimento para que o as
sunto seja discutido na Comissão de Ciência e Tecno-

logia, Comunicação e Informática, com prazo determi
nado, e que nela seja feita a conferência dos documen
tos, por especialistas, para que se extraiam os dados
que poderão, se positivos, embasar requerimento de
instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito, que
liderarei, juntamente com projeto de resolução, para
lhe dar precedência sobre os requerimentos já exis
tentes na Casa.

Lamentavelmente, a discussão sobre a venda
da EMBRATEL está nos momentos finais no exterior.
Suponho que esteja apenas começando aqui. E, sem
dúvida alguma, a Câmara dos Deputados, por inter
médio de seu órgão competente, a Comissão de Ci
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática e não
por causa da minha iniciativa, vai acompanhá-Ia. Meu
requerimento é no sentido de que atue nos pontos es
pecíficos que indico. Protocolarei o requerimento ainda
hoje ou amanhã pela manhã no gabinete de VExa.,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Depu
tado Miro Teixeira, recebo a sugestão de VExa. na for
ma de requerimento. Caso haja concordância dos Srs.
Líderes, esta Presidência pode, ad referendum do Ple
nário, instalar Comissão Externa. Não tem sido prática
da Mesa, em razão de a anterior já haver apresentado
ao Plenário a proposta de constituição de Comissão
Externa. No entanto, se houver acordo entre os líde
res, repito, posso instalá-Ia.

Caso não haja condições para isso, aceito a su
gestão de VExa e remeterei a matéria à Comissão de
Ciência eTecnologia, Comunicação e Informática, para
que promova o debate e aprecie os documentos.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, quis
poupar VExa., mas meu requerimento, a rigor, é de
instalação de Comissão Externa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Sr.
Deputado, sugiro a VExa. que protocole o requerimento
de instalação de Comissão Externa. A Mesa consultará
os Líderes. Se houver acordo, ela será instalada. Se
não, remeterei a matéria à devida Comissão.

O SR. MIROTEIXEIRA - Sr. Presidente, o requeri
mento estará pronto para ser protocolado ainda hoje.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Item

2.

MEDIDA PROVISÓRIA N!! 155-B, DE 2003
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, das Emen
das do Senado Federal ao Projeto de Lei de
Conversão n!! 15, de 2004 (Medida Provisória
n!! iSS-A, de 2003), que dispõe sobre a cria
ção de carreiras e organização de cargos
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efetivos das autarquias especiais denomi
nadas Agências Reguladoras, e dá outras
providências. Pendente de parecer.

Prazo na Comissão Mista: 1º-2-04
Prazo na Câmara: 16-2-04
Sobresta a Pauta em: 5-3-04 (46º Dia)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a mesa requerimento no seguinte teor:

Sr. Presidente, requeremos a V.Exa. , nos
termos do art. 117, VI, do Regimento Interno,
a retirada da pauta da Medida Provisória nº
155-8, de 2003, constante do Item 2 da pre
sente Ordem do Dia.

Sala das Sessões,27 de· abril de 2004.
- Rodrigo Maia, Více-Líder do PFL

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação.

Para encaminhar contrariamente à matéria, con
cedo a palavra ao Deputado 8eto Albuquerque.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB-RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, ao contrário do
que disse o Deputado José Thomaz Nonê, não empo
brecemos o debate. Queremos que o Plenário desta
Casa trabalhe e delibere.

Por isso, votamos "não" ao requerimento prote
latório.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Para
encaminhar a favor da matéria, concedo a palavra ao
nobre Deputado Rodrigo Maia.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente., Sras. e Srs. Parlamenta
res, o requerimento de retirada de pauta desta medida
provisória segue a linha adotada pela Oposição, tendo
em vista que o Presidente da República, infelizmente,
não apresentou, na data-base, a proposta de reajuste
do salário mínimo, tal como foi feito nos últimos anos,
no dia 1º de abril.

Além do reajuste do salário mínimo, que faz com
que a Oposição e o PFL permaneçam em obstrução
até a data do anúncio do novo valor - e me parece que
será divulgado pequeno aumento nos próximos dias,
infelizmente, muito inferior ao prometido na campanha
eleitoral do Presidente da Lula -, temos outra preo
cupação:o reajuste salarial dos servidores públicos
federais. Até o ano passado o reajuste era retroativo
a 1º de janeiro. Segundo notícias divulgadas pela im
prensa, parece-me que neste ano isso não ocorrerá.
Conceder o aumento em 1ºde junho ou julho aos ser
vidores públicos· significa tentar -- e certamente não
conseguirão - enganar os Congressistas, mas princi
palmente a sociedade e os trabalhadores. O reajuste
anunciado pelo Governo, com o atraso de5 ou 6 meses

na concessão, será diluído pela inflação e não poderá
ser considerado real, diferentemente do que ocorreu
nos últimos 8 anos. Enfim, nem será aumento salarial
porque virá em forma de gratificação. O PT,quando
era Oposição, sempre disse que isso não é aumento,
mas. gratificação, que os benefícios não serão incor
porados aos salários.

Sr. Presidente, esperamos que o Governo anun
cie o novo salário mínimo. Se apresentar um valor co
erente com as promessas de campanha, o Presiden
te da República demonstrará que sabe honrar seus
compromissos.

Votamos a favor do requerimento, mas ficaremos
em obstrução até que oGoverno encaminhe a medida
provisória que trata do reajuste do salário mínimo.

OSA. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento de retirada de pauta desta
medida.provisória.

Como vota o PFL?
O SR. MORONITORGAN (PFL-CE. Pelaordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvimos a
manifestação do nosso Líder, Deputado Rodrigo Maia,
semelhante à do também Líder José Carlos Aleluia,
no sentidO de que devemos entrar em obstrução para
que seja trazida a este plenário a medida provisória
que trata do salário mínimo e possamos dar r~sposta
aos trabalhadores brasileiros.

Também quero realçar outro problema, Sr. Presi
dente. Está na hora decobrarmos a votação da PEC
paralela. A base do Governo no Senado diz que os
partidos aliados na Câmara é que obstruem a PEC
paralela. O Senado passa por bonzinho, •enquanto a
base do Governo na Câmara fica com má fama.

Está na hora de conceder ao funcionalismo pú
blico, de uma vez. por todas, os benefícios que merece
e que lhe foram retirados precipitadamente.

Em razão disso, o PFL se encontra emobstru-
çâo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como
vota o PSDB, Deputado Lobbe Neto?

O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pelaord~m. Sem
revisão do orador.) -., Sr. Presidente, o PSDB orienta a
bancada a votar favoravelmente ao adiamento da dis
cussão, tendo em vista que solicitamos ao Presiden
te da República que encaminhe a esta Casa medida
provisória que trata do. salário mínimo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram.. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. JOÃO FONTES - Sr. Presidente, peço a

palavra. pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO FONTES (Sem Partido-SE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con
cedo a palavra, para oferecer parecer às emendas do
Senado Federal ao Projeto de Lei de Conversão nº 15,
de 2004, ao Sr. Deputado Luciano Zica.

O SR. LUCIANO ZICA (PT-SP. Para emitir parecer.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o Projeto de Lei de Conversão nº 15, de
2004, à Medida Provisória nº 155, de 23 de dezembro
de 2003, publicada no Diário Oficial da União de 24
de dezembro de 2003 (Mensagem nº 4, de 2004-CN),
dispõe sobre a criação de carreiras e organização de
cargos efetivos das autarquias especiais denominadas
Agências Reguladoras e dá outras providências.

Relatório.
O PLV nº 15, de 2004, decorrente da Medida

Provisória nº 155, aprovado nesta Casa em março
de 2004, retornou do Senado Federal com alterações
procedidas pelo Relator-Revisor daquela Casa, no
bre Senador José Jorge. No total, foram acatadas 11
emendas na Casa Revisora.

Voto do Relator.
Procedo, a seguir, ao exame das alterações re

alizadas.
Emendas acolhidas:

A Emenda nº 1 (Emenda nº 56 do Rela
tor-Revisor) altera o art. 1º, incluindo o álcool
combustível como atribuição das carreiras
de Regulação e de Suporte à Regulação da
Agência Nacional de Petróleo - ANP, por ser
este produto essencial para a frota nacional
de veículos. Também inclui na carreira de Re
gulação e Fiscalização da Atividade Cinema
tográfica a atribuição de fomento.

A Emenda nº 3 (Emenda nº 58 do Re
lator-Revisor) modifica o § 5º do art. 16 e seu
inciso I, tornando claro que o Conselho Diretor
ou Diretoria de cada Agência definirá, na for
ma de regulamento, os critérios específicos,
as normas e os procedimentos de avaliação
para a concessão da Gratificação de Desem
penho de Atividade de Regulação - GDAR,
estipulando um prazo de 120 dias, a partir de
definição dos critérios gerais, por ato do Po
der Executivo.

A Emenda nº 8 (Emenda nº 63 do Rela
tor-Revisor) atribui a cada Agência a edição
de regulamentação a respeito de informações
sigilosas, bem como supre a omissão de re-

d3.ção do § 2º do art. 23, com referência à cas
sa.ção de aposentadoria.

ForGm rejeitadas, por inconstitucionalidade, as
Emendas nºs 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11, e acolhidas as
Emendas nºs 1,3 e 8. Repito: foram rejeitadas as de nºs
2,4,5,6, 7,9,10 e 11, todas por inconstitucionalidade
já manife~;ta na votação original nesta Casa.

Sen:lo assim, somos pela aprovação das Emen
das nºs 1 3 e 8 e pela rejeição das demais.

O SH. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Depu
tado Luciimo Zica, V.Exa. pulou a de nº 3. Rejeita ou
acata?

O S~~. LUCIANO ZICA - Aprovo as Emendas nºs
1, 3 e 8, ~'r. Presidente, e rejeito todas as demais, por
inconstitu:;ionalidade.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 15 DE 2004

MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 155, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2003

Publicnda no DOU de 24 de dezembro de 2003

[MENSAGEM Nº 4, OE 2004-CN.)

Dispõe sobre a criação de carreiras
e organização de cargos efetivos das au
tarquias especiais denominadas Agências
Reguladoras, e dá outras providências.

I - Relatório

O PLV nº 15, de 2004, decorrente da Medida Pro
visória nº 155, de 24 de Dezembro de 2003, aprovado
nesta CaGa em março de 2004, retomou do Senado
Federal ccm alterações procedidas pelo Relator Revisor
daquela casa, Senador José Jorge. Foram acatadas,
no total, 11 emendas na Casa Revisora.

11 - Voto do Relator

Procedo, a seguir, ao exame das alterações rea
lizadas.

EmEmdas acolhidas:

Nº 1 (Emenda nº 56 do Relator Revisor)
- Altera o Art. 1º incluindo o álcool combustível
como atribuições das carreiras de Regulação
e de Suporte à Regulação da ANP (Agência
Nacional de Petróleo) por ser este produto
essencial para a frota nacional de veículos.
T~mbém inclui na carreira de Regulação e
Fiscalização da Atividade Cinematográfica a
aribuição de fomento.
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Nº 3 (Emenda nº 58 do Relator Revisor)
- Modifica o § 5º do Art. 16 e seu Inciso I,
tornando claro queo Conselho Diretor ou Di
retoria de cada Agência definirá, na forma de
regulamento, os critérios específicos as nor
mas, os procedimentos e os critérios específi
cos de avaliação para a concessão da GDAR
(Gratificação de Desempenho de Atividade
de Regulação), estipulando um prazo de 120
dias a partir de definição dos critérios gerais
por ato do poder executivo.

Nº 8 (Emenda nº 63 do Relator Revisor)
- Atribui a cada agência a edição de regula
mentação a respeito de informações sigilosas
bem como supre a omissão de redação do §
2º do Art. 23 com referência à cassação de
aposentadoria.

Emendas· rejeitadas

Nº 2 (Emenda nº 57do Relator Revisor)
- Cria a excepcionalidade de no primeiro con
curso o ingresso poder ocorrer em posições
que não o nível inicial de cada carreira.

O texto original prevê o ingresso no padrão inicial
da classe inicial de cada carreira. Essa normatização
se adeqüa ao próprio conceito de carreira no serviço
público, ou seja, progressão por tempo e mérito.

Nem se alegue que seria necessária se prever, no
primeiro concurso, a possibilidade de ingresso em pa
drão distinto do inicial, tendo em vista necessidades do
serviço, para atração de pessoas mais experientes.

É que as agências reguladoras já possuem, no
quadro específico de servidores originários dos minis
térios, pessoal capacitado e qualificado para a condu
ção das atividades reguladoras.

Além do mais, é preciso advertir para a incons
titucionalidade latente da emenda ora apresentada. E
que não pode haver ingresso em classes diferentes da
inicial, considerando que não há diversidade de atri
buições nas diversas classes da carreira.

Assim, possibilitar essa diferenciação viola, fron
talmente, os princípios constitucionais da igualdade
(art.5º, caput), da moralidade administrativa e da im
pessoalidade (art. 37,caput), além de violar o princí
pio constitucional da igualdade de acesso aos cargos
públicos, previsto no inciso I do art. 37, pois, se apro
vada a emenda, poderá haver diferenças no acesso
para o mesmo cargo, em classes distintas, em função
de critérios no concurso que não se justificariam, tendo
em vista que não há diferenças de atribuições dentro
da mesma carreira.

Por estes motivos, notadamente o da incons
titucionalidade da emenda, somos pela rejeição da
emenda.

Nº 4 (Emenda nº 59 do Relator Revisor)
'- Aumenta remuneração de cargos comissio
nados tratados na Lei nº 9.986, de 18 de julho
de 2000, implicando aumento de despesa,
incorrendo, desse modo, em inconstituciona
lidade, por violação do art. 63, I, da CF (que
veda aumento de despesa prevista em proje
tos de iniciativa exclusiva do Presidente - e,
no caso, a Mp, se projeto de lei fosse, seria
matéria de iniciativa privativa do Presidente,
nos termos do art. 61, 11, a, da CF), edo art.
169, § 1º, I e 11, da CF, além de, neste ponto,
desrespeitarem a Lei de Responsabilidade
Fiscal, de nº 101/2000 (arts.. 16 e 17). Por este
motivo, nossovoto é pela rejeição, por incons
titucionalidade.

Nº 5 (Emenda nº 60 do Relator Revisor)
- Extensão da GDAR (Gratificação de De
sempenho de Atividade de Regulação) para
a Carreira de Analista Administrativo, incor
rendo, assim, em aumento de despesa. Por
este motivo, nosso voto é pela rejeição, por
inconstitucionalidade.

Nº6(Emenda nº 61 do Helator Revisor)
- Aumenta de 20% para 30% do vencimento
básico de cada servidor, o valor da GDAR en
quanto não forem processados os resultados
de avaliação de desempenho,incorrendo, as
sim, em aumento de despesa. Por estemotivo,
nosso voto é pela rejeição, por inconstitucio
nalidade.

Nº.7 (Emenda nº 62 do Relator Revisor)
- Acrescenta a Carreira de Analista Adminis
trativo da ANA como tendo direito a Gratifica
ção de Qualificação. Essa emenda não pode
ser aprovado, pois a Carreira de Analista Ad
ministrativo da ANA não executa as atividades
que ensejam a percepção da Gratificação de
Qualificação (GQ). Além do mais, a emenda
em análise aumenta a despesa em projeto
de iniciativa do executivo, incorrendo, deste
modo, em inconstitucionalidade por violação
ao art. 63, I, da CF. Sendo assim, somos pela
rejeição porinconstitucionalidade.

Nº 9 (Emenda nº 65 do Relator Revisor)
-Institui a GDAR a para a carreira de Analista
Administrativo a partir de 1ºde janeiro de 2005,
incorrendo, assim, em aumento de despesa.
Por este motivo, nosso voto e pela rejeição,
por inconstitucionalidade.
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Nº 10 (Emenda nº 66 do Relator Revisor)
- Aumenta os percentuais da GDAR a partir
de 1º de janeiro de 2005, também a estenden
do para os cargos de analista administrativo,
incorrendo, assim, em aumento de despesa.
Por este motivo, nosso voto é pela rejeição,
por inconstitucionalidade.

Nº 11 (Emenda nº 67 do Relator Revisor)
- Cria artigo adequando a extensão e aumen
to da GDAR - já rejeitados anteriormente - à
legislação vigente, perdendo, assim, razão de
ser. Por mais que a emenda pretenda adequar
as emendas anteriores ao disposto na Lei de
Responsabilidade Fiscal, não tem o condão
de sanar o vício de inconstitucionalidade que
contêm, relacionado ao aumento de despesa
em projeto do executivo. Logo, pela incons
titucionalidade que representa, somos pela
rejeição.

Conclusão

Sendo assim, somos pela aprovação das emen
das 1, 3 e 8 e rejeição de todas as demais, por incons
titucionalidade. - Deputado Luciano Zica.

O SR. JOSÉ DIVINO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ DIVINO (PMDB-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei conforme a orientação do PMDB.

O SR. LUIZ DANTAS (PTB-AL. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei conforme a orientação do PTB.

O SR. OLAVO CALHEIROS (PMDB-AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vo
tei de acordo com a orientação do PMDB, nas últimas
votações.

O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. WILSON SANTOS (PSDB-MT. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço
permissão a VExa. para comunicar ao Plenário que,
no Salão Verde, após o término desta sessão, os ex
Deputados Dante de Oliveira e Domingos Leonelli,
da Bahia, lançarão o livro Diretas-Já: 15 Meses que
Abalaram a Ditadura.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So

bre a mesa requerimento que solicita o adiamento da
discussão da matéria por duas sessões.

Sr. Presidente, requeremos a VExª., nos
termos regimentais, o adiamento da discussão
por 2 sessões da MP 155-B/03, constante do
item 02 da presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, em de abril de 2004.
- Rodrigo Maia, Vice-Líder do PFL

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento.

Para falar contrariamente, concedo a palavra ao
Deputado Beto Albuquerque.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB-RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
Governo encaminha o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Para
encaminhar a favor, concedo a palavra ao Deputado
Moroni Torgan.

O SR. MORONITORGAN (PFL-CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
papel da Oposição é justamente o de pautar as votações
do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados
por sua importância e por seu interesse para o povo
brasileiro. Não estamos aqui para atender a interesses
de multinacionais nem de banqueiros; não estamos
aqui para atender a interesses que não sejam os da
maioria do povo brasileiro.

Alguns temas precisam ser reprisados. O primeira
dele é o salário mínimo. Parece cansativo para o Ple
nário, mas sem dúvida alguma foi a principal bandeira
da eleição do Presidente Lula. No momento em que,
candidato à Presidência, Lula disse que duplicaria o
poder aquisitivo do salário mínimo, milhões e milhões
de brasileiros que dele dependem acreditaram em suas
palavras. Mas - pasmem, brasileiros! - no ano passa
do o aumento do poder aquisitivo do salário mínimo foi
de 2%. Neste ano não deve ser muito diferente: falam
em reajuste até menor do que 2%, pelos valores que
sugerem, ou seja, 265 reais, 270 reais, 275 reais, ape
nas para repor a inflação e mais um pouco.

Não podemos ficar calados, Sr. Presidente. Te
mos de alertar a população para o fato de que pala
vra dada em campanha eleitoral deve ser cumprida
depois da eleição.

Viemos também pedir que não haja mais tantas
discussões sobre a PEC paralela e que seja aprovada.
O funcionalismo público estava acreditando no acordo
feito e agora pensa que o Senado quer aprová-Ia, mas
a Câmara quer travar a votação. Não posso acreditar
que isso seja verdade.

Vejo que muitos Srs. Parlamentares da base de
apoio do Governo, comprometidos com sindicatos e
associações, não querem trair as pessoas que neles
confiaram. Por isso, é exigência da Oposição que a
PEC paralela também seja votada de uma vez por
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todas, a fim de que sejam dadas as garantias neces
sárias à sociedade brasileira e evitado prejuízo maior
ainda. Quem paga impostos neste País é o pobre as
salariado, o funcionário público, mas quem ganha é o
banqueiro e as multinacionais.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em

votação o requerimento. Como vota o PSDB?
OSR. EDUARD() PAES (PSDB-RJ. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, mais umavez a Oposição vem chamar a
atenção para os absurdos da discussão sobre o sa
lário mínimo.

Está claro para toda a sociedade brasileira que
o Presidente Lula, em seu programa eleitoral, deixou
um compromisso básico entre vários não assumidos:
dobrar o valor real do salário mínimo.

Não bastasse o que tiraram do bolso do apo~

sentado e do trabalhador brasileiro nesses 30 dias ao
adiar o anúncio do salário mínimo, agora o Presiden
te anuncia.supostas medidas compensatórias, como
se elas tivessem a capacidade de diminuir o impacto

, negativo no salário dos aposentados e do trabalhador
brasileiro.

Lembro a todos que o salário mínimo é uma
política pública que gera impacto, no mínimo, em 25
milhões de brasileiros: 13,5 milhões de benefícios pa
gos pela Previdência Social; uma parcela significativa
desse resltante pago no setor informal, porque o salário
mínimo serve como referência ao setor da economia;
e outra parcela significativa de informais também re
cebem salário mínimo.

Ao dizer que pretende compensar o aumento do
salário mínimo elevando o salário-família, o Presidente
Lula Só pode estar brincando, porque o salário-família
não causa impacto em mais de 4 ou 5 milhões de tra
balhadores do setor formal,os mesmos que a política
recessiva e conservadora do Governo do PT, do Go
verno do Presidente Lula, tem feito perder o emprego
e, conseqüentemente, o salário-família;

Portanto, fica claro que o Governo precisa come
çar a cumprir suas obrigações.

Por isso o PSDB permanece em obstrução.
OSR.PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como

vota o PFL?
O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL man
tém sua posição e agrega as palavras do Deputado
Moroni Torgan, que lembrou a questão da PEC para
lela, para a qual houve acordo dos Líderes no Senado
Federal. Da parte do PFL na Câmara dos Deputados,
cumpriremos a palavra honrada e dada pelo Líder
José Agripino.

Queremos que o Governo cumpra sua palavra,
dê aumento real ao salário mínimo, promessa de cam
panha do Presidente da República. E que os Líderes
do Governo na Câmara dos Deputados e no Senado
Federal também cumpram sua palavra e honrem o
compromisso daPEC paralela, que minimiza um pouco
os prejuízos dos servidores públicos com a aprovação
da reforma da Previdência.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados. que forem favoráveis permaneçam
como se encontram. (Pâ.usa.)

REJEITADO.
O. SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, solici

tamos verificação de votação.
O SR.ZONTA - Sr. Presidente, também solicita

mos verificação de votação.
O SR..PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Ve

rificaçãoconcedida.
OSR. PRESIDENTE (JoãoPaulo Cunha) - Como

votam os Srs. Líderes?
O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL está
em obstrução.

OSR. NELSON BORNIER - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. NELSON BORNIER (PMDB-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores, votei de acordo coma orienta
ção do partido.

OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como
vota o PRONA?

O SR. ENÉAS (PRONA-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PRONA está
em obstrução.

OSR.PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como
vota o PSDB?

O SR. EDUARDO PAES (PSDB-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB está
em obstrução.

OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como
vota o PV?

OSR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "não".

OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como
vota o PSC?

O SR. PASTOR AMARILDO (PSC-TO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSC
vota "não".

OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como
vota o PCdoB?
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A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB-AM.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, o PCdoB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como
vota o PDT?

O SR. SEVERIANO ALVES (PDT-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - O PDT vota "não" ao
adiamento, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como
vota o PSB?

O SR. DR. RIBAMAR ALVES (PSB-MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PSB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como
vota o PPS?

O SR. B. SÁ (PPS-PI. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como
vota o PL?

O SR. JOÃO PAULO GOMES DA SILVA (Blo
co/PL-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o Bloco Parlamentar PUPSL destacou
duas emendas da medida provisória com perspectiva
de votá-Ias. Portanto, vai votar contra o requerimento
de retirada.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como
vota o PTB?

O SR. IRIS SIMÕES (PTB-PR. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Vota "não", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como
vota o PP?

O SR. ZONTA (PP-SC. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, pelas razões já expostas
por nosso Líder, o PP está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como
vota o PMDB?

O SR. OSMAR SERRAGLlO (PMDB-PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota contra o adiamento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como
vota o PT?

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, somos contra o
adiamento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como
vota a Liderança do Governo?

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB-RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
Liderança vota contra o requerimento.

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.

EstÉ iniciada a votação.
Glueiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O S=I. GIACOBO - Sr. Presidente, peço a pala

vra pela crdem.
O Sf~. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V. Exa. a r,alavra.
O SR. GIACOBO (Bloco/PL-PR. Pela ordem.

Sem revif,ão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o partido.

O sr~. BETO ALBUQUERQUE - Sr. Presidente,
peço a pelavra parauma questão de ordem.

O S(~. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SIl BETO ALBUQUERQUE (PSB-RS. Questão
de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
acompanhei as repetidas manifestações em plenário
dos nobn;s Deputados da Oposição e percebi que
não há o cumprimento de algumas normas regimen
tais desta Casa.

O art. 175 do Regimento Interno deixa claro: "O
Deputadc que usar a palavra sobre a proposição em
discussão não poderá: I - desviar-se da questão em
debate;".::m nenhum momento ouvimos Parlamenta
res encaminharem a respeito do requerimento ou da
emenda Em si. Sempre o tema está fora de pauta. De
termina tembém o art. 73 do Regimento, em seu inciso
VII, que "~e o Deputado pretender falar ou permanecer
na tribuna anti-regimentalmente, o Presidente o ad
verti-lo-á; se, apesar dessa advertência, o Deputado
insistir em· falar, o Presidente dará o seu discurso por
terminad(l;". E obviamente que eu nem precisaria rei
terar, mas é clara atribuição do Presidente desta Casa,
segundo (I art. 17, letra "f" - é até um dever- "interrom
per o orador que se desviar da questão, falar sobre o
vencido ( ..) advertindo-o, e, em caso de insistência,
retirar-lhe a palavra".

No que diz respeito a todos os requerimentos
em questão, até mesmo nos de autoria da própria
Oposição, não houve no mérito nenhum argumento.
Todas as vezes, reiteradamente, vimos o assunto ser
desviado.

Sendo assim, formulo esta questão de ordem,
Sr. Presidente, para que haja o cumprimento do Regi
mento no sentido de queo orador inscrito fale sobre a
matéria que está em pauta: o requerimento, a emenda,
o tema. Nào deverá ocorrer aquilo que estamos assis
tindo reitE'radamente: o desvio do tema por parte de
todos os I)eputados da Oposição.

O Sl~. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
recolher E questão de ordem do Deputado Beto Albu
querque H a responderei oportunamente.
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De forma fraterna, dispenso as contraditas dos
Srs. Deputados.

Apresentarei a resposta à questão de ordem
formulada pelo Deputado Beto Albuquerque oportu
namente.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, a contradita é um direito meu. V.Exa. não pode dis
pensar a minha contradita. Pode até não a levar em
consideração, mas V Exa. tem que me dar o direito de
fazer a contradita.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra. Pensei que VExa. fosse acatar o en
caminhamento do Presidente. Não estou proibindo
VExa. Tem a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - O entendi
mento do Presidente, logicamente, vou sempre acatar.
Jamais. vou discordar. Quero apenas contraditar não
a decisão de VExa., mas a consideração do Depu
tado Beto Albuquerque. Jamais irei contraditar VExa.
Se o entendimento é o de que vou contraditar V. Exa.,
eu me calo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Eu
falei que, de forma fraterna, dispensaria as contraditas.
Mas, se V, Exa. faz questão, tem a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
apenas contraditar - reafirmo- a posição do Deputado
Beto Albuquerque, e não a de VExa., até porque en
tendo queV.Exa. está atento e solerte durante todo o
tempo. Se algum Parlamentartivesse usado a tribuna
indevidamente, como nos casos previstos pelos arts.
175, 73 e17 do Regimento, citados pelo Deputado
Beto Albuquerque, tenho certeza de que V.Exa. teria
tomado a providência devida.

Portanto, não concordamos com a argumentação
do Deputado Beto Albuquerque, até porque parece que
ele está querendo impor uma censura ao Deputado
que vai à tribuna.

Entendendo que V.Exa. está certo ao dar oportu
nidade ao Parlamentar de se manifestar. O Deputado
faz o intróito da sua posição e, para complementar
sua argumentação, pode usar o argumento que bem
entender. Portanto, contraditamos a questão de ordem
do Deputado Beto Albuquerque.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con
cedo a palavra ao Deputado Rodrigo Maia, para con
traditar.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, VExa. tomou uma
decisão, mas quero registrar que nós discordamos da
posição .do Deputado Beto Albuquerque.

O Governo tem nesta Casa aproximadamente
80% dos Parlamentares. Se está com algum tipo de

dificuldade nas votações, é problema da base e não da
Oposição. É um problema político, não regimental. O
Regimento, a Oposição o cumpre e gosta sempre de
vê-lo cumprido por todos os Parlamentares da Casa.

O SR. EDUARDO PAES - Sr. Presidente, peço
a palavra para contraditar.

OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O .SR. EDUARDO PAES (PSDB-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, obviamente
que acato a decisão de VExa.

Quero dizerao Deputado Beto Albuquerque que
para quem apóia esse Governo conservador não é
simples nem fácil ouvir todas as verdades que a Opo
sição tem dito aqui. É fundamental que o Deputado
Beto Albuquerque entenda que este é o Parlamento
brasileiro e que a Oposição tem não apenas o direito,
mas o dever de expressar sua opinião e alertar a popu
laçãoe também o Governo acerca dos absurdos que
o próprio Governovem cometendo. Não deve ser fácil
ouvir toda essa verdade. É importante que ° Depu
tado Beto Albuquerque e todos os' membros da base
governista entendam que essa é a triste realidade do
Governo Lula.

O SR. RENATO COZZOLlNO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR.PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR.RENATO COZZOLlNO (PSC-RJ.Pela or
dem. Sem revisão do oradoL) - Sr. Presidente, votei
de acordo com o partido na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência convoca as Sras. Deputadas e os Srs.
Deputados a virem ao plenário. Estamos em proces
so de votação.

OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Com a
palavra, pela ordem, o Deputado Beto Albuquerque.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB-RS. Pe~a

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro responder àmenção de tentativa de censura, que é
absurda. Não posso aceitar esse tipo de consideração,
embora respeite demais toda a postura e inteligência
regimental do Deputado Arnaldo Faria de Sá. Mas até
na contradita, há pouco, muitos Deputados desvia
ram-se do assunto. Estou lendo o Regimento Interno,
que diz: "O Deputado que usar a palavra sobre a pro
posição em discussão não poderá: I - desviar-se da
questão em debate;':

Não estou fazendo censura. O Parlamento não é
um vale-tudo. Épor isso que há o Regimento Interno.
Se, ao debatermos assunto "a", quisermos falar sobre
assunto "y", vamos mudar o Regimento. Ele é claro. O
cidadão, quando assiste a estas sessões, vê que está
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em votação um requerimento de adiamento de vota
ção, mas os Deputados debatem sobre a política do
Governo, a liberação do Orçamento, este Governo em
relação aos demais, etc. Isso não tem nada a ver com
o requerimento em questão. O que está posto aqui é
inquestionável: o Deputado deve referir-se, na sua vez
de inscrição, sobre a matéria em debate.

É apenas esse o registro que faço, respeitando
a decísão de VExa. de examinar com a cautela que
merece o tema que levanto neste momento.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Depu

tado Fernando Coruja, é sobre a matéria?
O SR. FERNANDO CORUJA - É sobre a maté

ria, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V Exa. a palavra. Como se trata de matéria nova na
Casa, VExa. provavelmente vai colaborar.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, houve
várias contraditas por parte da Oposição, mas acho
que assiste muita razão ao Deputado Beto Albuquer
que. Numa democracia, seguir as regras regimentais
é o que realmente faz com que um Parlamento seja
democrático. O que faz com que as Minorias tenham
poder é exatamente o seguimento das regras.

É evidente que a Oposição tem falado apenas
sobre o salário mínimo em todas as circunstâncias.
Em nenhum instante debate as medidas provisórias
apresentadas. É legítimo obstruir. Muitas vezes nós
obstruímos aqui, e é um instrumento legítimo. Entre
tanto, na hora em que o Deputado se inscreve para
falar sobre o projeto, é preciso que fale sobre o projeto,
e não sistematicamente sobre o tema salário mínimo,
que terá tempo adequado para sua discussão.

O SR. JOAQUIM FRANCISCO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. JOAQUIM FRANCISCO (PT8-PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei com o meu partido.

A SRA.TEREZINHA FERNANDES (PT-MA. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei com o partido.

O SR. BENJAMIN MARANHÃO (PMDB-PB. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei com o partido.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT-SP. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, um
Deputado da Oposição acabou de afirmar que no ano
passado o Presidente reajustou o salário mínimo em
2%. Não sei que conta fez nem onde obteve esse dado.
Tenho dados que mostram a evolução do salário míni
mo dos últimos anos. Em 2002, o reajuste concedido
pelo Governo foi de 11 %; no ano passado, o reajuste
concedido pelo Governo Lula foi de 20%. Há clara di
ferença entre os dados que trago e a afirmação feita
aqui. Gostaria que o autor da afirmação a retificasse,
porque faltou com a verdade.

Sr. Presidente, outro assunto. Temos acompanha
do a questão dos transplantes no País. O Sistema Único
de Saúde, em todo o mundo, é o único órgão que faz
transplantes dos diversos órgãos para 92% da popu
lação. No primeiro trimestre deste ano, houve aumento
de 44% dos transplantes realizados pelo Sistema Único
de Saúde para a população de todo o País.

Parabenizo o Governo Federal e o Ministro Hum
berto Costa pela elevação do número de transplantes, o
que demonstra clara distribuição de renda, clara política
pública de saúde, clara defesa do SUS à integralidade, à
universalidade dos procedimentos de alta complexidade
e custo, que só no Brasil são feitos com esses números.
O aumento no primeiro trimestre de 44% mostra que
provavelmente o Brasil, em 2004, vai realizar mais de
11 mil transplantes de diversos órgãos.

Sr. Presidente, eu não podia deixar de apresentar
esses dados pela importância que têm para a popu
lação brasileira.

O SR. EDUARDO PAES - Sr. Presidente, peço
a palavra para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -Tem
VExa. a palavra.

O SR. EDUARDO PAES (PSDB-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado
Fernando Coruja, quando reforça a questão de ordem
apresentada pelo Deputado Beto Albuquerque, não
percebe. que os requerimentos que estavam em vo
tação eram de adiamento da matéria. Portanto, o ob
jeto dos requerimentos de adiamento é justamente a
obstrução que a Oposição faz em razão das terríveis
medidas que o Governo Lula tem tomado, principal
mente no que diz respeito ao salário mínimo. E é papel
da Oposição alertar para isso.

É importante que as pessoas entendam que
quando se fala em reajuste de salário mínimo, fala-se
na reposição que se dá pela inflação passada. Mas o
reajuste pela inflação passada não significa absoluta
mente nada, o que significa é o ganho real.
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Erra a Deputada Angela Guadagnin, quando diz
que o Presidente Lula deu um reajuste de 2%. Não
deu! O reajuste foi menor do que 1%. O ganho real foi
menor do que 1%.

Portanto, é um direito- e também um dever
- da Oposição fazer esse alerta. E a base do Gover
no não pode cerceá~lo, por mais duro que seja ouvir
essas verdades sobre a triste e lamentável realidade
do Governo Lula.

O reajuste dadoano passado foi menor do que
1%. Esperamos que este ano seja maior.

O SR. ARMANDO MONTEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB-PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação a.nterior, acompanhei a orientação do meu
partido.

O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Deputado
Angela Guadagnin, em seu pronunciamento a respeito
do aumento real do salário mínimo, não citou o nome
do Parlamentar, mas disse que o Parlamentarque usou
dessa afirmação estava faltando com a verdade.

Como fui o Parlamentar que deu essa informação,
repito: o aumento real do salário mínimo foi menor do
que 2%. Digo isso para que fique registrado. E a no
bre Deputada tem condição de consultar os institutos
econômicos para confirmar a informação.

Ora, quem está faltando com a verdade até o
momento é o PT, que prometeu apoio aos servidores
públicos e. aprovou a reforma previdenciária; prome
teu diminuir a carga tributária e, até agora, o que fez
foi aumentar a carga tributária; prometeu a geração
de 10 milhões de empregos e, até agora, conseguiu
recordes, mas de desemprego.

Nobre Deputada Angela Guadagnin, repito: o
aumento real apresentado pelo Governo em 2003
não chegou a 2%. Infelizmente, segundo que estamos
acompanhando pela imprensa, o Presidente Lula não
conseguirá cumprir sua promessa de campanha de
aumento real do salário mínimo da ordem de 100%.
Aliás, na última semana, o Ministro Guido Mantega
disse, na Comissão de Orçamento, que um aumento
de 100% ou 200% do salário mínimo é irreal.

São palavras do Ministro do Presidente da Re
pública Luiz Inácio Lula da Silva!

O SR. CARLlTO MERSS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. CARLITO MERSS (PT-SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com a orientação do Partido dos Tra
balhadores.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con
cedo a palavra, pela ordem, à Sra. Deputada Angela
Guadagnin.

A SRA.ANGELA GUADAGNIN (PT-SP. Pela or
dem. Sem revisâoda oradora.) - Sr. Presidente, infe
lizmente a Oposição não quer ver números. Quando
mostrar a tabela, provarei como não é verdadeiro esse
dado a que estão se referindO.

O SR. PEDRO NOVAIS- Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa.. a palavra.

O SR. PEDRO NOVAIS (PMDB-MA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com orientação do partido.

OSR. JOÃO CASTELO (PSDB-MA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, acompanhei meu partido.

A SRA. ALICE PORTUGAL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

OSR.PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V Exa. a palavra.

A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
Sras..e Srs. Deputados, em Salvador estamos viven
do uma movimentação de grande porte dos médicos
e dos farmacêuticos bioquímicos, em virtude de um
boicote dos planos de saúde aos interesses de seus
credenciados, fund.amentalmente dos pacientes a eles
associados.

A Associação Médica Brasileira elaborou a clas
sificação brasileira hierarquizada de procedimentos
médicos, tomando como base critérios científicos e
éticos para garantir a substituição da antiga lista de
procedimentos dos planos de saúde.

No Estado da Bahia, os planos de saúde - diga
se de passagem, a partir de março de 2004 - reso~

veram realizar unilateralmente o descredenciamento
de médicos, de glosas, além de fazer difamações na
imprensa. Em contrapartida, os profissionais credencia
dos a esses planos resolveram endurecer, negociando
diretamente com a sua clientela, que, solidariamente,
tem pago o percentual aos médicos e não aos planos.
Ou seja, os planos de saúde estão efetivamente cons
tituindo guerra contra a assistência privada.
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Não houve Quorum, fica, portanto, adiada a vo
tação da iV1atéria.

RORAIMA

Alceste Ameida PMDB Sim
Almir Sá PL PUPSL Não
Luciano c:astro PL PUPSL Não
Maria Helena PPS Não
Pastor Frnnkembergen PTB Não
Suely Ca(npos PP Obstrução
Total Roraima: 6

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: MPV Nº 155/2003 - Requerimento
de Adiam ento da Discussão por duas Sessões

Início Votação: 27/04/200419:39
Fim Votação: 27/04/2004 19:59
Presidiram a Votação:
João Pau o Cunha
Resultado da Votação
Sim7
Não 221
Abstençã) 4
Total da Votação 232
Art. 17 1
Total Quorum 233
Obstruçã() 62
Orientação
PT -Não
PMDB - r~ão

PFL - Obstrução
PP - Obstrução
PTB-Não
PSDB - Obstrução
PUP8l- Não
PPS- Nêo
PSB - Nêo
PDT - Nêo
PCdoB-Não
PSc. - NÊ.o
PV- Não
PRONA - Obstrução
GOv. - N~io

Partido Bloco Voto

Sou defensora do SUS. Penso que devemos in
vestir nossas energias contra os boicotes e fraudes
desfavoráveis ao SUS. Porém, os titãs da medicina
privada têm levado a Bahia, especialmente, a um pro
cesso de caos.

Hoje, nesta Casa, protocolei pedido de Comis
são Externa para visitar a Bahia, pois a crise já tomou
grandes proporções entre planos de saúde, médicos,
profissionais de laboratórios, farmacêuticos e bioquí
micos. Afinal, há 8 anos não há reajuste entre as em
presas de planos de saúde e credenciados. E o pobre
BRADESCO Saúde faturou 13 bilhões e 112 milhões
de reais, um crescimento de 22.01 % em relação ao
ano passado! Já a Sul América, que teve 49% de suas
ações adquiridas pelo grupo holandês ING, cujos ativos
foram mais de 500 bilhões de dólares, tem festejado
publicamente esse fato. Portanto, a situação é séria.

Os sócios dessas empresas de saúde estão te
merosos porque esses titãs aumentam diariamente o
preço dos planos de saúde. Esses preços variam de
acordo com a idade. Os idosos pagam mais, porque
alegam que estão mais sujeitos à ocorrência de sinis
tros. O que acontece objetivamente é que se repas
sam migalhas aos médicos. Os donos de laboratórios
farmacêuticos querem isonomia do preço nacional
através dessa tabela hierarquizada, porque não é
raro no Brasil o mesmo ato médico ter remuneração
diferenciada.

Então, Sr. Presidente, pedimos a instalação des
sa Comissão Externa. Gostaríamos da sua solidarie
dade e da aprovação do Plenário. Tenho certeza de
que suprapartidariamente conto com a solidariedade
da bancada baiana para este fim - inclusive porque
há muitos profissionais de saúde em nossa bancada
-, para que possamos alterar essa rota de conflito e
resolver numa negociação tal questão que aflige a
saúde na Bahia.

A SRA. MARIA LUCIA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Exa. a palavra.

A SRA. MARIA LUCIA (PMDB-RJ. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei de acordo com o meu partido,
PMDB.

O SR. EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei de acordo com meu partido.

O SR. EDISON ANDRINO (PMDB-SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei de acordo com meu partido.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Está
encerrada a votação. Anuncio o resultado:

Sim:
Não:
Abstençõ 3S:

Total

VOTARAM

7
221

4
232
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AMAPÁ

Coronel Alves PL PUPSL Não
Davi Alcolumbre PDT Não· .
Eduardo Seabra PTB Não
Gervásio Oliveira PDT Não
Total Amapá: 4

PARÁ

Ann Pontes PMDB Não
Asdrubal Bentes PMDB Não
Josué Bengtson prB Não
Zé Geraldo PT Não
Zenaldo Coutinho PSDB Obstrução
Zequinha Marinho PSC Não
Total Pará: 6

RONDÔNIA

Confúcio Moura PMDB Não
Hamilton Casara PSB Não
Miguel de Souza PL PUPSL Não
Total Rondonia: 3

ACRE

Henrique Afonso PT Não
João Correia PMDB Não
Júnior Betão PPS Não
Nilson Mourão PT Não
Total Acre: 4

TOCANTINS

Darci Coelho PP Obstrução
Homero Barreto PTB Não
Osvaldo Reis PMDB Não
Pastor Amarildo PSC Não
Total Tocantins: 4

MARANHÃO

César Bandeira PFL Obstrução
Costa Ferreira PSC Não
Dr. Ribamar Alves PSB Não
Gastão Vieira PMDB Não
João Castelo PSDB Obstrução
Luciano Leitoa PSB Não
Pedro Fernandes PTB Não
Pedro Novais PMDB Não
Terezinha Fernandes PT Não
Wagner Lago PP Obstrução
Washington Luiz PT Não
Total Maranhão: 11

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB Não
Antonio Cambraia PSDB Obstrução
Ariosto Holanda PSDB Não
Arnon Bezerra PTB Não
Gonzaga Mota PSDB Obstrução
João Alfredo PT Não
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSDB Obstrução
Leônidas Cristino PPS Não
Manoel Salviano PSDB Obstrução
Marcelo Teixeira. PMDB Não
Mauro Benevides PMDB Não
Pastor Pedro Ribeiro PMDB Não
Rommel Feijó PTB Não
Vicente Arruda PSDB Obstrução
Zé Gerardo PMDB Não
Total Ceará: 16

PIAuí

Átila Lira PSDB Obstrução
B. Sá PPS Não
Júlio Cesar PFL Obstrução
Marcelo Castro PMDB Não
Moraes Souza PMDB Obstrução
Mussa Demas PFL Obstrução
Nazareno Fonteles PT Não
Promotor Afonso Gil PDT Não
Total Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT Não
Fátima Bezerra PT Não
Lavoisier Maia PSB Não
Sandra Rosado PMDB Não
Total Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA

Benjamin Maranhão PMDB Não
Carlos Dunga PTB Não
Marcondes Gadelha PTB Não
Philemon Rodrigues PTB Não
Ricardo Rique PL PUPSL Não
Wellington Roberto PL PUPSL Não
Wilson Santiago PMDB Não
Total Paraíba: 7

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Obstrução
Armando Monteiro PTB Não
Fernando Ferro PT Não
Inocêncio Oliveira PFL Obstrução
Joaquim Francisco PTB Não
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Jorge Gomes PSB Não
José Chaves PTB Não
José Mendonça Bezerra PFL Obstrução
José Múcio Monteiro PTB Não
Luiz Piauhylino PTB Não
Marcos de Jesus PL PLlPSL Não
Maurício Rands PT Não
Pastor Francisco Olímpio PSB Não
Paulo Rubem Santiago PT Não
Raul Jungmann PPS Não
Renildo Calheiros PCdoB Não
Ricardo Fiuza PP Obstrução
Roberto Magalhães PTB Não
Total Pernambuco: 18

ALAGOAS

Helenildo Ribeiro PSDB Obstrução
José Thomaz Nonô PFL Obstrução
Jurandir Boia PSB Não
Luiz Dantas PTB Não
Olavo Calheiros PMDB Não
Total Alagoas: 5

SERGIPE

Heleno Silva PL PLlPSL Não
Jackson Barreto PTB Não
João Fontes S.ParI. Não
Total Sergipe: 3

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Não
Antonio Carlos Magalhães Neto PFL Obstrução
Colbert Martins PPS Não
Coriolano Sales PFL Obstrução
Edson Duarte PV Não
Fábio Souto PFL Obstrução
Fernando de Fabinho PFL Obstrução
Guilherme Menezes PT Não
Jairo Carneiro PFL Obstrução
João Leão PL PLlPSL Não
José Carlos Araújo PFL Obstrução
José Rocha PFL Obstrução
Josias Gomes PT Não
Luiz Bassuma PT Não
Luiz Carreira PFL Obstrução
Mário Negromonte PP Obstrução
Nelson Pellegrino PT Não
Paulo Magalhães PFL Obstrução
Pedro Irujo PL PLlPSL Não
Severiano Alves PDT Não
Zelinda Novaes PFL Obstrução
Total Bahia: 21

MINAS GERAIS

Aracely de Paula PL PLlPSL Não
Athos Avelino PPS Não
Bonifácio de Andrada PSDB Obstrução
Carlos Mota PL PLlPSL Não
Carlos Willian PSC Não
Cleuber Carneiro PFL Não
Dr. Francisco Gonçalves PTB Não
Edmar Moreira PL PLlPSL Não
Eduardo Barbosa PSDB Obstrução
Geraldo Thadeu PPS Não
Gilmar Machado PT Não
Isaías Silvestre PSB Não
João Magno PT Não
João Paulo Gomes da Silva PL PL/PSL Não
José Militão PTB Não
José Santana de Vasconcellos PL PLlPSL Não
Júlio Delgado PPS Não
Lael Varella PFL Não
Marcello Siqueira PMDB Não
Márcio Reinaldo Moreira PP Obstrução
Maria do Carmo Lara PT Não
Mário Assad Júnior PL PLlPSL Não
Mário Heringer PDT Não
Narcio Rodrigues PSDB Obstrução
Odair PT Não
Reginaldo Lopes PT Não
Roberto Brant PFL Obstrução
Romeu Queiroz PTB Não
Saraiva Felipe PMDB Não
Sérgio Miranda PCdoB Não
Silas Brasileiro PMDB Não
Virgílio Guimarães PT Não
Total Minas Gerais: 32

EspíRITO SANTO

Iriny Lopes PT Não
Neucimar Fraga PL PLlPSL Não
Renato Casagrande PSB Não
Total Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Almerinda de Carvalho PMDB Não
Almir Moura PL PLlPSL Não
Antonio Carlos Biscaia PT Não
Bernardo Ariston PMDB Obstrução
Carlos Nader PFL Obstrução
Carlos Rodrigues PL PLlPSL Não
Chico Alencar PT Não
Deley PV Não
Edson Ezequiel PMDB Não
Elaine Costa PTB Não
Fernando Gabeira S.ParI. Abstenção
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Fernando Lopes PMQB Não
Jandira Feghali PCdoB Não
José Divino PMDB Abstenção
Josias Quintal PMDB Obstrução
Julio Lopes PP Obstrução
Laura Carneiro PFL Obstrução
Lindberg Farias PT Não
Luiz Sérgio PT Não
Maria Lucia PMDB Não
Miro Teixeira PPS Não
Moreira Franco PMDB Obstrução
Paulo Baltazar PSB Não
Paulo Feijó PSOB Obstrução
Reinaldo Betão PL PUPSL Não
Renato Cozzolino PSC Não
Roberto Jefferson PTB Não
Rodrigo Maia PFL Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSDB Obstrução
Simão Sessim PP Obstrução
Vieira Reis PMDB Abstenção
Total Rio de Janeiro: 31

SÃO PAULO

Amauri Gasques PL PLlPSL Não
Angela Guadagnin PT Não
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Sim
Arlindo Chinaglia PT Não
Arnaldo Faria de Sá.PTB Sim
Cláudio Magrão PPS Não
Corauci Sobrinho PFL Sim
Devanir Ribeiro PT Não
Dimas Ramalho PPS Não
Dr. Evilásio PSB Não
Dr. Hélio PDT Não
Durval Orlato PT Não
Edna Macedo PTB Não
Enéas PRONA Obstrução
Iara Bernardi PT Não
IIdeu Araujo PP Obstrução
Ivan Valente PT Não
Jamil Murad PCdoB Não
Jefferson Campos PMDB Não
João Paulo Cunha PT Art. 17
José Eduardo Cardozo PT Não
Lobbe Neto PSDB Obstrução
Luciano Zica PT Não
Luiz Antonio Fleury PTB Não
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Não
Luiza Erundina PSB Não
Marcelo Ortiz PV Não
Mariânge!a Duarte PT Não
Medeiros PL PUPSL Não
Nelson Msrquezelli PTB Não

Orlando Fantazzini PT Não
Paulo Kobayashi PSDB Obstrução
Professor Luizinho PT Não
Ricardo Izar PTB Não
Roberto Gouveia PT Não
Rubinelli.PT Não
Salvador Zimbaldi PTB Não
Teima de Souza PT Não
Vadão Gomes PP Abstenção
Walter Feldman PSDB Obstrução
Zarattini PT Não
Total São PaUlo: 41

MATO GROSSO

Ricarte de Freitas PTB Não
Thelma de Oliveira PSDB Obstrução
Wilson Santos PSDB Obstrução
Total Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PTB Não
Sigmaringa Seixas PT Não
Tadeu Filippelli PMDB Não
Tatico PTB Não
Wasny de Roure PT Não
Total Distrito Federal: 5

GOIÁS

Enio Tatico PTB Não
Jovair Arantes PTB Não
Neyde Aparecida PT Não
Sergio Caiado PP Obstrução
Total Goiás: 4

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Não
Antonio Cruz PTB Não
Geraldo Resende PPS Não
João Grandão PT Não
Nelson Trad PMDB Não
Vander Loubet PT Não
Waldemir Moka PMDB Sim
Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ
Airton Roveda PMDB Não
André Zacharow PP Obstrução
Assis Miguel do Couto PT Não
Cezar Silvestri PPS Não
Colombo PT Não
Ora. Clair PT Não
Eduardo Sciarra PFL Obstrução
Giacobo PL PUPSL Não
Gustavo Fruet PMDB Sim
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Iris Simões PTB Não
Luiz Carlos Hauly PSDB Obstrução
Moacir Micheletto PMDB Não
Odílio Balbinotti PMDB Não
Oliveira Filho PL PUPSL Não
Osmar Serraglio PMDB Não
Paulo Bernardo PT Não
Takayama PMDB Não
Total Paraná: 17

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT Não
Fernando Coruja PPS Não
João Matos PMDB Não
Leodegar Tiscoski PP Obstrução
Luci Choinacki PT Não
Mauro Passos PT Não
Paulo Afonso PMDB Não
Vignatti PT Não
lonta PP Obstrução
Total Santa Catarina: 9

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Não
Alceu Collares PDT Não
Ary Vanazzi PT Não
Beto Albuquerque PSB Não
Cezar Schirmer PMDB Não
Eliseu Padilha PMDB Obstrução
Enio Bacci PDT Não
Francisco Turra PP Obstrução
Henrique Fontana PT Não
José Ivo Sartori PMDB Não
Kelly Moraes PTB Não
Luciana Genro S. Part. Não
Mendes Ribeiro Filho PMDB Não
Milton Cardias PTB Não
Osvaldo Biolchi PMDB Não
Pastor Reinaldo PTB Não
Paulo Gouvêa PL PUPSL Não
Tarcisio limmermann PT Não
Veda Crusius PSDB Obstrução
Total Rio Grande do Sul: 19

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
face da evidente falta de quorum e transcorrido o tem
po da sessão, vou encerrar a presente sessão, trans
ferindo a pauta para a Sessão Extraordinária a ser
convocada a seguir.

VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão.

o SIl. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - COM
PARECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

RORAIMA

Luciano Castro PL PUPSL
Suely Campos PP
Total de Boraima: 2

AMAPÁ

Dr. Benecito Dias PP
Total de Amapá: 1

PARÁ

Anivaldo 'lale PSDB
Ann PontHs PMDB
José Prialte PMDB
Wladimir30sta PMDB
lenaldo Coutinho PSDB
Total de Pará: 5

AMAZONAS

Átila Lins PPS
Carlos Scuza PL PUPSL
Francisco Garcia PP
Humbertü Michiles PL PUPSL
Total de Amazonas: 4

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Hamilton3asara PSB
Total de Bondônia: 2

ACRE

João Con eia PMDB
Júnior Be'ão PPS
Ronivon Santiago PP
Total de Acre: 3

TOCANTINS

Darci COElho PP
Homero [iarreto PTB
Kátia Abmu PFL
Total de Tocantins: 3

MARANHÃO

Antonio j,)aquim PP
João Cas:elo PSDB
Paulo Ma -inho PL PUPSL
Terezinha Fernandes PT
Wagner Lago PP
Total de IJlaranhão: 5

---------- -----------------~---- -------- ---
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CEARÁ

Antonio Cambraia PSDB
Arnon Bezerra PTB
Bismarck Maia PSDB
Gonzaga Mota PSDB
Inácio Arruda PCdoB
João Alfredo PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PMDB
Moroni Torgan PFL
Pastor Pedro Ribeiro PMDB
Roberto Pessoa PL PUPSL
Rommel Feijó· PTB
Zé Gerardo PMDB
Total de Ceará: 14

PIAuí

Marcelo Castro PMDB
Moraes Souza PMDB
Mussa Demes PFL
Paes Landim PIB
Promotor Afonso Gil PDT
Total de Piauí: 5

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB
Lavoisier Maia PSB
Nélio Dias PP
Ney Lopes PFL
Sandra Rosado PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA

Benjamin Maranhão PMDB
Enivaldo Ribeiro PP
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PT8
Carlos Eduardo Cadoca PMDB
Joaquim Francisco PTB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PTB
Luiz Piauhylino PTB
Marcos de Jesus PL PUPSL
Maurício Rands PT
Miguel Arraes PSB
Pastor Francisco Olímpio PSB
Raul Jungmann PPS
Ricardo Fiuza PP
Total de Pernambuco: 12

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
Helenildo Ribeiro PSDB
José Thomaz Nonê PFL
Luiz Dantas PIB
Olavo Calheiros PMD8
Total de Alagoas: 5

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PP
João Fontes S.Part.
Total de Sergipe: 2

BAHIA

Alice Portugal PCdoB
Claudio Cajado PFL
Edson Duarte PV
Fábio Souto PFL
Geddel Vieira Lima PMDB
Gerson Gabrielli PFL
Jairo Carneiro PFL
João Almeida PSDB
Jonival Lucas Junior PTB
Luiz Bassuma PI
Mário Negromonte PP
Nelson Pellegrino PT
Reginaldo Germano PP
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 14

. MINAS GERAIS

Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB
Edmar Moreira PL PUPSL
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Ibrahim Abi-Ackel PP
João Magalhães PMDB
José Santana de Vasconcellos PL PUPSL
Narcio Rodrigues PSDB
Osmânio Pereira PTB
Rafael Guerra PSDB
Reginaldo Lopes PT
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PP
Sérgio Miranda PCdoB
Vittorio Medioli PSDB
Total de Minas Gerais: 16

EspíRITO SANTO

Rose de Freitas PMDB
Total de Espírito Santo: 1



18788 Quarta-feira 28

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
Almerinda de Carvalho PMDB
André Luiz PMDB
Carlos Rodrigues PL PUPSL
Deley PV
Eduardo Cunha PMDB
Eduardo Paes PSDB
Elaine Costa PTB
Francisco Dornelles PP
Jandira Feghali PCdoB
Julio Lopes PP
Lindberg Farias PT
Luiz Sérgio PT
Maria Lucia PMOB
Miro Teixeira PPS
Nelson Bornier PMDB
Renato Cozzolino PSC
Roberto Jefferson PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Vieira Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro: 20

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Cláudio Magrão PPS
Delfim Netto PP
Devanir Ribeiro PT
Oimas Ramalho PPS
Dr. Pinotti PFL
Durval Orlato PT
Enéas PRONA
Gilberto Kassab PFL
Gilberto Nascimento PMDB
Iara Bernardi PT
IIdeu Araujo PP
Jamil Murad PCdoB
José Eduardo Cardozo PT
Luiz Carlos Santos PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina PSB
Marcelo Ortiz PV
Marcos Abramo PFL
Michel Temer PMDB
Neuton Lima PTB
Orlando Fantazzini PT
Robson Tuma PFL
Vadão Gomes PP
Vanderlei Assis PP
Walter Feldman PSDB
Wanderval Santos PL PUPSL
Zulaiê Cobra PSDB
Total de São Paulo: 29

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

MATO GROSSO

Thelma de Oliveira PSDB
Welinton Fagundes PL PUPSL
Wilson Santos PSDB
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PTB
José Roberto Arruda PFL
Maninha PT
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

Barbosa Neto PSB
Carlos Alberto Leréia PSDB
Jovair Arantes PTB
Neyde Aparecida PT
Rubens Otoni PT
Sandro Mabel PL PUPSL
Sergio Caiado PP
Vilmar Rocha PFL
Total de Goiás: 8

MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
André Zacharow PP
Dilceu Sperafico PP
Ora. Clair PT
Eduardo Sciarra PFL
José Janene PP
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB
Total de Paraná: 8

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT
Gervásio Silva PFL
Ivan Ranzolin PP
Jorge Boeira PT
Leodegar Tiscoski PP
Total de Santa Catarina: 5

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares POT
Eliseu Padilha PMDB
Francisco Appio PP
Kelly Moraes PTB
Onyx Lorenzoni PFL
Paulo Gouvêa PL PUPSL
Paulo Pimenta PT
Total de Rio Grande do Sul: 7

Abril de 2004
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DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO
OSSRS.:

RORAIMA

Francisco Rodrigues PFL
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT
Total de Amapá: 1

PARÁ

Babá S.Part.
Jader Barbalho PMDB
Nicias Ribeiro PSDB
Raimundo Santos PL PUPSL
Total de Pará: 4

ACRE

João Tota PL PUPSL
Perpétua Almeida PCdoB
Zico Bronzeado PT
Total de Acre: 3

TOCANTINS

Maurício Rabelo PL PUPSL
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Clóvis Fecury PFL
Eliseu Moura PP
Nice Lobão PFL
Sarney Filho PV
Total de Maranhão: 4

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PUPSL
Total de Ceará: 1

PIAuí

Ciro Nogueira PP
Total de lPiauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Múcio Sá PSB
Total de !Rio Grande do Norte: 1

PARAíBA

Domiciano Cabral PSDB
Lúcia Braga PT
Luiz Couto PT
Total de lParaíba: 3

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL
João Carlos Bacelar PFL
José Carlos Aleluia PFL
Milton Barbosa PFL
Total de Bahia: 4

MINAS GERAIS

Cabo Júlio PSC
Carlos Melles PFL
César Medeiros PT
Ivo José PT
Leonardo Mattos PV
Leonardo Monteiro PT
Mauro Lopes PMDB
Paulo Delgado PT
Ronaldo Vasconcellos PTB
Total de Minas Gerais: 9

EspíRITO SANTO

José Carlos Elias PTB
Manato PDT
Marcelino Fraga PMDB
Marcus Vicente PTB
Total de Espírito Santo: 4

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PP
Sandro Matos PTB
Total de Rio de Janeiro: 2

SÃO PAULO

Celso Russomanno PP
João Herrmann Neto PPS
Jovino Cândido PV
Paulo Lima PMDB
Vicente Cascione PTB
Total de São Paulo: 5
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MATO GROSSO

Pedro Henry PP
Teté Bezerra PMDB
Total de Mato Grosso: 2

GOIÁS

Leonardo Vilela PP
Ronaldo Caiado PFL
Total de Goiás: 2

PARANÁ

Alex Canziani PTB
Dr. Rosinha PT
José Borba PMDB
Max Rosenmann PMDB
Ricardo Barros PP
Total de Paraná: 5

SANTA CATARINA

Paulo Bauer PFL
Total de Santa Catarina: 1

RIO GRANDE DO SUL

Augusto Nardes PP
Darcísio Perondi PMDB
Érico Ribeiro PP
Júlio Redecker PSDB
Maria do Rosário PT
Nelson Proença PPS
Total de Rio Grande do Sul: 6

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Encer
ro a sessão, convocando outra, Extraordinária, para hoje,
quarta-feira, dia 27, às 20h02min, com a seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSiÇÕES ESPECIAIS
(Art. 62, §6º da Constituição Federal)

Discussão

1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 155-B, DE 2003

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, das Emendas
do Senado Federal ao Projeto de Lei de Con
versão nº 15, de 2004 (Medida Provisória nº
155-A, de 2003), que dispõe sobre a criação de
carreiras e organização de cargos efetivos das
autarquias especiais denominadas Agências
Reguladoras, e dá outras providências; tendo
parecer do Relator da Comissão Mista, desig
nado em Plenário, pela constitucionalidade,

jliridicidade e técnica legislativa das Emendas
d3 nºs 1, 3 e 8; pela inconstitucionalidade das
d3 nºs 2,4,5,6,7,9, 10 e 11; e, no mérito,
p:3la aprovação das Emendas de nºs 1, 3 e 8,
e rejeição das de nºs 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11
(flelator: Dep. Luciano Zica)

Prazo na Comissão Mista: 1º-2-04
Prazo na Câmara: 16-2-04
Sobresta a Pauta em: 5-3-04 (46º Dia)

2
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 166, DE 2004

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 166, de 2004, que cria a Carreira
d,~ Perícia Médica da Previdência Social, dispõe
sobre a remuneração da Carreira de Supervi
sor Médico-Pericial do Quadro de Pessoal do
Irstituto Nacional do Seguro Social-INSS, e
d.~ outras providências. Pendente de parecer
da Comissão Mista.

Prazo na Comissão Mista: 3-3-04
Prazo na Câmara: 17-3-04
Sobresta a Pauta em: 4-4-04 (46º Dia)

3
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 167, DE 2004

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 167, de 2004, que dispõe sobre
a aplicação de disposições da Emenda Cons
titucional nº 41 , de 19 de dezembro de 2003,
aJera dispositivos das Leis nºs 9.717, de 27 de
novembro de 1998, 9.783, de 28 de janeiro de
1899, 8.213, de 24 de julho de 1991 , 9.532, de
10 de dezembro de 1997, e dá outras providên
cias. Pendente de parecerda Comissão Mista.

Prazo na Comissão Mista: 4-3-04
Prazo na Câmara: 18-3-04
Sobresta a Pauta em: 5-4-04 (46º Dia)

4
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 169, DE 2004

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida Pro
visória nº 169, de 2004, que acrescenta o inciso
X VI ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de
1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do
Ti lmpo de Serviço-FGTS, e dá outras providên
cias. Pendente de parecer da Comissão Mista.

Prazo na Comissão Mista: 4-3-04
Prazo na Câmara: 18-3-04
Sobresta a Pauta em: 5-4-04 (46º Dia)
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5
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 170, DE 2004

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Me
dida Provisória nº 170, de 2004, que dis
põe sobre.a criação do Plano Especial de
Cargos da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - ANVISA e da Gratificação Tem
porária de Vigilância Sanitária, e dá outras
providências. Pendente de parecer da Co
missão Mista,

Prazo na Comissão Mista: 18/03/04
Prazo na Câmara: 1-4-04
Sobresta a Pauta em: 19-4-04 (46º Dia)

6
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 171, DE 2004

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 171, de 2004, que antecipa, em
caráter excepcional, a transferência de recur
sos prevista no art. 1º-A da Lei nº 10.336, de
19 de dezembro de 2001. Pendente de parecer
da Comissão Mista.

Prazo na Comissão Mista: 18-3-04
Prazo na Câmara: 1-4-04
Sobresta a Pauta em: 19-4-04 (46º Dia)

7
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 172, DE 2004

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 172, de 2004, que dá nova reda
ção ao caput do art. 7º da Lei n09.264, de 7
de fevereiro de 1996, que dispõe sobre o des
membramento e a reorganização da Carreira
Policial Civil do Distrito Federal, fixa remunera
ção de seus cargos e institui, para os militares
do Distrito Federal- Polícia Militar e Corpo de
Bombeiros Militar, a Gratificação de Condição
Especial de Função Militar - GCEF. Pendente
de parecer da Comissão Mista.

Prazo na Comissão Mista: 24-3-04
Prazo na Câmara: 7-4-04
Sobresta a Pauta em: 25-4-04 (46º Dia)

URGÊNCIA
(Artigo 64, § 2º da Constituição Federal,

c/c art. 204, I, do Regimento Interno)

Discussão

8
PROJETO DE LEINº 3.015-A, DE 2004

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei nº3.015, de 2004, que altera a Lei nº 8.248,
de 23 de outubro de 1991, a Lei nº 8.387, de
30 de dezembro de 1991, e a Lei nº 10.176,
de 11 de janeiro de 2001, dispondo sobre a
capacitação e competitividade do setor de infor
mática e automação, e dá outras providências;
tendo pareceres dasComissões: de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, pela
aprovação, com substitutivo (Relator: Dep.
Julio Semeghini); e de Desenvolvimento Eco
nômico, Indústria e Comércio, pela aprovação,
com substitutivo (Relator: Dep. Léo Alcânta
ra). Pendente de pareceres das Comissões:
de Finanças e Tributação; e de Constituição e
Justiça e de Cidadania.

Prazo na Câmarª(45º Dia): 16-4-04

9:
PROJETO DE LEI Nº 2.109-A, DE 1999

(Do Sr. Ayrton Xerês)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº 2.109, de 1999, que dispõe sobre a
constituição de patrimônio de afetação nas in
corporações imobiliárias de que trata a Lei nº
4.591, de 16 de dezembro de 1964. Pendente
de parecer da Comissão Especial.

Tendo apensados os PLs de nºs 3:455/00,
3.751/00, 1.150/03 e 3.065/04.

Prazo na Câmara (45º Dia): 23-4-04

(Encerra-se a sessão às 20 horas.)
DISCURSO PROFERIDO PELO SR.

DEPUTADO FEU ROSA NO PERíODO DES
TINADO AO GRANDE EXPEDIENTE DA
SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS N5J 057, REALIZADA EM 19
DE ABRIL DE 2004 - RETIRADO PELO
ORADOR PARA REVISÃO:

O SR. F,EU ROSA (PP-ES. Pela ordem.) - Sr.
Presidente, antes de iniciar o meu pronunciamento,
quero associar-me ao Deputado Miro Teixeira, que fez
um brilhante pronunciamento em que enaltece o valor
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das nossas gloriosas Forças Armadas, principalmente
o Exército Brasileiro.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a
esta tribuna para trazer ao debate público uma questão
que, a nosso ver, assume papel fundamental no futuro
econômico do País. Trata-se da preocupante situação
que vivem as pequenas e médias empresas no Brasil
atual, e que, pela tendência, tendem a se extinguir em
um breve espaço de tempo.

De fato, Sr. Presidente, neste mundo globalizado,
onde somos confrontados diariamente com o poderio
das grandes organizações e com sua capacidade de
manipulação dos meios econômicos e políticos em fa
vordos seus interesses, o papel de defesa da pequena
e da microempresa, da agricultura familiar e de outras
formas alternativas de geração de emprego e renda
que tenham real impacto social torna-se fundamental
para o resgate da nossa imensa dívida social.

Ainda é pouco compreendida em nosso País a
importância das micro e pequenas empresas para a
geração de oportunidades mais acessíveis à população
de baixa renda. Com efeito, há hoje mais de 60 milhões
de brasileiros que trabalham nesses segmentos, sen
do que, desses, cerca de 20 milhões estão dirigindo
seus próprios negócios. Isto significa que as micro e
pequenas empresas respondem por mais de 60% dos
empregos existentes no País.

Não obstante, Srs. Deputados, as dificuldades
de ordem institucional e legal que assolam esse seg
mento retratam uma realidade que não mais pode ser
mitigada por números circunstanciais. O fato é que, de
20 anos para cá, aumentaram-se os impostos e redu
ziram-se seu prazo de pagamento de 120 dias para 15
dias, fazendo com que as empresas precisem pagar
antecipadamente ao Governo cerca de 40% de suas
receitas, eliminando totalmente seu capital de giro. Ou
seja, ao invés de financiarem a sua produção, finan
ciam o Governo.

Não se pode desprezar, de forma alguma, o
processo de informalização da economia e suas con
seqüências nefastas. Estima-se, em estudo realizado
pelo SEBRAE, e apresentado por Alencar Burti, que
31 % das pequenas empresas quebrarão até 2005.
Até 2009, pelo mesmo estudo, 59% das pequenas e
médias empresas fecharão as suas portas.

Os motivos para tal desastre anunciado são di
versos. De forma geral, a questão se resume a uma
lógica perversa. Pequenas e médias empresas têm
que pagar 46 impostos e a eficiência arrecadatória e
fiscalizatória do Poder Público vem aumentando expo
nencialmente. Nem o subterfúgio da sonegação sele
tiva está sendo mais possível. A opção, então, passa
a ser cadeia ou falência.

As evidências são claras, Srs. Parlamentares. A
grande maioria dessas empresas não obtêm lucro há
mais de 3 anos, e 90% delas não possuem mais capi
tal, muito menos capital de giro. Levando-se em conta
encargos fiscais em atraso e processos trabalhistas
a pagar, muitas delas estão com patrimônio negativo;
ou seja, encontram-se literalmente quebradas. Nesse
sentido, até para fechar as empresas enfrentam dificul
dades, em razão dos elevados custos de demissão de
empregados. Nesse ambiente, falar em crescimento e
investimentos não passa de pura ilusão.

É desnecessário dizer, Sras. e Srs. Deputados,
que, apesar de sua importância econômico-social, as
pequenas e microempresas são relegadas a um se
gundo plano no que tange aos necessários estímulos
para que possam potencializar seus efeitos benéficos.
Há, de fato, necessidade de apoio técnico-institucional,
financiamento a baixo custo, adequação, uniformização,
racionalização e simplificação do tratamento tributário,
entre muitas outras medidas que possam alavancar o
crescimento e estimular a maior inserção econômica
deste segmento no cenário econômico nacional e in
ternacional.

A realidade econômica atual é que as grandes
empresas não mais podem gerar os empregos de que
o País precisa. O massacre das pequenas e médias
empresas significa o massacre da classe média e a
fonte real de alternativas para o desemprego que as
sola nossa economia. Tal constatação deve-se transfor
mar, urgentemente, em ação política e governamental
no sentido de reverter estas tendências catastróficas,
bem como de retomar um projeto de estímulo a uma
atividade econômica mais descentralizada e livre do
cipoal legislativo-tributário que inviabiliza o pequeno
negócio no Brasil.

Era o que tinha a dizer.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO DANIEL ALMEIDA NO PERío
DO DESTINADO ÀS BREVES COMUNICA
ÇÕES DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS Nº 058, REALI
ZADA EM 20 DE ABRIL DE2004 - RETIRADO
PELO ORADOR PARA REVISÃO:

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, a Constituição brasi
leira assegura a liberdade e a autonomia sindical, bem
como veda ao Estado interferir na organização sindi
cal do País. Porém, no último dia 16, o Ministério do
Trabalho e Emprego baixou a Portaria nº 160, que, na
minha avaliação, agride esse princípio constitucional,
intervindo na organização sindical do Brasil.
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o Ministério, por intermédio dessa portaria, proí
be os sindicatos de cobrarem a contribuição confede~

rativa e a contribuição assistencial de trabalhadores
sindicalizados, cobrada normalmente nos períodos
de negociação coletiva. Para os não sindicalizados, o
desconto, segundo a portaria, só poderá ser feito em
folha mediante "prévia e expressa" autorização do tra
balhador. Essas duas contribuições, embora 'previstas
na Constituição, nunca foram regulamentadas.

Mesmo assim, o que tem prevalecido é que na
conclusão das negociações coletivas, formatado e assi
nado o acordo coletivo, ou convenção coletiva, define-se
algum tipo de contribuição dostrabalhadores que serão
beneficiados pela norma estabelecida entre patrões
e empregados. Isso éregra no País inteiro. Essa taxa
é cobrada dos associados e dos não-associados aos
sindicatos, porque todos eles sebeneficiam do acordo
coletivo. O Ministro pretende excluir da contribuição os
não-associados.

Na nossa avaliação, o Ministério do Trabalho, ao
editaresta portaria, está desrespeitando a Constitui
ção Federal, que, no seu art. 8º, define que "é livre a
associação profissional ou sindical" e determina que
são "vedadas ao poder público a interferência e a in~

tervenção na organização sindical". Por isso, conside
ramos que esse. órgãq não tem prerrogativa para tal.
Ao fazê-lo, agride aConstituição.

Não se justifica cobrar essa taxa apenas dos
associados, cerca de 16% do total de trabalhadores.
Isso enfraquece o movimento sindical, debilita sua es
trutura, o que é absolutamente inaceitável, tendo em
vista o momento de dificuld~desque vivemos, em que
se verifica a perda de direitos trabalhistas, alto índice
de desemprego e outras extraordinárias dificuldades
vividas pelos trabalhadores.

Conclamamoso Sr. Ministro do Trabalho a rever a
portaria, pois ela não reflete a vontade dos trabalhado
res, o interesse do movimento sindical, a democracia
ea liberdade em nosso País. Tenho certeza de que
S.Exa. vai perceber que amedida não pode prevale
cere adotar proviqências. no sentido da sua revoga
ção, especialmente no quetange ao impedimento da
cobrança da taxa assistencial.

Sr. Presidente, Sra.s. e Srs. Deputados, aproveito
para.dar notícia a este Plenário de importante evento
realizado ontem no Município de Simões Filho, região
metropolitana de Sah/adór. Q Fórum da Cidadania, en
tidade que congrega os mais diversos segmentos da
vida política, social eeconômica do Município, reuniu o
Secretário de Atenção á Saúde, do Ministério da Saú
de, a Secretária de Assistênci.a:Social, do Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, repre
sentantes da Universidade Federal qo Estado, diversos

partidos políticos, igrejas, associações comerciais e a
sociedade de Simões Filho para discutir políticas públi
cas de meio ambiente, assistência social e saúde.

O debate tem como objetivo contribuir para uma
gestão democrática, transparente, em que sejam ou
vidas a sociedade civil e instituições na formatação de
programas de governo quese contraponha à gestão que
prevalece no Município, que é autoritária, não houve a
população, não valoriza as organizações da sociedade
civil, despreza a trarisparênciae a prestação de contas.
A administração do Município é ainda alvo de fartas
denúncias de corrupção e desvio de dinheiro.

O surgimento de um debate coordenado por
amplos setores no Município de Simões Filhoéalen
tadore merece, sem dúvida alguma, o nossa apoio
e participação. Ontem, estive lá durante todo o dia e
acompanhei, com muito entusiasmo, o nascimento
de uma nova realidade, de um novo momento para
aquele· Município.

Saúdo o Fórum da Cidadania e todos aqueles
que contribuíram e participaram do debate, onde cer
ca de. 200 pessoas representativas do Município es
tiveram todo o dia discutindo questões de relevância
para a cidade.

Muito obrigado.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES
THAME NO PERíODO DESTINADO ÀS
BREVES COMUNICAÇÕES DA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS Nº 058, REALIZADA EM 20
DE ABRIL DE 2004 - RETIRADO PELO
ORADOR PARA REVISÃO:

O SR.ANTONIO CARLOS MENDES THAME
(PSDB-SP.) -Sr.Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
a DeputadadoPCdoB que me precedeu fez, durante
longos minutos, considerações impertinentes e injustas
- para não dizerdesonestas - a respeito do ex-Pres~

dente FernandoHenrique Cardoso. Em primeiro lugar,
reclamou das críticas que estariam por ele sendo feitas
ao Governo Lula.Na opinião da Deputada, as críticas
são destrutivas evisam desestabilizar o Governo, com
o intuito de viabilizar-se como candidato do PSDB às
eleições presidenciais de 2006.

Quero, em primeiro lugar, dizer que as lúcidas
análises política$ feitas pelo ex-Presidente Fernando
Henrique Cardoso são propositivas. Visam, no melhor
exercício do papel da Oposição, ajudar o Governo a
errar menos, a fazer o que está deixando de fazer ou a
corrigir equívocos. Por outro lado, FernandoHenrique
não precisaria tecer críticas para .se viabilizar como
candidato à Presidência da República. Foi Presiden-
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te por 8 anos e, se desejasse candidatar-se, bastaria
esperar: as diferenças entre a atual administração e a
sua são tantas que o governo do PSDB acaba sendo
visto como alternativa natural ao que hoje dirige os
destinos do País.

As diferenças são marcantes. Em tudo. Como
exemplo, aproveitando a presença ontem nesta Casa
dos índios, que aqui vieram discutir a questão indíge
na, citem-se 3 fundamentais.

Primeira, na área da saúde: no início do Governo
FHC, os indígenas apresentavam alta mortalidade e
morbidade, com doenças respiratórias e gastrointesti
nais agudas, malária, tuberculose, doenças sexualmen
te transmissíveis, desnutrição e incidência de males
passíveis de prevenção por vacinas. O Governo FHC
transferiu a questão da FUNAI para a FUNASA, no
Ministério da Saúde; criou um subsistema de atenção
à saúde no âmbito do SUS; aumentou em 40% a co
bertura por vacinas; ampliou em 87% os Municípios
atendidos por saneamento básico para suprir as comu
nidades indígenas; levou-lhes 5 mil módulos sanitários;
construiu sistemas simplificados de abastecimento po
tável, beneficiando 27 mil índios com água potável.

Os resultados foram extraordinários: caiu a mor
talidade, melhorou a prestação de serviços de saúde,
e a população indígena cresceu a uma taxa de 3,5%
ao ano, enquanto a população brasileira crescia 1,6%
no mesmo período.

Segunda, uma revolução na educação: no final
de 2002, havia 3 mil professores índios ensinando em
1.600 escolas indígenas, em cartilhas bilíngües, com
propostas pedagógicas e curriculares diferenciadas
para esses povos.

A terceira diferença é a mais marcante. O Gover
no Fernando Henrique foi quem mais demarcou terras
indígenas na história do País. Foram demarcadas 104,
somando 32 milhões de hectares, e homologadas 144,
somando 41 milhões de hectares.

O que mudou no Governo Lula? Tudo. Acabou
a clareza na política indígena; acabou a interlocução
promovida pelo Ministério da Justiça e pela FUNAI,
paralisaram-se os projetos de saúde e de educação,
não houve" mais demarcação de terras. O resultado é
óbvio: invasões, conflitos e mortes violentas em regi
ões indígenas.

A denúncia feita por Deputados que me antecede
ram de que o Ministério da Justiça e a FUNAI estavam
sabendo há mais de um mês do risco dessa chacina
em Rondônia precisa ser apurado. O fato é que esta
mos assistindo a um Governo nulo.

A Deputada do PCdoB disse que o Governo
Fernando Henrique defendia um Estado mínimo. Não
é verdade. Nunca se defendeu o Estado mínimo, em

que a "mÊo invisível" do mercado resolvesse todos os
problema:;. O governo do PSDB sempre defendeu o
Governo socialmente necessário.

Por outro lado, o que estamos vendo hoje, com o
Governo Lula, não é a apologia do Estado máximo nem
do Estadc, mínimo. O que estamos assistindo hoje é à
apologia de um Estado nulo, fruto de um Governo nulo,
omisso, S'7m rumo, sem proposta, sem plano, incapaz
de exercer a defesa das leis vigentes e de administrar
justiça. O resultado é a ausência de autoridade. O co
roláriode<um Governo fraco é esperado e previsível:
um rosário de conflitos no campo e nas cidades.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO DANIEL ALMEIDA NO PERío
DO DESTINADO AO GRANDE EXPEDIEN
TE DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
D;OS DEPUTADOS NB 063, REALIZADA EM
25 DE ABRIL DE 2004 - RETIRADO PELO
ORADOR PARA REVISÃO:

O SB. DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA.) -Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos às vésperas
de duas datas de grande significado para os trabalha
dores. Nopróximo dia 28 de abril, é comemorado o Dia
Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho, também
ratificado pelo Brasil. Comemoramos ainda no próximo
sábado o Dia Internacional do Trabalhador.

Essas duas datas nos oferecem a oportunidade de
discutir importantes questões da atualidade referentes
à temática do trabalho: o desemprego, a precarização
das relaçç1es trabalhistas, o trabalho infantil, o trabalho
escravo ea insegurança no trabalho, que tem contribu
ído para alarmante número de mortes por acidentes.
Nas últimas semanas, contudo, o chamado mundo do
trabalho tl.7m sido objeto de debate nesta Casa e fora
dela, em função de outras questões cuja relevância
também Ê fácil mensurar: trata-se da reforma sindical
e o reajuste anual do salário mínimo.

No Gaso da reforma, em especial, a discussão
em torno da proposta do Fórum Nacional do Trabalho,
que estatelece as diretrizes para a reforma sindical,
tem sido apresentada como prioritária, ofuscando a ne
cessidadE} de adoção de medidas urgentes em outros
aspectos da problemática do trabalho. Esse é o caso,
a meu vel, da insegurança no trabalho.

No Brasil, segundo relatório da Organização In
ternacional do Trabalho - OIT, em 2002, foram re
gistrados oficialmente 387.905 casos de acidentes e
doenças lelacionadas ao trabalho. Esses dados, que
incluem aoenas ostrabalhadores registrados em car
teira, repnsentam um aumento de 14% no número de
acidentes de trabalho.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o.número
de mortes decorrentes desses acidentes no mercado
formal acompanhou a tendência, e 2.898 brasileiros
perderam a vida durante a jornada de trabalho. Ou
tros 15.029 acidentes resultaram em casos de inca
pacidade permanente. Esses dados escondem uma
realidade ainda pior, devido à notória subnotificação
das ocorrências.

Além do incalculável prejuízo social, que envolve
também as famílias dos trabalhadores, esses números
significam uma perda econômica da ordem de 2,3% do
PIB brasileiro anual, quase 24 bilhões de reais. Esse
índice pode se elevar se considerarmos acidentes e
doenças não registrados pelas estatísticas oficiais,
como ocorrem cornos casos que envolvem trabalha
dores do setor informal da economia, do setor público
e da área rural, além dos cooperados.

Essa realidade pode e deve ser alterada. Lembrar
as vítimas impulsiona a sociedade para a construção
de formas de trabalho decentes, o que preserva a vida
e promove a saúde.

Não se trata, por outro lado, de problema restri
to ao Brasil. A Organização Internacional do Trabalho
estima que, no mundo, anualmente, entre 1,9 e 2,3 mi
lhões de trabalhadores perdem suas vidas enquanto
trabalham. Isso representa mais do que o dobro das
mortes ocorridas. em razão de guerras e epidemias,
como AIDS e outras.

Os dados são de que, no mundo, quase 5% do
que se produz é perdido com os custos dos problemas
decorrentes do trabalho sem a observância das regras
mínimas de saúde e de meio ambiente no trabalho. As
ausências ao trabalho, os tratamentos de enfermida
des, as incapacidades e as prestações de benefícios
previdenciários somam 20 vezes mais dinheiro do que
o destinado aos países em desenvolvimento.

Soma-se a esse quadro assustador a permanên~

cia do trabalho escravo, ainda nos dias de hoje, mais
de 100 anos após a Lei Áurea. Ainda que não se dis
ponha de estatísticas totalmente confiáveis sobre tra
balho escravo no País, essa é uma prática que merece
todo o repúdio da sociedade brasileira.

A esse respeito, segundo dados do Ministério do
Trabalho e Emprego, de 1995 a200r; 156 operações
de fiscalização liberaram mais de 3.400 trabalhado
res submetidos ao trabalho forçado e escravo. Dados
desse Ministério, apresentados à Comissão Especial
de Erradicação do Trabalho Escravo, revelam que, em
2003, foram tomada.s 197providências naárea de fisca
lização, quando se constatou que 4.995 trabalhadores
estavam em situação de trabalho escravo.

A Comissão Pastoral da Terra -CPT, que che
gou a divulgar a existência de 23 mil trabalhadores no

regime de escravidão, posteriormente e.levou. sua es
tatística para 25 mil trabalhadores, total que a Ordem
dos Advogados do Brasil - OAB acredita estar mais
próximo da realidade.

Mesmo essas estimativas revelam grande oscila
ção: em 1995, a Comissão Pastoral da Terra mencio
nava que 26.047 pessoas haviam sido encontradas em
situação de cativeiro. Em 1996, a mesma Pastoral da
Terra mencionou em seu relatório a existência de 2.487
pessoas em situação comparável à escravidão.

A inexistência de dados confiáveis sobre a ques
tão cria dificu.ldades à avaliação dos resultados al
cançados pelo Plano Nacional para a. Erradicação do
Trabalho Escravo e não nos dá. real noção do que está
acontecendo no Brasil com relação a essa forma de
mão-de-obra.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a impu
nidade, entretanto, tem-se constituído como o maior
estímulo à permanência desse regime de trabalho.
Apesarde toda a legislação disponível, conta-se com
poucos dedos o número daqueles que já foram res
ponsabilizadose condepados por essa prática.

O que tem prevalecido, ao contrário,. éa ação
dos criminosos; como no caso mais recente,ôcorrido
em fevereirodeste ano, na cidade de Unaí, em Minas
Gerais, quando três fiscais do trabalho e um motoris
ta foram brutalmente assassinados. Até hoje, não se
encontraram os responsáveis; ninguém foi punido até
então. Portanto,. quando sefalaern trabalho, •• ao alto
índice de acidentes observado, inclusive com milhares
de vítimas fatais e de incapacitados, somam-se outros
milhares de trabalhadores em regime de escravidão
em pleno século XXI. Mas não é só isso. O trabalho
infantil tambémapresentaquadro preocupante.

Segundo a Organização Internacional do Trabalho,
crianças comidad~sentre 5· e.17 anos trabal~am em
diferentes funções; das aceitáveis, como entregar jor
nais, por exemplo, às piores formas detrabalhoijnfanW,
como prostituição,. mineração.6: trabalho é:scrl:tvo. No
Bra~i1, segundoorel':ltório daquele organismo jnterna
cional, são 4,5milhões de crianças,. o que representa
mais de 12% da população entre 5 e·15 anos -a idade
mínima para o trabalho, noPaís, é de 16 anos. A maio
ria é compostapór meninos que trabalham nas áreas
rurais, principalmente no Nordeste, de acordo com a
mesma fonte. Nas áreas urbanas, meninas trabalham
como babás, empregadas domésticas e vendedoras,
principalmente no Sudeste, região que tem o segundo
maior índice de trabalho infantil do País.

Sr. Presidente, segundo ainda a OIT, os benefí
cios econômicos· gerados com a extinção do trabalho
infantil a longo prazo superariam, emmuito, os custos
necessários para alcançar esse objetivo. Em média, os
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países que usam crianças como mão-de-obra ganha
riam 7 vezes mais do que gastariam para tirá-Ias do
mercado de trabalho; no caso do Brasil, essa relação
seria de 10 para 1.

Entre outros itens considerados nessa conta, es
tão os custos para compensar as famílias das crian
ças pela renda perdida, a melhoria na rede de escolas
para receber as crianças e o financiamento de cam
panhas e políticas de intervenção para acabar com o
trabalho infantil. Assim, o Brasil poderia se beneficiar
de 117 bilhões de dólares se eliminasse o trabalho
infantil até 2020.

No Brasil, o custo para eliminação do trabalho
infantil seria de 13,6 bilhões de dólares até 2020; isso
sem contar outros 8,7 bilhões de dólares que o Governo
precisaria destinar a programas como o Bolsa-Escola
ou o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.

Como se vê, a erradicação do trabalho infantil
em nosso País é tarefa de grande porte, exigindo a
mobilização de toda a sociedade.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não pode
ria deixar de tratar de um outro problema não menos
preocupante, que tem atingido milhares de brasileiros
nos mais diversos Estados, sobretudo nos grandes
centros urbanos: o desemprego. Segundo pesquisa do
IBGE, o desemprego aumentou de 11,2%, em janeiro
de 2003, para 11,7%, emjaneiro de 2004.

Pesquisa do SEADElDIEESE relativa ao mês de
março deste ano aponta crescimento recorde do de
semprego nas regiões metropolitanas, sendo a cidade
de São Paulo a de maior número de trabalhadores sem
ocupação - cerca de 2 milhões de trabalhadores. Se
gundo os dados da pesquisa, o índice de desemprego
passou de 19,8% para 20,6% da População Econo
micamente Ativa - PEA nas 39 cidades pesquisadas,
resultando numa média de uma pessoa desemprega
da em cada grupo de cinco. Ainda de acordo com a
pesquisa, a indústria foi o setor que, em março, apre
sentou o pior desempenho: dos 94 mil postos de tra
balho que foram fechados no período, 87 mil o foram
na indústria.

Vários fatores explicam esses dados, a exemplo
do baixo poder de compra do salário mínimo e a es
tagnação da economia, demonstrando mais uma vez
que a geração de emprego e renda não ocorrerá dis
sociada do desenvolvimento econômico e social. Esse
é o grande chamamento da sociedade brasileira.

A despeito desse quadro, é enorme a pressão
pela retirada de direitos dos trabalhadores, dentro de
uma equivocada visão de que é preciso reduzir o custo
do trabalho para estimular a economia, velha cantilena
que ainda continua percorrendo a nossa sociedade.

A nosso ver, as práticas condenáveis do traba
lho infantil e escravo e a existência de um número
alarmante de acidentes estão na mesma lógica que
prevalece na economia e no discurso de alguns seto
res importantes do País. A precarização, por meio da
terceirização a qualquer preço, por exemplo, é um dos
fatores que mais contribuem para o excessivo número
de acidentes no trabalho.

O combate a essas práticas deve ocupar lugar
de maior destaque na pauta de debates do Congres
so Nacional.

O aparente consenso em condená-Ias deve ter
maior conseqüência em medidas do Legislativo e na
ação coercitiva do Judiciário e do Executivo. Faz-se
necessário o aparelhamento e o fortalecimento da es
trutura do Executivo, principalmente do Ministério do
Trabalho e Emprego, no sentido da fiscalização.

Priorizar a reforma do aparelho sindical com mo
dificações de eficácia discutível e de enfraquecimento
do poder de barganha dos trabalhadores não condu
zirá à melhoria das condições de trabalho em geral. A
valorização do trabalho é condição indispensável para
uma sociedade justa.

Nesse sentido, reafirmo a necessidade de redi
recionarmos nossos esforços com vista à solução dos
graves problemas aqui debatidos. Por isso, ratifico que
as soluções estão relacionadas com as mudanças de
rumo na política econômica no Brasil.

A esse respeito o meu partido, o PCdoB, apro
vou, neste fim de semana, resolução intitulada Por um
Amplo Movimento Nacionallmpulsionador da Transição
Mudancista Essencial à Vitória do Governo Lula, que
inclui as seguintes proposições:

"1 - Juntamente com os partidos da base
do Governo, entidades representativas do mo
vimento sindical e personalidades do mundo
político, empresarial, religioso e intelectual,
buscar a conformação de um pacto capaz de
sustentar um amplo movimento político e social,
de caráter nacional, pelo desenvolvimento com
base em uma plataforma comum que priorize
os investimentos em infra-estrutura e seja ca
paz de gerar empregos e distribuir renda;

2 - Vincular-se mais profundamente ao
movimento social, preservando sua autonomia
com espírito de unidade e amplitude, visando à
elevação do nível de consciência e a maior mobi
lização e protagonismo do movimento social".

Sr. Presidente, parece que esses são os desafios
na atual conjuntura.

Não queremos atribuir esse quadro de mazelas e
tragédias que os trabalhadores brasileiros vivem a este
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Governo, que fez e fará muito mais do que os anteriores,
mas é absolutamente necessário e urgente estabele
cermos uma agenda positiva, colocarmos na ordem do
dia dos nossos trabalhos, aproveitando o momento de
reflexão e mobilização dos trabalhadores do Brasil em
1ºde maio, o debate sobre desenvolvimento econômico,
geraçãode emprego e renda para ostrabalhadores, mu
danças na política econômica que está em curso, a qual
faz sangrar para o sistema financeiro todas as riquezas,
todos os esforços produtivos do nosso País.

Precisamos encontrar o espaço necessário, e
esse espaço será encontrado com a articulação e a
mobilização do movimento social e a participação do

Governo Lula, cuja eleição foi um grande avanço que a

sociedade conseguiu produzir no âmbito dos espaços

democráticos das instituições brasileiras. Assim, pode·,

remos,' nesse processo, dar um salto adiante.

Sr. Presidente, quero deixar meu abraço a todos os

trabalhadores brasileiros, ao movimento sindical deste

País, que nunca deixou de se apresentar, departicipar e

de contribuir no sentido da democratização do País, da

valorização do trabalho e do fortalecimento da sociedade

brasileira, para garantir o bem-estar do seu povo.

Muito obrigado.

Ata da 66!! Sessão, Extraordinária, Noturna,
em 27 de abril de 2004

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

ÀS 20 HORAS e 3 MINUTOS COMPA
RECEM À CASA OS SRS.:

João Paulo Cunha
Inocêncio Oliveira
Luiz Piauhylino
Geddel Vieira Lima
Severino Cavalcanti
Nilton Capixaba
Ciro Nogueira
Wilson Santos
Confúcio Moura
João Caldas

RORAIMA

ALCESTE ALMEIDA PMDB
ALMIR SÁ PL PUPSL
DA. RODOLFO PEREIRA PDT
LUCIANO CASTRO PL PUPSL
MARIA HELENA PPS
SUELY CAMPOS PP
Total de Roraima: 6

AMAPÁ

CORONEL ALVES PL PUPSL
DAVI ALCOLUMBRE PDT
DA. BENEDITO DIAS PP
EDUARDO SEABRA PTB
GERVÁSIO OLIVEIRA PDT
HÉLIO ESTEVES PT
JANETE CAPIBERIBE PSB
Total de Amapá: 7

PARÁ

ANIVALDO VALE PSDB
ANN PONTES PMDB
ASDRUBAL BENTES PMDB
BABÁ S.PART.
JOSÉ PRIANTE PMDB
JOSUÉ BENGTSON PTB
NILSON PINTO PSDB
PAULO ROCHA PT
VIC PIRES FRANCO PFL
WLADIMIR COSTA PMDB
ZÉ GERALDO PT
ZÉ LIMA PP
ZENALDO COUTINHO PSDB
ZEQUINHA MARINHO PSC
Total dePará: 14

AMAZONAS

ÁTILA LINS PPS
CARLOS SOUZA PL PUPSL
FRANCISCO GARCIA PP
HUMBERTO MICHILES PL PUPSL
LUPÉRCIO RAMOS PPS
PAUDERNEY AVELlNO PFL
SILAS CÂMARA PTB
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 8

RONDÔNIA

AGNALDO MUNIZ PPS
ANSELMO PT
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EDUARDO VALVERDE PT
HAMILTON CASARA PSB
MARINHA RAUPP PMDB
MIGUEL DE SOUZA PL PUPSL
Total de Rondônia: 6

ACRE

HENRIQUE AFONSO PT
JOÃO CORREIA PMDB
JÚNIOR BETÃO PPS
NILSON MOURÃO PT
RONIVON SANTIAGO PP
Total de Acre: 5

TOCANTINS

DARCI COELHO PP
EDUARDO GOMES PSDB
HOMERO BARRETO PTB
KÁTIA ABREU PFL
OSVALDO REIS PMDB
PASTOR AMARILDO PSC
RONALDO DIMAS PSDB
Total de Tocantins: 7

MARANHÃO

ANTONIO JOAQUIM PP
CÉSAR BANDEIRA PFL
COSTA FERREIRA PSC
DR. RIBAMAR ALVES PSB
GASTÃO VIEIRA PMDB
JOÃO CASTELO PSDB
LUCIANO LEITOA PSB
PAULO MARINHO PL PUPSL
PEDRO FERNANDES PTB
PEDRO NOVAIS PMDB
SEBASTIÃO MADEIRA PSDB
TEREZINHA FERNANDES PT
WAGNER LAGO PP
WASHINGTON LUIZ PT
Total de Maranhão: 14

CEARÁ

ANíBAL GOMES PMDB
ANTONIO CAMBRAIA PSDB
ARIOSTO HOLANDA PSDB
ARNON BEZERRA PTB
BISMARCK MAIA PSDB
GONZAGA MOTA PSDB
INÁCIO ARRUDA PCdoB
JOÃO ALFREDO PT
JOSÉ L1NHARES PP
JOSÉ PIMENTEL PT
lÉO ALCÂNTARA PSDB
LEÔNIDAS CRISTINO PPS

DIÁRIO DA CÂMARA DOS CEPUTADOS

MANOEL SALVIANO PSDB
MARCEL) TEIXEIRA PMDB
MAURO ElENEVIDES PMDB
MORONI TORGAN PFL
PASTOR :JEDRO RIBEIRO PMDB
ROBERTO PESSOA PL PUPSL
ROMNlEL FEIJÓ PTB
VICENTE ARRUDA PSDB
ZÉ GERA RDO PMDB
Total de (;eará:21

PIAuí

ÁTILA L1FIA PSDB
B. SÁ PPS
JÚLIO CE:SAR PFL
MARCELO CASTRO PMDB
MORAES SOUZA PMDB
MUSSA DEMES PFL
PAES LAlmlM PTB
PROMOTOR AFONSO GIL PDT
Total de Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

ÁLVARO DIAS PDT
FÁTIMA BEZERRA PT
HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB
LAVOISIE R MAIA PSB
NÉLlO DI~S PP
NEY LOPES PFL
SANDRA ROSADO PMDB
Total de Bio Grande do Norte: 7

PARAíBA

BENJAMIN MARANHÃO PMDB
CARLOS DUNGA PTB
ENIVALDJ RIBEIRO PP
INALDO I.EITÃO PL PUPSL
MARCOI\DES GADELHA PTB
PHILEMCN RODRIGUES PTB
RICARDO RIQUE PL PUPSL
WELLlNG TON ROBERTO PL PUPSL
WILSON SANTIAGO PMDB
Total de Paraíba: 9

PERNAMBUCO

ANDRÉ DE PAULA PFL
ARMANDO MONTEIRO PTB
CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB
FERNANDO FERRO PT
JOAQUIM FRANCISCO PTB
JORGE GOMES PSB
JOSÉ CHAVES PTB
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL
JOSÉ MLCIO MONTEIRO PTB

Abril de 2004
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MARCOS DE JESUS PL PUPSL
MAURíCIO RANDS PT
MIGUEL ARRAES PSB
PASTOR FRANCISCO OLíMPIO PSB
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
RAUL JUNGMANN PPS
RENILDO CALHEIROS PCdeB
RICARDO FIUZA PP
ROBERTO FREIRE PPS
ROBERTO MAGALHÃES PTB
Total de Pernambuco: 19

ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
GIVALDO CARIMBÃO PSB
HELENILDO RIBEIRO PSDB
JOSÉTHOMAZ NONÔ PFL
JURANDIR BOlA PSB
LUIZ DANTAS PTB
OLAVO CALHEIROS PMDB
ROGÉRIO TEÓFILO PPS
Total de Alagoas: 8

SERGIPE

BOSCO COSTA PSDB
CLEONÂNCIO FONSECA PP
HELENO SILVA PL PUPSL
JACKSON BARRETO PTB
JOÃO FONTES S.PART.
JOSÉ CARLOS MACHADO PFL
Total de Sergipe: 6

BAHIA

ALICE PORTUGAL PCdeB
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
CLAUDIO CAJADO PFL
COLBERT MARTINS PPS
CORIOLANO SALES PFL
DANIEL ALMEIDA PCdeB
EDSON DUARTE PV
FÁBIO SOUTO PFL
FÉLIX MENDONÇA PFL
FERNANDO DE FABINHO PFL
GERSON GABRIELLI PFL
GUILHERME MENEZES PT
JAIRO CARNEIRO PFL
JOÃO ALMEIDA PSDB
JOÃO LEÃO PL PUPSL
JONIVAL LUCAS JUNIOR PTS
JOSÉ CARLOS ARAÚJO PFL
JOSÉ ROCHA PFL
JOSIAS GOMES PT
JUTAHY JUNIOR PSDB
LUIZ ALBERTO PT

LUIZ BASSUMA PT
LUIZ CARREIRA PFL
MARCELO GUIMARÃES FILHO PFL
MÁRIO NEGROMONTE PP
NELSON PELLEGRINO PT
PAULO MAGALHÃES PFL
PEDRO IRUJO PL PUPSL
REGINALDO GERMANO PP
ROBÉRIO NUNES PFL
SEVERIANO ALVES PDT
WALTER PINHEIRO PT
ZELlNDA NOVAES PFL
ZEZÉU RIBEIRO PT
Total de Bahia: 34

MINAS GERAIS

ANDERSON ADAUTO PL PUPSL
ARACELY DE PAULA PL PUPSL
ATHOS AVELlNO PPS
BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB
CARLOS MOTA PL PUPSL
CARLOS WILLlAN PSC
CLEUBER CARNEIRO PFL
CUSTÓDIO MATTOS PSDB
DA. FRANCISCO GONÇALVES PTB
EDMAR MOREIRA PL PUPSL
EDUARDO BARBOSA PSDB
ELlSEU RESENDE PFL
FERNANDO DINIZ PMDB
GERALDO THADEU PPS
GILMAR MACHADO PT
IBRAHIM ABI-ACKEL PP
ISAíAS SILVESTRE PSB
JAIME MARTINS PL PUPSL
JOÃO MAGALHÃES PMDB
JOÃO MAGNO PT
JOÃO PAULO GOMES DA S~LVA PL PUPSL
JOSÉ MILlTÃOPTB
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PL PUPSL
JÚLIO DELGADO PPS
LAEL VARELLA PFL
L1NCOLN PORTELA PL PUPSL
MARCELLO SIQUEIRA PMDB
MÁRCiO REINALDO MOREIRA PP
MARIA DO CARMO LARA PT
MÁRIO HERINGER PDT
NARCIO RODRIGUES PSDB
ODAIR PT
OSMÂNIO PEREIRA PTB
RAFAEL GUERRA PSDB
REGINALDO LOPES PT
ROBERTO BRANT PFL
ROMEL ANIZIO PP
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ROMEU QUEIROZ PTB
SARAIVA FELIPE PMDB
SÉRGIO MIRANDA PCdoB
SILAS BRASILEIRO PMDB
VIRGíLIO GUIMARÃES PT
VITTORIO MEDIOLl PSDB
Total de Minas Gerais: 43

EspíRITO SANTO

FEU ROSA PP
IRINY LOPES PT
NEUCIMAR FRAGA PL PUPSL
NILTON BAIANO PP
RENATO CASAGRANDE PSB
ROSE DE FREITAS PMDB
Total de Espírito Santo: 6
RIO DE JANEIRO
ALEXANDRE CARDOSO PSB
ALMERINDA DE CARVALHO PMDB
ALMIR MOURA PL PUPSL
ANDRÉ LUIZ PMDB
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
BERNARDO ARISTON PMDB
CARLOS NADER PFL
CARLOS RODRIGUES PL PUPSL
CARLOS SANTANA PT
CHICO ALENCAR PT
DELEY PV
DR. HELENO PP
EDSON EZEQUIEL PMDB
EDUARDO CUNHA PMDB
EDUARDO PAES PSDB
ELAINE COSTA PTB
FERNANDO GABEIRA S.PART.
FERNANDO LOPES PMDB
FRANCISCO DORNELLES PP
JAIR BOLSONARO PTB
JANDIRA FEGHALI PCdeB
JOÃO MENDES DE JESUS PSL PUPSL
JORGE BIITAR PT
JOSÉ DIVINO PMDB
JOSIAS QUINTAL PMDB
JUíZA DENISE FROSSARD PSDB
JULIO LOPES PP
LAURA CARNEIRO PFL
LEONARDO PICCIANI PMDB
L1NDBERG FARIAS PT
LUIZ SÉRGIO PT
MARIA LUCIA PMDB
MIRO TEIXEIRA PPS
MOREIRA FRANCO PMOB
NELSON BORNIER PMDB
PAULO BALTAZAR PSB

PAULO FEIJÓ PSDB
REINALDO BETÃO PL PUPSL
RENATO COZZOLlNO PSC
ROBERTO JEFFERSON PTB
RODRIGO MAIA PFL
RONALDO CEZAR COELHO PSDB
SIMÃO SESSIM PP
VIEIRA REIS PMDB
Total de Rio de Janeiro: 44

SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMAN PSDB
ALOYSIO NUNES FERREIRA PSDB
AMAURI GASQUES PL PUPSL
ANGELA GUADAGNIN PT
ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
ARLINDO CHINAGLlA PT
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
CARLOS SAMPAIO PSDB
CELSO RUSSOMANNO PP
CLÁUDIO MAGRÃO PPS
CORAUCI SOBRINHO PFL
DELFIM NETTO PP
DEVANIR RIBEIRO PT
DIMAS RAMALHO PPS
DA. EVILÁSIO PSB
DA. HÉLIO PDT
DA. PINOTTI PFL
DURVAL ORLATO PT
EDNA MACEDO PTB
ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA
ENÉAS PRONA
GILBERTO KASSAB PFL
GILBERTO NASCIMENTO PMDB
IARA BERNARDI PT
ILDEU ARAUJO PP
IVAN VALENTE PT
JAMIL MURAD PCdeB
JEFFERSON CAMPOS PMDB
JOÃO BATISTA PFL
JOÃO HERRMANN NETO PPS
JOSÉ EDUARDO CARDOZO PT
JOSÉ MENTOR PT
JULIO SEMEGHINI PSDB
LOBBE NETO PSDB
LUCIANO ZICA PT
LUIZ ANTONIO FLEURY PTB
LUIZ CARLOS SANTOS PFL
LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT
LUIZA ERUNDINA PSB
MARCELO ORTIZ PV
MARCOS ABRAMO PFL
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MARIÂNGELA DUARTE PT
MEDEIROS PL PUPSL
MICHEL TEMER PMDB
MILTON MONTI PL PUPSL
NELSON MARQUEZELLI PTB
NEUTON LIMA PTB
ORLANDO FANTAZZINI PT
PAULO KOBAYASHI PSDB
PAULO LIMA PMDB
PROFESSOR IHAPUAN TEIXEIRA PP
PROFESSOR·LUIZINHO PT
RICARDO IZAR PTB
ROBERTO:GOUVEIA PT
ROBSON TUMA PFL
RUBINELLI PT
SALVADOR ZIMBALDI PTB
TELMA DE SOUZA PT
VADÃO GOMES PP
VALDEMAR COSTA NETO PL PUPSL
VANDERLEI ASSIS PP
VICENTINHO PT
WALTER FELDMAN PSDB
WANDERVAL SANTOS PL PUPSL
ZARATTINI PT
ZULAIÊ COBRA PSDB
Total de São Paulo: 67

MATO GROSSO

CARLOS ABICALlL PT
CELelTA PINHEIRO PFL
PEDRO HENRY PP
RICARTE DE FREITAS PTB
THELMA DE OLIVEIRA PSDB
WELlNTON FAGUNDES PL PUPSL
Total de Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

ALBERTO FRAGA PTB
JOSÉ ROBERTO ARRUDA PFL
MANINHA PT
OSÓRIO ADRIANO PFL
SIGMARINGA SEIXAS PT
TADEU FILlPPELLI PMDB
TATICO PTB
WASNY DE ROURE PT
Total de Distrito Federal: 8

GOIÁS

BARBOSA NETO PSB
CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB
ENIO TATICO PTB
JOÃO CAMPOS PSDB
JOVAIR ARANTES PTB
LEANDRO VILELA PMDB

LEONARDO VILELA PP
LUIZ BITTENCOURT PMDB
NEYDE APARECIDA PT
PEDRO CANEDO PSDB
PEDRO CHAVES PMDB
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA PSDB
RUBENS OTONI PT
SANDRO MABEL PL PUPSL
SERGIO CAIADO PP
VILMAR ROCHA PFL
Total de Goiás: 16

MATO GROSSO DO SUL

ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT
ANTONIO CRUZ PTB
GERALDO RESENDE PPS
JOÃO GRANDÃO PT
MURILO ZAUITH PFL
NELSON TRAD PMDB
VANDER LOUBET PT
WALDEMIR MOKA PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ

AFFONSO CAMARGO PSDB
AIRTON ROVEDA PMDB
ANDRÉ ZACHAROW PP
ASSIS MIGUEL DO COUTO PT
CEZAR SILVESTRI PPS
CHICO DA PRINCESA PL PUPSL
COLOMBO·PT
DILCEU SPERAFICO PP
GIACOBO PL·PUPSL
GUSTAVO FRUET PMDB
JOSÉ BORBA PMDB
JOSÉJANENE PP
LUIZ CARLOS HAULY PSDB
MOACIR MICHELETTO PMDB
NELSON MEURER PP
ODíLlO BALBINOTTI PMDB
OLIVEIRA FILHO PL PUPSL
OSMAR SERRAGLlO PMDB
PAULO BERNARDO PT
SELMA SCHONS PT
TAKAYAMA PMDB
Total de Paraná: 21

SANTA CATARINA

ADELOR VIEIRA PMDB
EDISON ANDRINO PMDB
FERNANDO CORUJA PPS
GERVÁSIO SILVA PFL
IVANRANZOLlN PP
JOÃO MATOS PMDB
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JORGE BOEIRA PT
LEODEGAR TISCOSKI PP
LUCI CHOINACKI PT
MAURO PASSOS PT
PAULO AFONSO PMDB
VIGNATTI PT
ZONTA PP
Total de Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL

ADÃO PRETTO PT
ALCEU COLLARES PDT
ARY VANAZZI PT
AUGUSTO NARDES PP
BETO ALBUQUERQUE PSB
CEZAR SCHIRMER PMDB
ELISEU PADILHA PMDB
ENIO BACCI PDT
ÉRICO RIBEIRO PP
FRANCISCO APPIO PP
FRANCISCO TURRA PP
HENRIQUE FONTANA PT
JOSÉ IVO SARTORI PMDB
KELLY MORAES PTB
LUCIANA GENRO S.PART.
LUIS CARLOS HEINZE PP
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
MILTON CAROlAS PTB
ONYX LORENZONI PFL
ORLANDO DESCONSI PT
OSVALDO BIOLCHI PMDB
PASTOR REINALDO PTB
PAULO GOUVÊA PL PLlPSL
PAULO PIMENTA PT
POMPEO DE MATTOS PDT
YEDA CRUSIUS PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 26

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A lis
ta de presença registra na Casa o comparecimento de
447 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

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

sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Fica
dispensada a leitura da ata da sessão antecedente.

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

11I - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SU. MORONI TORGAN - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SB. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

VExa. a ~alavra.

O Slt MORONITORGAN (PFL-CE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicitamos a
VExa. a a::>ertura do painel desta sessão e, ao mesmo
tempo, pE'dimos à nossa bancada que não assinale
presença.até que o quorum seja atingido.

O sr~. ZONTA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SB. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a ralavra.

O SB. ZONTA (PP-SC. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, da mesma forma, o Partido
Progressi3ta recomenda à sua bancada não marcar
presença até que o quorum seja atingido.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O sn. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a r:alavra.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME
(pSDB-Sr~Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidenta, o PSDB também solicita a todos os Depu
tados e Deputadas de sua bancada que só marquem
presença depois de atingido o quorum.

O sn. MORONI TORGAN - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O sn. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SU. MORONITORGAN (PFL-CE. Pela ordem.
Sem revis.3.o do orador.) - Sr. Presidente, esclareço que
estamos folicitando à nossa bancada que permaneça
em plená -io até o quorum ser alcançado. Sabemos
que não há obstrução de presença, mas obstrução
de votaçãe>.

O SR PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
licito às Sras. e aos Srs. Deputados que venham ao
plenário € registrem a presença, para que possamos
iniciar a sessão.

O sn. JONIVAL LUCAS JUNIOR - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SU. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SIl. JONIVAL LUCAS JUNIOR (PTB-BA. Pela
ordem. Som revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei de acordo com o partido.

O Sf~. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - In
formo aos Srs. Deputados que esta é outra sessão e
que ainda não houve votação.



DIÁRIO DA CÃMÀRA DOS DEPUTADOSAbril de 2004

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Pas
sa-se às

IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Estão inscritos, em ordem, os Srs. Deputados
Zé Geraldo, Beto Albuquerque, Luciano Castro, Dimas
Ramalho, Orlando Desconsi, Fernando de Fabinho,
Roberto Gouveia, Luis Carlos Heinze, João Fontes,
Tarcisio Zimmermann, Arnaldo Faria de Sá, Pauderney
Avelino, Heleno Silva, Moroni Torgan e Ivan Valente.

Concedo a palavra ao Deputado Zé Geraldo.
O SRZÉ GERALDO (PT-PA.· Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
PFL tem defendido, todos esses dias, aumento maior
para o salário mínimo.

Deputados Moroni Torgan e Rodrigo Maia, este
Governo, ao contrário do que VExas. dizem, está re
cuperando o valor do salário mínimo e combatendo a
inflação, que corroía o ganho do trabalhador. Quando
havia aumento salarial de 10 reais, a inflação consumia
20. O Governo do PT está fazendo muita coisa que o
de VExas., principalmente nos últimos 10, 20 anos,
não fez: está distribuindo renda por meio da reforma
agrária, do crédito, dos investimentos em habitação.

Tudo o que deveria ter sido feito •no passado não
foi. Muito pelo contrário, a dívida externa disparou, as
estatais foram vendidas a preço de banana, e não se
prestou conta da aplicação do dinheiro ao povo bra
sileiro. Está·aí O· resultado na área. de infra-estrutura.
Ontem e hoje, o programa Bom DíaBrasíl exibiu repor
tagem sobre. infra-estrutura nos portos e nas estradas.
Esses investimentos deveriamter sido feitos nos últi
mos 10 anos, para que agora pudéssemos exportar
nossa produção.

Pormais que se comemore a exportação de
alguns produtos - soja, por exemplo -, o País ainda
produz muitopouco, considerando sua dimensão ter
ritorial, que engloba uma das maiores áreas agricultá
veis do mundo. E nossas exportações não se devem
apenas aos grandes produtores rurais, mas, sim, aos
pequenos e médios agricultores. A produção de café
e de cacau é resultado, na maioria das vezes, da agri
cultura familiar; a produção de madeira, que amplia
nossa balança comercial, também é fruto da atuação
dos pequenos produtores.

Sr. Presídente,Srs.Parlamentares, este Governo
está, sim, distribuindo renda. Com certeza, as bases
do PFL estão tremendo de medo e não querem um
grande aumento para o salário mínimo. É bom ana
lisarmos como s.e comportam Prefeituras pefelistas,
como está sendo feita a distribuição de renda através
do Bolsa-Escola, do Bolsa-Família, do Banco do Povo.
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Será que ela realmente está ocorrendo? Nas Prefeitu··
ras que conheço, não tenho percebido isso.

Portanto, não adianta esses Deputados dizerem
ao povo brasileiro que Lula é responsável, em apenas
1 ano e meio de governo, por não dobrar o valor do
salário mínimo.

Nosso compromisso está mantido:vamos recupe
rar o poder aquisitivo do povo brasileiro e combater a
inflação para que não venha consumir os ganhos que
estamos conseguindo aprovar nesta Casa.

Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Zé Geraldo, o Sr. João

Paulo Cunha,. Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oliveira,1 º
Vice-Presidente.

OSR. JOÃO MAGALHÃES- Sr. Presidente,
peço a palavra pela.ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOÃO MAGALHÃES (PMDB-MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, na
votação anterior, votei com a Liderança do PMDB.

O SR. MARCONDES GADELHA - Sr. Presiden
te, peço a palavré;l pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR MARCONDES GADELHA (PTB-PB. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
primeira votação da. sessão anterior, votei com meu
partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra. ao Sr. Deputado Dimas Ramalho.

O SR. DIMAS RAMALHO (PPS-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente,Sras.e Srs. Deputados,
quero dar conhecimento à 'Casa do motivo que levou a
CPMI do BANESTADO a adiar a reunião de hoje, em
que ouviria o ex-Prefeito de São Paulo Celso Pitta.

Momentos antes de começar a reunião, o Presi
dente Antero Paes de Barros leu 2 liminares ofereci
das pelo Supremo Tribunal Federal por intermédio do
Ministro CezarPeluso.

Uma dizia que a testemunha não deveria se
sentir obrigadaaassinar um documento para dizer a
verdade naquele depoimento. A outra, que a CPMI do
BANESTADO não poderia, em hipótese alguma, fazer
qualquer pergunta em relação aos sigilos bancário e
fiscal da testemunha Celso Pitta, que veio a esta Casa
para ser inquirido.

A liminar. do Ministro do Supremo Tribunal Fe
deral também especificava que na sessão reservada
só poderiam entrar Deputados membros da CPI e
nenhum assessor, além de haver algumas restrições
regimentais impostas.
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Portanto, por unanimidade, a CPMI do BANESTA
DO resolveu adiar o depoimento do ex-Prefeito Celso
Pitta e entrar imediatamente com recurso no Supremo
Tribunal Federal para cassar as liminares, que, sem
dúvida nenhuma, poderão trazer sério precedente a
esta Casa, já que uma das funções deste Parlamen
to é fazer investigação, conforme determina a própria
Constituição Federal.

Muito obrigado.
OSR. ROGÉRIOTEÓFILO - Sr. Presidente, peço

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

V. Exa. a palavra.
OSR. ROGÉRIOTEÓFILO (PPS-AL. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei com o PPS.

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro que
os Deputados do PFL não estão marcando presença
até atingirmos o quorum.

O SR. JOÃO MENDES DE JESUS - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. JOÃO MENDES DE JESUS (Bloco/PSL
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, na última votação, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Orlando Desconsi.

O SR. ORLANDO DESCONSI (PT-RS. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro lugar,
quero registrar que, na votação anterior, votei conforme
a orientação do meu partido.

Sr. Presidente, quero reconhecer o esforço do Go
verno, na figura do Ministro Miguel Rossetto, na busca
da melhor solução possível para atender aos atingidos
pela seca que assola 4 Estados do Sul do País.

Foi anunciado na semana passada um conjunto
de medidas com esse objetivo. Algumas atendem às
reivindicações dos pequenos agricultores; outras ficam
aquém. O movimento dos pequenos agricultores está
lutando para melhorar a proposta. Eu e outros Parla
mentares do Núcleo Agrário do PT, que participamos
da interlocução entre as entidades e o Governo, en
tendemos que avanços se fazem necessários e espe
ramos que até amanhã possa haver algo de concreto
nesse sentido.

Há esforço de ambas as partes para amenizar as
perdas que, mais uma vez, os agricultores amargam

nos 4 Estados do Sul, especialmente no Rio Grande
do Sul, onde a seca prejudicou boa parte das culturas.
Está sendo feito esforço na busca de recursos, que
são escassos. Espero que possamos chegar a um
acordo que satisfaça minimamente as necessidades
da categoria.

Quero chamar a atenção para o fato de que meu
Estado precisa evoluir em sua proposta absolutamente
insuficiente, que está longe de atender às reivindica
ções dos agricultores do Rio Grande do Sul.

Além disso, é chegado o momento de as em
presas de insumos e máquinas agrícolas darem sua
contribuição aos agricultores brasileiros, especialmente
os da Região Sul. Tais empresas precisam reduzir os
preços das sementes, dos fertilizantes, dos agrotóxi
cos, das máquinas e implementos agrícolas utilizados
pela grande maioria. O Governo tem alocado recursos
para estimular a agricultura, no entanto, eles não che
gam aos produtores.

Portanto, é chegado o momento, repito, de as em
presas também contribuírem com o desenvolvimento
do setor agrícola nacional.

Muito obrigado.
OSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Conce

do a palavra ao Sr. Deputado Fernando de Fabinho.
O SR. FERNANDO DE FABINHO (PFL-BA. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, venho à tribuna justamente preocupado com a
situação dos trabalhadores deste País. Estamos espe
rando, há mais de 2 semanas, que o Presidente Lula
envie à Casa o novo valor do salário mínimo, com re
troação ao dia 1Q de abril, para que aqui seja votado.

Após 13 meses sem reajuste, o poder aquisitivo
do brasileiro diminui a cada dia. Para se ter uma idéia,
no último 22 de abril, o Governo Federal reajustou a
energia elétrica acima da inflação, em cerca de 13%. A
energia elétrica para o comércio e a indústria aumen
tou em torno de 17% e o gás de cozinha, em quase
10%. Porém, o trabalhador, que continua ganhando
míseros 240 reais, não vê perspectiva de ver cumprida
a promessa do Presidente Lula de dobrar o valor real
do salário mínimo em 4 anos.

Para que isso ocorra, o percentual teria de ser
em torno de 25% acima da inflação. No entanto, a
imprensa divulga o novo valor de 260 reais, ou seja,
reajuste real tímido de 1,5%. No ano passado, foram
dados 3,5%; este ano, a equipe econômica prevê ape
nas 1,5%. O Presidente da República concederá, em
2 anos, aumento real de apenas 5%.

O PT sempre atuou na defesa dos homens e das
mulheres que ganham salário de miséria, inclusive acha
tado pelo superávit, usado em outros Governos para
pagar a dívida externa. O atual Governo, no primeiro



Abril de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 28 18805

trimestre, já obteve superávit superior a 5%, enquanto o
previsto era em torno de 4,5%. Não se justifica, então, ín
dice meno!' que 4,5% de aumento do salário mínimo.

Apresentei projeto de lei em que peço reajuste
nominal de 15% sobre 240 reais, o que .elevará o salá
rio mínimo para 276 reais. Trata-se de valor acessível.
Precisamos raciocinarda seguinte maneira: se houve
reajuste da taxa SELlC em torno de 14,5% ou 15%
durante o ano, o que aumentou o lucro dos banqueiros,
por que não podemos conceder a mesma porcentagem
ao salário mínimo, possibilitando um ganho real de pelo
menos de 5'7'0? O povo br1':lsileiro merece.

Conclamo todos, inclusive a equipe econômica
do Governo, para estabelecer um valor próximo a 280
reais para o salário mínimo. É:. o que estamos propon
do no Projeto de Lei nº 3.291, de 2004, que apresen
tamos à Casa.

Sr. Presidente, agradeço a VExa. a oportunidade
e a tolerância.

OSR. MORONITORGAN - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V Exa. a palavra.

OSR. MORONITORGAN (PFL-CE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não há quo
rum para votação. Solicito a VExa. que, para economia
do processo legislativo, suspenda a Ordem do Dia e dê
continuidade aos discursos. Dessa forma, a vontade
do Plenário de obstruir estaria satisfeita.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Res
pondendo a VExa., informo que a sessão extraordinária
é convocada única e exclusivamente para a votação
de matérias. Como há incompatibilidade entre o texto
do Regimento e a prática, esperaremos determinado
tempo até que se complete o quorum, a fim de dar
início ao processo de votação. Não sendo alcançado,
teremos de encerrar imediatamente a sessão e não
poderá ser feito mais nenhumdiscurso.

O SR. MORONITORGAN- Sr. Presidente, caso
não seja atingido o quorum e se encerre a sessão,
pergunto a VExa. se, para.efeitosadministrativos, os
Deputados da Oposição e do PP teriam algum des
conto, uma vez que a Ordem do Dia não pôde ser
realizada.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Pre
sidência vai examinar sua indagação e daqui a pouco
dará a resposta.

O SR. PEDRO CHAVES,.... Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. PEDRO CHAVES (PMDB-GO. Pela ordem"
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, acompanhei o partido.

O SR. HÉLIO ESTEVES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. HÉLIO ESTEVES (PT-AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) -Sr.· Presidente, na votação
anterior, votei com o partido.

O SR. PAULO PIMENTA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VEXa. a palavra.

OSR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação nominal
anterior, votei com o Partido dos Trabalhadorep.

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

O SR. ROBERTO GOUVEIA (PT-SP. Sem:revisão
do orador,) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
público que nos acompanha, venho a esta ~ribuna
saudar a realiZação do Seminário Internacion~1 Con
trole Social e Políticas Públicas: Trabalhadore$(as) na
Construção de um Serviço Público de Oualidape, que
se realiza nesta Casa entre os dias 26 e 28 de abrill
do corrente e que conta com a participação d~ expo
sitores da Austrália, Suecia, Alemanha, Guatemala,
enfim, de vários países.

O seminário, senhoras e senhores, cuja abertura
foi na segunda-feira, representa paratodos nós especial
momento de troca de informações, deaprofund,amento
de discussões, e, ao mesmo tempo, de fortaleli;imento
das políticas públicas, que compreendemos; devem
ser universais.

A Internacionaldos Serviços Públicos (ISP), sindi
cato mundial dos trabalhadores nos serviços públicos,
presente em 146países e representante de 20 milhões
de filiados, vem desenvolvendo, desde 2002, urj1a cam
panha mundial pela qualidade nos serviços públicos.
Consciente de quetais serviços possuem forte impacto
na qualidade devida dos povos, a ISp,como rE1presen
tante dos trabalhadores da área, não poderia se furtar
a defender sua qualidade, viabilizando tratamehto ade
quado e digno a ~odaa população usuária.

Esse seminário é parte dessa campanha. Aqui va
mos observar boas práticas sindicais na defesa de um
serviço de qualidade e do controle socIal nos serviços
públicos e elaborar um texto relatando essas experi
ências. Esse texto dará suporte à campanha mundial
e será divulgado em toda a estrutura da ISP.

A Càmara dos Deputados, como um dos princi
pais espaços onde s.e discutem os rumos dos serviços
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públicos no Brasil, apóia essa iniciativa, oferecendo
sua estrutura para o sucesso do evento e tomando
conhecimento de suas decisões.

Essa é a fórmula mais consistente de se cami
nhar rumo ao efetivo desenvolvimento com sustenta
bilidade, que não quer dizer apenas geração de renda,
riqueza e emprego, mas também melhoria da qualida
de de vida e promoção do processo de inclusão. Ao
mesmo tempo, esse é o melhor meio para enfrentar
a atual crise de valores, construindo uma cultura pela
paz, pela tolerância, pelo diálogo, pela solidariedade,
e sedimentando novos valores de união, de vida em
comunidade, para que possamos alcançar o humani
tarismo e a felicidade.

Parabenizo a Internacional dos Serviços Públicos
- ISP e a Câmara dos Deputados pela realização de
tão importante evento.

Sr. Presidente, solicito a VExa. que meu pronun
ciamento seja divulgado nos meios de comunicação
da Casa e no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. SILAS CÂMARA - Sr. Presidente, peço a

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

V. Exa. a palavra.
O SR. SILAS CÂMARA (PTB-AM. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações
anteriores, votei com o partido.

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. MORONITORGAN (PFL-CE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
ouvir a resposta de VExa. à minha indagação, embora
o objeto da questão já tenha sido superado.

Oriento a bancada do PFL para registrar presen
ça, mas o partido continua em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
formar jurisprudência, vou responder à indagação de
VExa.

O Deputado João Paulo Cunha já citou, com
muita sabedoria e muito conhecimento do Regimento
Interno, a clareza do § 62 do art. 82:

"Art. 82 .
§ 62 A ausência às votações equipara-se,

para todos os efeitos, à ausência às sessões,
ressalvada a que se verificar a título de obstru
ção parlamentar legítima, assim considerada
a que for aprovada pelas bancadas ou suas
Lideranças e comunicada à Mesa".

Portanto, a obstrução é feita às votações e não
às sessões. Tanto é verdade que, para darmos início à

Ordem de Dia quando se consubstancia a obstrução,
são ne.cefôsários 257 Srs. Deputados.

O Si~. MORONI TORGAN - Agradeço a VExa.
e acato a decisão.

O Sft PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Obri
gado.

O S.~. LOSSE NETO - Sr. Presidente, peço a
palavra pula ordem.

O Slft PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

OSU. LOSSE NETO (PSDB-SP. Pelaordem. Sem
revisão de orador.) - Sr. Presidente, solicito à bancada
do PSDB que venha ao plenário registrar presença e
manter a obstrução.

O SI~. ZONTA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordein.

O Sll PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O Slt ZONTA (PP-SC. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, solicito à bancada do Par
tido Progressista que se mantenha em obstrução.

VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

RORAIMA

Alceste Ameida PMDB
Almir Sá PL PUPSL
Maria Helena PPS
Pastor Frémkembergen PTB
Suely Campos PP
Total de Boraima: 5

AMAPÁ

Coronel Alves PL PUPSL
DI'. Benedito Dias PP
Eduardo 8eabra PTB
Gervásio Oliveira PDT
Hélio EstENes PT
Total de ~jmapá: 5

PARÁ

Ann Pontes PMDB
Asdrubal 3entes PMDB
José Prial1te PMDB
Josué Bel1gtson PTB
Paulo Flocha PT
Vic Pires=ranco PFL
Zé Geralco PT
Zé Lima F'P
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará: 9
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AMAZONAS

Carlos Souza PL PUPSL
Francisco Garcia PP
lupércio Ramos PPS
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazonas: 6

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Confúcio Moura PMDB
Total de Rondônia: 2

ACRE

Henrique Afonso PT
João Correia PMDB
Júnior Betão PPS
Nilson Mourão PT
Total de Acre: 4

TOCANTINS

Darci Coelho PP
Homero Barreto PTB
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PSC
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

Costa Ferreira PSC
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
Luciano Leitoa PSB
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB
Terezinha Fernandes PT
Total de Maranhão: 7

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB
Antonio Cambraia PSDB
Afiosto Holanda PSDB
Arnon Bezerra PTB
Bismarck Maia PSDB
Inácio Arruda PCdoB
João Alfredo PT
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Leônidas Cristino PPS
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PMDB
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
Pastor Pedro Ribeiro PMDB

Rommel Feijó PTB
Vicente Arruda PSDB
Zé Gerardo PMDB
Total de Ceará: 18

PIAuí

Átila Lira PSDB
B. Sá PPS
Júlio Cesar PFL
Marcelo Castro PMDB
Moraes Souza PMDB
Nazareno Fonteles PT
Paes Landim PTB
Promotor Afonso Gil PDT
Total de Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT
Fátima Bezerra PT
Lavoisier Maia PSB
Sandra Rosado PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA

Benjamin Maranhão PMDB
Carlos Dunga PTB
Marcondes Gadelha PTB
Philemon Rodrigues PTB
Wellington Roberto PL PUPSL
Wilson Santiago· PMDB
Total de Paraíba: 6

PERNAMBUCO

Andre de Paula PFL
Armando Monteiro PTB
Carlos Eduardo Cadoca PMDB
Fernando Ferro PT
Inocêncio Oliveira PFL
Joaquim Francisco PTB
Jorge Gomes PSB
José Chaves PTB
José Mendonça Bezerra PFL
Maurício Rands PT
Pastor Francisco Olímpio PSB
Paulo Rubem Santiago PT
Raul Jungmann PPS
Renildo Calheiros PCdoB
Total de Pernambuco: 14

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
Givaldo Carimbão PSB
Jurandir Boia PSB
Luiz Dantas PTB
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Olavo Calheiros PMDB
Rogério Teófilo PPS
Total de Alagoas: 6

SERGIPE

Heleno Silva PL PUPSL
João Fontes S.Part.
Total de Sergipe: 2

BAHIA

Alice Portugal PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto PFL
Colbert Martins PPS
Fábio Souto PFL
Félix Mendonça PFL
Fernando de Fabinho PFL
Guilherme Menezes PT
Jairo Carneiro PFL
João Leão PL PUPSL
Jonival Lucas Junior PTB
José Carlos Araújo PFL
Luiz Carreira PFL
Marcelo Guimarães Filho PFL
Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo PL PUPSL
Robério Nunes PFL
Severiano Alves PDT
Walter Pinheiro PT
Zelinda Novaes PFL
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 20

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS
Carlos Mota PL PUPSL
Carlos Willian PSC
Dr. Francisco Gonçalves PTB
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Gilmar Machado PT
Isaías Silvestre PSB
João Magno PT
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL
José Militão PTB
José Santana de Vasconcellos PL PUPSL
Júlio Delgado PPS
Lael Varella PFL
Márcio Reinaldo Moreira PP
Mário Assad Júnior PL PUPSL
Mário Heringer PDT
Odair PT
Reginaldo Lopes PT
Roberto Brant PFL

Romel Anizio PP
Romeu Queiroz PTB
Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Virgílio Guimarães PT
Total de Minas Gerais: 26

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP
Iriny Lopes PT
Nilton Baiano PP
Renato Casagrande PSB
Total de Espírito Santo: 4

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
Almerinda de Carvalho PMDB
Antonio Carlos Biscaia PT
Bernardo Ariston PMDB
Carlos Nader PFL
Deley PV
Dr. Heleno PP
Edson Ezequiel PMDB
Eduardo Paes PSDB
Elaine Costa PTB
Fernando Gabeira S.Part.
Fernando Lopes PMDB
João Mendes de Jesus PSL PUPSL
Josias Quintal PMDB
Juíza Denise Frossard PSDB
Leonardo Picciani PMDB
Luiz Sérgio PT
Maria Lucia PMDB
Moreira Franco PMDB
Nelson Bornier PMDB
Paulo Baltazar PSB
Reinaldo Betão PL PUPSL
Renato Cozzolino PSC
Rodrigo Maia PFL
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Simão Sessim PP
Vieira Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro: 27

SÃO PAULO

Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Carlos Sampaio PSDB
Cláudio Magrão PPS
Corauci Sobrinho PFL
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
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Dr. Evilásio PSB
Dr. Hélio PDT
Durval Orlato PT
Edna Macedo PTB
Elimar Máximo Damasceno PRONA
Enéas PRONA
Iara Bernardi PT
IIdeu Araujo PP
Ivan Valente PT
Jamil Murad PCdoB
JeffersonCampos PMDB
João Paulo Cunha PT
José Eduardo Cardozo PI
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luciano Zica PT
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina PSB
Marcelo Ortiz PV
Mariângela Duarte PI
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PTB
Paulo Kobayashi PSDB
Professor Irapuan Teixeira PP
Professor luizinho PT
Ricardo Izar PTB
Roberto Gouveia PT
Rubinelli PT
Salvador Zimbaldi PTB
Teima de Souza PT
Vadão Gomes PP
Vicentinho PI
Walter Feldman PSDB
Wanderval Santos PL PLlPSL
Zaratíini PT
Total de São Paulo: 45

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Ricarte de Freitas PTB
Welinton Fagundes PL PUPSL
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PTB
Sigmaringa Seixas PT
Tadeu Filippelli PMDB
Tatico PTB
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 5

GOIÁS

Enio Tatico PTB
Leandro Vilela PMDB
Luiz Bittencourt PMDB
Neyde Aparecida PT
Pedro Chaves PMDB
Sergio Caiado PP
Vilmar Rocha PFL
Total de Goiás: 7

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Antonio Cruz PTB
Geraldo Resende PPS
João Grandão PT
Murilo Zauith PFL
Nelson Trad PMDB
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ

Abelardo Lupion PFl
Airton Roveda PMDB
Assis Miguel do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PL PUPSL
Colombo PT
Dra. Clair PT
Eduardo Sciarra PFL
Giacobo PL PUPSL
Gustavo Fruet PMDB
Iris Simões PIB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Moacir Micheletto PMDB
Odílio Balbinotti PMDB
Oliveira Filho PL PUPSL
Osmar Serraglio PMDB
Selma Schons PT
Total de Paraná: 17

SANTA CATARINA
Adelor Vieira PMDB
Carlito Merss PT
Edison Andrino PMDB
Fernando Coruja PPS
Gervásio Silva PFL
João Matos PMDB
Leodegar Tiscoski PP
Luci Choinacki PT
Mauro Passos PT
Paulo Afonso PMDB
Vignatti PT
Zonta PP
Total de Santa Catarina: 12
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RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Alceu Collares PDT
Ary Vanazzi PT
Beto Albuquerque PSB
Cezar Schirmer PMDB
Enio Bacci PDT
Francisco Turra PP
Henrique Fontana PT
José Ivo Sartori PMDB
Kelly Moraes PTB
Luciana Genro S. Part.
Milton Cardias PTB
Nelson Proença PPS
Orlando Desconsi PT
Pastor Reinaldo PTB
Paulo Pimenta PT
Tarcisio Zimmermann PT
Yeda Crusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 18

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
lista de presença registra o comparecimento de 292
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas
sa-se à apreciação da matéria que está sobre a mesa
e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Item 1.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 155-B, DE 2003
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, das Emendas
do Senado Federal ao Projeto de Lei de Con
versão nº 15, de 2004 (Medida Provisória nº
155-A, de 2003), que dispõe sobre a criação de
carreiras e organização de cargos efetivos das
autarquias especiais denominadas Agências
Reguladoras, e dá outras providências; tendo
parecer do Relator da Comissão Mista, desig
nado em Plenário, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa das Emendas
de nºs 1, 3 e 8; pela inconstitucionalidade das
de nºs 2,4,5,6, 7, 9, 10 e 11; e, no mérito,
pela aprovação das Emendas de nºs 1, 3 e 8,
e rejeição das de nºs 2,4,5,6,7,9, 10 e 11
(Relator: Dep. Luciano Zica)

Prazona Comissão Mista: 1º-2-04
Prazo na Câmara: 16-2-04
Sobresta a Pauta em: 5-3-04 (46º Dia)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Sobre
a mesa requerimento no seguinte teor:

Sr. Presidente, requeremos a VExa., nos
te mos do art. 117, VI, do Regimento Interno, a
re tirada da pauta da Medida Provisória nº 155
B de 2003, constante do Item 1 da presente
Ordem do Dia.

Sala das sessões, em 27 de abril de 2004.
- Moroni Torgan, Vice-Líder do PFL.

O SB. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
encaminh a.r a votação, concedo a palavra ao Sr. Depu
tado Luiz Sérgio, que falará contra a matéria.

O S=l. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, somos contra porque o Brasil
precisa. É necessário que votemos as medidas provi
sórias para que possamos desobstruir a pauta. Assim,
inclusive, teremos oportunidade de votar o que o PFL
e o PSDEJ tanto reclamam, num futuro tão próximo,
que é o reajuste do salário mínimo.

. O SB. AGNALDO MUNIZ - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SI~. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VEXa. a ~alavra.

O SB. AGNALDO MUNIZ (PPS-RO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votações
anteriorel::, votei com o partido.

O St=i. LEANDRO VILELA (PMDB-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores, votei com o PMDB.

O S\=l. LOBBE NETO - Sr. Presidente, peço a
palavra pnla ordem.

O S('I. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a ~;alavra.

O S.Ft LOBBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero retirar
o requerirlento do PSDB.

O Silo PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Está
retirado oseguinte requerimento de retirada de pauta,
da bancada do PSDB:

Sr. Presidente, requeiro a VEXª., nos ter
mos do inciso VI do art. 117, combinado com item
1, alínea b, inciso 11, do art. 101 do Regimento
Interno, a retirada de pauta da Medida Provisória
n{155-B, de 2003, que "dispõe sobre a criação
dl~ carreiras e organização de cargos efetivos
das autarquias especiais denominadas Agências
Reguladoras, e dá outras providências".

Sala das Sessões, 27 de abril de 2004.
- Antonio Carlos Mendes Thame, Vice-Lí
df~r do PSDB.

O SB. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Para
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado
Moroni Torgan, que falará a favor do requerimento.
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O SR. MORONITORGAN (PFL-CE. Sem revisão O SR.PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Os
do orador.) - Sr. Presidente, estranhei muito quando o Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
Deputado disse que a Oposição falava sobre assunto encontram. (Pausa.)
que não era da pauta do requerimento. REJEITADO,

Primeiro, temos que explicar que esses reque- O SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço
rimentos são baseados na estratégia de obstrução, verificação.
que tem de ser reforçadaa cada fala. Se o Deputado O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Veri-
não entendeu, estamos explicando. Mas talvez seja ficação concedida.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO - Sr. Presidente,porque o Governo, a cada· requerimento desses, dá
apenas o encaminhamento "sim" ou "não", sem que peço a palavra pela ordem.
tenha os argumentos necessários para se contrapor O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
aos da Oposição. V.Exa. a palavra.

Não quero deixar nosso povo enganado. Não O SR. GIVALDO CARIMBÃO (PSB-AL. Pela
houve aumento de 20% do salário mínimo, mas de ordem. Sem revisão doorador.) - Sr. Presidente, na

. , , R votação anterior, votei com o partido.
apenas 2%, pelas projeções eXIstentes a epoca. e- O SR. LOBBE NETO _ Sr. Presidente, peço a
posição de inflação não é aumento de salário mínimo!

d palavra pela ordem.
Isso é curso básico de qualquer situação e aumento O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Tem
de salário mínimo. V.Exa. a palavra. .

Tenho o maior carinho, apreço e respeito pela O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Pela ordem.
Deputada que assim Sé expressou, mas não podia dei" Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, o PSDB está
xar de dizer ao nosso povo que não foi. dado aumento em obstrução.
de 20% ao salário mínimo. Já fizemos cálculos com O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Como
vários economistas e todos são acordes em dizer que vota o PRONA?
o aumento foi de2%. Há economistas do PT que falam O SR. ELlMARMÃXIMO DAMASCENO (PRONA-
em 4%, enquanto outros em 1%e mais alguma coisa; SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) _ O PRONA
mas o aumento certamente não foi maior do que 5% está em obstrução, Sr. Presidente.
em nenhum dos cálculos, seja do PT, seja de fora do O SR. DELEY (PV-RJ. Pela ordem. Sem.revisão
PTConseqüentemente, mesmo peloscálculos do PT, do orador.) _ O PV vota "não", Sr. Presidente.
o Presidente Lula ainda deve mais de 95% de aumento O SR. JAMIL MURAD (PCdoB-SP. Pela ordem.
reaL Com todo o respeito e dignidade, vamos deixar Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoS
isso bem claro para o povo brasileiro. vota "não".

Não tentem calar aQposição, porque estarão ca- O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB-ES. Pela
lando a democracia! Não calelTla democracia, porque ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
V. Exas. mesmos já víram como foíruim quando tentaram PSB vota contra o requerimento, "não".
fazer isso. Deixem nosso espaço para que possamos O SR. B.. SÃ (PPS-PI. Pela ordem. Sem revisão
aplicar a oposição. O único instrumento que temos são do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "não", contra
os regimentais. Não tentem calar a Oposição porque o requerimento.
estarão calando a democracia neste País! O SR. HELENO SILVA (Bloco/PL-SE. Pela ordem.

O SR.WLADIMIR COSTA .... Sr. Presidente, peço Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, precisamos
a palavra pela ordem. votar; portanto, o PL vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem O SR. P·RESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O
V. Exa. a palavra. PSDB está em obstrução.

O SR.WLADIMIR COSTA (PMOB-PA Pela ordem. Como vota o PTB? (Pausa.)
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação Como vota o PP?
anterior, votei de acordo com a orientação do PMDB. O SR. ZONTA (PP-SC. Pela ordem. Sem reví-

O SR. ()SMÂNIO PEREIRA (PTB-MG. Pela or- são do orador.) - Sr. Presidente, pelas razões já ex-
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na postas na sessão anterior por nosso Líder, o PP está
sessão anterior, votei de acordo coma orientação do em obstrução.
partido. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O PP

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em está em obstrução e o PFL também.
votação.o requerimento. Como vota o PMOB?
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o SR. OSMAR SERRAGLlO (PMDB-PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota contrariamente.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT-MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota
"não".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O
PTB vota "não".

Como vota o Governo?
O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB-RS. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, encami
nhamos o voto contrário, para que a pauta prossiga.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Como
vota o PSC, nobre Líder Pastor Amarildo?

O SR. PASTOR AMARILDO (PSC-To. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSC
vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O
PDT vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visar de cada

posto.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE - Sr. Presidente,

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

V.Exa. a palavra.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, colegas
Parlamentares, venho a esta tribuna para comentar fato
muito grave que está ocorrendo no País, apurado em
Comissão Externa solicitada pela bancada federal de
Rondônia e acatada pelo Presidente João Paulo Cunha,
na última terça-feira. Na quarta-feira, dia 21, estive
mos na Capital do Estado, Porto Velho, e em Espigão
D'Oeste. Ouvimos vários depoimentos e concluímos
que houve uma grande chacina em Rondônia.

Muito tenho ouvido falar nesta Casa do massacre
de Eldorado do Carajás, da Guerrilha do Araguaia e
de tantos outros episódios. Em Eldorado do Carajás,
morreram, se não me engano, 19 pessoas no confron
to com a Polícia; na Guerrilha do Araguaia, morreram
outros tantos, Mas em Rondônia houve verdadeira
chacina!

Depois de muita pressão do Governo do Esta
do, da Assembléia Legislativa e dos Parlamentares, a
FUNAI houve por bem aceitar que a Polícia Federal
adentrasse na reserva indígena, uma semana depois
do massacre, quando foram encontrados 29 corpos.
Segundo depoimento de pessoas que escaparam do

massacre, mais de 100 brasileiros foram covardemen
te assassinados por aqueles indígenas. Os chama
dos "rodados", pequenos garimpeiros que trabalham
manualmente, foram pegos de surpresa, trabalhando
decentemente, ganhando seu pão de cada dia. E tudo
isso para proteger o quê? Quem sabe, as grandes má
quinas, que continuam trabalhando.

Essas denúncias foram feitas, e as pessoas es
peravam que, quando assumisse o Governo Lula, a
situação se modificaria. No Governo anterior, foram
presos agentes da Polícia Federal, traficantes, pessoas
que integravam verdadeiras gangues lá dentro.

Foi enviado a Rondônia o Sr. Walter Blos, asses
sor especial do Presidente da FUNAI, para colocar um
fim a esse problema. E o que temos? O assassinato de
pequenos garimpeiros, essa verdadeira chacina que
ocorreu no último dia 7 de abril.

Portanto, é extremamente grave a situação que
a Comissão Externa está verificando. Não são apenas
as dezenas de mortes que ocorreram; existe um rou
bo organizado e orquestrado, envolvendo indígenas e
pessoas brancas. Há várias denúncias de que funcio
nários da FUNAI são sabedores do processo.

Segundo informações obtidas em depoimentos,
2, 3 aviões todas as semanas pousam em uma das 4
pistas existentes dentro da área de garimpo, naquela
região de Rondônia, de onde, pelo que levantamos, por
baixo, devem estar saindo de 2 a 3 bilhões de dólares
por ano em diamantes. Levando-se em conta que esse
garimpo se iniciou em 1999, de lá para cá já devem ter
saído mais de 10 bilhões de dólares.

A Comissão Especial está levantando a questão,
apontando nomes, seguindo o trabalho de uma CPI
promovida pela Assembléia Legislativa do Estado de
Rondônia, seguindo a pressão que o próprio Gover
nador de Estado está fazendo. E, agora, é importante
que a sociedade brasileira saiba de tudo isso.

O ouro que havia em Rondônia, segundo dizem,
já acabou, foi roubado da mesma maneira; o mogno
que havia no Estado também já acabou, e agora, do
mesmo jeito, estão acabando com uma das maiores
jazidas de minério do mundo. O que o Governo brasi
leiro está fazendo a respeito?

É importante que as autoridades constituídas te
nham conhecimento dos fatos. O Sr. Ministro da Justiça
já tinha sido alertado sobre o que estaria ocorrendo.
Segundo nos disseram, mais de 500 pessoas teriam
sido mortas nos últimos 5 anos e estariam enterradas
dentro da Reserva Roosevelt, em Espigão D'Oeste,
no Estado de Rondônia.

Esperamos que o Sr. Presidente da República
e o Sr. Ministro da Justiça tomem providências não
apenas com relação à Operação Mamoré, que neste
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momento está cercando aquele pessoal que trabalha
com madeira, os produtores rurais, sitiando aquela
cidade, enquanto o que se tem que fazer ésitiar o ga
rimpo que está dentro daquela reserva e acabar, de
uma vez por todas, com·essa ladroagem em apenas
um garimpo dos centenas que existem espalhados
por este País.

O SR. JAIR BOLSONARQ - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

OSH. JAIR BOLSONARO (PTB-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, nas votações
anteriores, votei com o partido.

O SR. SEVERIANO ALVES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. SEVERIANQ ALVES (PDT-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT
orientaa sua bancada a que vote "nãd'.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Rodrigo Maia, para
uma Comunicação de Liderança, pelo PFL, em função
da ausência do Líder José Carlos Aleluia.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Como Líder.
Sem revisão do orador.) - Sr.•Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares,. participamos de uma sessão interes
sante, assimcomo é interessante o Governo do PI.

Hoje acompanhamos a questão de ordem apre
sentada pelo Deputado Beto Albuquerque, que, de
forma clara, quis usar o Regimento para calar a Opo
sição. Causa-me estranheza partidos considerados de
esquerda tentarem utilizar o Reg imento para inviabili
zar um processo democrático regimental: o direito das
minorias de obstruir.

Requerimentos de adiamento por duas sessões
e de encerramento da discussão são instrumentos
legítimos. A discussão do requerimento pode ter em
basamento na medida provisória e na decisão políti
ca que leva o partido a tomar determinada decisão. É
estranho que o PT,que os partidos da base e um dos
Vice-Líderes do Governo tentem calar a Oposição. A
obstrução é o único instrumento de que dispõe a Opo
sição para questionar, expor as suas posições e fazer
cobranças ao Governo.

A Deputada Angela Guadagnin disse que, no que
se refere a aumento do salário mínimo, eu teria faltado
com a verdade. Eu. poderia enumerar as promessas
que o PI, como partido de oposição, e o Presidente,
como candidato, não cumpriram, e uma delas é o au
mento do salário mínimo. É nítida a falta de vontade

do Governo em cumprir sua promessa de aumento
real do salário mínimo.

Temos ainda a promessa de valorização do servi
dor público. A reforma da Previdência Social de forma
alguma visou a essa valorização do servidor público,
mas sim tungar parte dos seus benefícios.

Durante anos o PT foi contra os acordos com o
FMI, hoje o grande sustentáculo de seu Governo. Se
o Governo diz que não vai fazer umnovo acordo com
o FMI este ano, por que .está tão preocupado em re
formular o já existente? Não deveria estar.

Outra promessa de campanha foi.a da criação
de 10.milhões de novos. empregos. Até. agora o que
vimos foi um aumento brutal do desemprego. O DIEE
SE mostrou que o desemprego na Grande São Paulo
já atinge mais de 20%; o IBGE hoje mostrou aumento
do desemprego em 12,8%, num momento em que não
deveria estar ocorrendo.

O que nós, da Oposição, queremos é que oGo
verno governe~Ainda não começou a governar e não
está parecendo que o fará. A. Oposição fará o papel
de criticar, de cobrar do Governo suas promessas de
campanha. Isso é fundamental. Apopulação não aceita
mais políticos que prometem muito e, depois de ganhar
as eleições e chegar ao poder, não as cumprem.

Continuaremos a obstrUir as.votações nos mo
mentos em que entendermos que isso seja cabívell,
assim como continuaremos a cobrar do Governo que
comece a governar e que não deixe que setore$ impor
tantes. da economia, como o agrícola, fiquem apenas
nas mãos dos.Ministros do Desenvolvimento Agrário
e da Casa Civil.

A participação do Ministro.da Agricultura nas
discussões é fundamental. S.Exa. precisa m9strar a
posição do seu Ministério. Não adianta o.Ministro vo
calizar a favor do agronegócio, do crescimehto dos
empregos no setor agrícola, se, na hora em que uma
fazenda produtiva é invadida, ele se cala. S.~a. é o
representante,sim, do agronegócio no Brasil, ei precisa
posicionar-se com relação às declarações do l\I1inistro
do Desenvolvimento Agrário e a essa bagunça !1tue vem
crescendo assustadoramente no campo e também nas
grandes metrópoles.

Nas grandes metrópoles, sabemos, há também
falta de investimento nos últimos anos. Mas o setor
agrícola, por sua vez, vem crescendo e não pode ser
destruído por falta de determinação do Presidente da
República e do seu Ministro da Agricultura, Eles são,
repito, também representantes do agronegócio.

Por isso pedi a palavra.E digo mais uma vez: não
irão calar a Oposição, de forma alguma! Queremos
que o Governo cumpra suas promessas, para que a
base do Governo saia dessa aflição e volte a usar os
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microfones desta Casa para dizer que o Governo está
cumprindo as promessas feitas pelo Presidente da Re
pública, que estão sendo executadas pelos Ministérios
correspondentes.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não
consigo registrar minha presença nem meu voto pelo
sistema eletrônico. Peço que sejam caracterizadas
minha presença e minha obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)...;. Depu
tado Alberto Goldman, a Presidência registra sua pre
sença, ao mesmo tempo que declara seu voto de
obstrução.

O SR. MORONITORGAN - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. MORONITORGAN (PFL-CE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é evidente a
falta de quorum para votar. As Oposições deram qu
orum para que a sessão extraordinária acontecesse.
Mas, com a obstrução das Oposições, é clara a falta
de quorum. Solicito a VExa. que encerre a Ordem do
Dia por manifesta falta de quorum no plenário para
as votações.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 1g Vice-Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. João
Paulo Cunha, Presidente.

O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. BABÁ (Sem Partido-PA. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei de acordo com orientação do novo partido,
ou seja, "não".

A SRA. ANGELA GUADAGNIN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT-SP. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, não
foi a Oposição que deu quorum. S.Exas. assinaram a
presença depois de ter havido quorum. Que fique re
gistrada esta correção no núcleo de presença.

OSR.WALTER FELDMAN - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

o SI=I. WALTER FELDMAN (PSDB-SP. Pela or
dem. Serr revisão do orador.) - Sr. Presidente, reitero
que o PSDB tem a mesma posição da bancada do
PFL: passados 50 minutos, os Srs. Deputados não vo
taram e n~o há quorum. Parece-me adequado, neste
momento, encerrarmos a sessão.

O SI=I. ZONTA - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O Sft PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a I=alavra.

O SB. ZONTA (PP~SC. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) ...;. Sr. Presidente, o Partido Progressista
endossa as posições do PFL e do PSDB no sentido
da interrUi)ção da Ordem do Dia, dada a flagrante au
sência de quorum.

O SI.=I. EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SB. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a Falavra.

O SB. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Questão
de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
peço ao Flenário atenção para a seguinte questão de
ordem.

A Mnsa da Câmara dos Deputados encaminhou
à Comiss.3.o de Fiscalização Financeira e Controle a
Represen"ação nº 5/2003, subscrita pela Golden Cross
Assist€mcla Internacional de Saúde Ltda., contendo
denúncia:;ontra a União Federal, em razão de contra
tações im3gulares, sem prévio procedimento licitaté
rio, dos sf'rviços de assistência à saúde e assistência
social operacionalizados pela GEAP - Fundação de
Seguridacie Social.

O Presidente da Comissão, no uso de sua com
petência, designou, nos termos do art. 41, inciso VI,
do Regimento Interno, Relator o Deputado Barbosa
Neto, que apresentou à Comissão o seu parecer sobre
a matéria conforme reza o art. 126, para que fosse
apreciado pelo Plenário da Comissão.

O parecer apresentado à Comissão, Sr. Presi
dente,mélis precisamente no que concerne ao voto
do Relator, não atende ao estatuído no inciso 11 do art.
129, que explicita que o voto do Relator deverá ser em
termos objetivos com a sua opinião sobre a conveniên
cia da aprovação ou rejeição, total ou parcial, da ma
téria, ou sobre a necessidade de dar-lhe substitutivo
ou oferecor-Ihe emenda.

Pare dar embasamento à minha citação, Sr. Pre
sidente, lerei, para conhecimento do Plenário, apenas
a conclus;ío do Relator, que foi nestes termos:

"Pelo exposto, opino no seguinte sentido:
Acolher os termos da Denúncia nº

OS/2003, determinando as seguintes provi
d;9ncias:
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a) sejam notificados os órgãos e entida
des vinculados historicamente à instituição da
GEAP, Fundação de Seguridade Social (INSS,
DataPrev e Ministério da Previdência Socia!),
para que, no prazo de 120 dias, rescindam
os Convênios de Adesão e celebrem, caso
seja de seu interesse, mediante dispensa de
licitação, contrato administrativo com a GEAP;
pelo prazo de 60 meses, na forma do art. 57
da Lei nº 8.666/93, por aplicação doart. 76
da Lei Complementar nº 109/2001 .e desde
que observados os seguintes requisitos nele
previstos. Findo esse prazo, devem realizar
obrigatório procedimento licitatório;

b)sejam notificados, à exceção dos ór
gãos ou entidades relacionados na alínea "a",
todos os demais órgão$ e entidades para que
rescindamos Convênios de Adesão manti
dos com aGEAP - Fundação de Seguridade
Social,· no prazo de 120 dias, bem como para
quedetermineaimediataabertura do proces
so licitatório para contratação de empresas
prestadoras de serviços de saúde, na forma
da Lei nº 8.666/93.

É a decisão".

Este parecer foi apreciado, discutido, votado e
aprovado pelo plenário da Comissão contra os votos
deste Deputado e dos Deputados Roberto Gouveia e
Wasny de Roureno dia 14 de abril de 2004.

Sr. Presidente, no dia seguinte à apreciação da
matéria, o Presidente da Comissão enviou cópia do
parecer aprovado ao Presidente do TCU, através do
Ofício nº 15, para que analisasse e tomasse as provi
dências cabíveis.

Encaminhou também, Sr. Presidente, ofícios a 9
Ministros de Estado da União à Advocacia Geral da
União, ao Presidente do Tribunal Regional do Trabalho
e a mais 20 outros dirigentes públicos, notificando-os,
estipulando prazo e determinando rescisão do Con
vênio de Adesão mantido com a GEAP, bem como a
imediata abertura de processo de licitação para con
tratação de empresa prestadora de serviço de saúde,
sem nenhum amparo constitucional, legal, jurídico ou
regimental, extrapolando competência e até mesmo
coerência, quando solicita ao órgão competente, no
caso o TCU, providências cabíveis e, ao mesmo tem
po, institui e delega poderes à própria Comissão, am
parado não sei em qual dispositivo constitucional ou
regimental, para notificar, determinar, assinar prazos
e impor rescisões de convênios a órgãos e entidades
do Poder· Executivo, usando poderes, atribuições e
competências que, a.meu ver, certamente não são
inerentes à Comissão.

O art 24 do Regimento Interno é bem claroquando
estabelece as competências das Comissões Permanen
tes e o art. 32, inciso VIII, é ainda mais preciso no que se
relaciona às atribuições da referida Comissão, não vendo
aqui este Deputado,Sr. Presidente, nenhum dispositivo que
pudesse dar amparo ao explicitado no parecer do·Relator
e nem à decisão tomada pela referida Comissão.

Vejo, sim, Sr. Presidente, expressada claramen
te, no art. 71 da Constituição Federal, onde são es
tabelecidas as competências do Tribunal de Contas
da União, e mais precisamente no inciso IX, que, no
caso, esclarece:

"Art. 71. O controle externo, a cargo do
Congresso Nacional, será exercido com o au
xílio do Tribunal de Contas da União, ao qual
compete:

IX ~ assinar prazo para que o órgão ou
entidade adote as providências necessárias
ao exato cumprimento da lei, se verificada
ilegalidade;"

Entendo, Sr. Presidente, que, havendo procedência
da denúncia, deveria ter o Relator manifestado seu voto
pela aprovação da matéria e sugerido a apresentação,
com base no art. 100, § 1º, e art 60, inciso I, de uma
PFC - Proposta de Fiscalização e Controle, instrumen
to legal e regimental para que se pudesse fazer, com ()
auxílio do TCU, conforme disposto no art. 61, § 1º, do
Regimento Interno, as inspeções e as auditorias neces
sárias ao caso. Acatado e aprovado o relatório final da
Fiscalização e Controle, nos termos do art. 61, inciso
IV, aplicar-se-ia então, no que coubesse, o previsto no
art 37 do Regimento Interno desta Casa.

Por não ser competência da Comissão executar
o que foi proposto no parecer aprovado, Sr. Presiden
te, deve-se considerá-lo nulo, conforme estatuído no
art 55 do Regimento Interno.

Sr. Presidente, embasado nesses argumentos e
pelos motivos já expostos, solicito a V. Exa., com todo
o respeito que me merece, que:

1) seja anulada .a votação referente ao
parecer já citado;

2) torne sem efeito toda e qualquer de
cisão oriunda desse parecer;

3) determine à Comissão a adoção dos
procedimentos regimentais para apreciar a
matéria, nos termos dos arts. 60, 61 e 37 do
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Qual
é a questão de ordem, nobre Deputado Eduardo Val
verde?
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o SR. EDUARDO VALVERDE - A questão de
ordem é neste sentido: que a Comissão de Fiscaliza
ção Financeira e Controle extrapolou sua competên
cia. Estou remetendo à Presidência desta Casa que
aprecie a conduta da referida Comissão. Ao extrapolar
sua competência, a Comissão recomendou ao Poder
Executivo, especialmente aos Ministérios, que mude
de conduta. Essa atitude contraria o Regimento Inter
no. Essa competência cabe ao Plenário desta Casa,
à Presidência, ou seja, de recomendar ao TCU que
faça auditoria.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re
cebo a questão de ordem de VExa. e a ela vou res
ponder oportunamente.

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o art. 95, §
1º, é claro quando diz que, durante a Ordem do Dia,
só poderá ser levantada questão de ordem atinente
diretamente à matéria que nela figure.

A matéria trazida pelo Deputado Eduardo Valver
de não tem nada a ver com a que estamos tratando na
Ordem do Dia desta sessão extraordinária.

Gostaria que o nobre Deputado Beto Albuquer
que também repreendesse sua bancada acerca des
se assunto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - No
bre Deputado Moroni Torgan, VExa. é um Deputado
experiente, já está há vários mandatos nesta Casa e
sabe que as questões de ordem têm sido costumeira
mente apresentadas a qualquer tempo da sessão. En
tão, não seria justo agora exigir o cumprimento desse
dispositivo, se a nossa tradição...

O SR. MORONI TORGAN - Com toda minha
experiência, essa foi a maior questão de ordem que
já ouvi durante todos os anos em que estive neste
Parlamento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O cos
tume não indica o tamanho da questão de ordem.

O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL-MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei de acordo com o meu partido.

O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordern.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Questão
de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
minha questão de ordem diz respeito ao parecer do
Relator Deputado Luciano Zica sobre a Emenda nº 2
da Medida Provisória nº 155.

Quando esta Casa votou a matéria, S.Exa. deu
o parecer pela constitucionalidade da Emenda nº 2.
Mas agora se manifesta pela inconstitucionalidade da
mesma emenda, aprovada no Senado Federal.

Se o nobre Relator discorda da emenda no mérito,
deveria dizê-lo. Assim, nós a destacaríamos para que
pudesse ser votada. No entanto, S.Exa. não pode dizer
que ela é constitucional na primeira vez em que apre
ciamos a matéria, enquanto agora, quando ela retoma
do Senado Federal, a declara inconstitucional.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Depu
tado Ricardo Barros, a Mesa vai submeter ao Plenário
o parecer apresentado pelo Deputado Luciano Zica.

O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente,
refiro-me às prerrogativas do Plenário. Não podemos
destacar emenda considerada inconstitucional, mas
é possível fazê-lo nos casos em que o Relator dela
discorde quanto ao mérito.

No primeiro relatório que apresentou, o Relator
declarou a Emenda nº 2 constitucional, mas dela dis
cordou no mérito.

Portanto, destacamos a emenda.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O

nobre Líder Sandro Mabel já assinou recurso contrá
rio ao parecer de inconstitucionalidade à emenda que
VExa. cita.

O SR. RICARDO BARROS - Não sabia, Sr. Pre
sidente. Por isso, apresentei esta questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O
Plenário vai ter oportunidade de se manifestar com
base no que VExa. está afirmando.

O SR. RICARDO BARROS - Obrigado, Sr. Pre
sidente.

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. MORONITORGAN (PFL-CE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço resposta
à questão de ordem que há pouco apresentei.

A sessão iniciou-se há uma hora, mas ainda não
temos quorum. Pergunto a VExa. se podemos encerrar
a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
apreciar o pedido de VExa.

O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. COLBERT MARTINS (PPS-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Depu
tado Moroni Torgan cumpre o papel de Deputado da
Oposição. Mas S.Exa. não consegue respeitar a demo
cracia, pois não registrou presença no painel eletrônico,
conforme 'fez o Deputado Alberto Goldman.

Portanto, Sr. Presidente, uma vez que o Deputado
Moroni Torgan se esqueceu desse pequeno detalhe,
peço a V.Exa. que considere a presença do nobre co
lega, que será necessária e definitiva para obtenção
do quorum. Caso contrário, teremos um fantasma fa
lando nesta sessão!

O SR. MORONI TORGAN-Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. MORONITORGAN (PFL-CE Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sinto muito,
mas o Deputado Colbert Martins não deve ter obser
vado o registro de presença. Estamos em obstrução;
conseqüentemente, meu nome não consta do painel
de votação.

O SR. COLBERT MARTINS - Deputado Moroni
Torgan, se V. Exa. está falando neste momento, con
seqüentemente está presente!

'O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência convoca as. Sras. Deputadas e os Srs.
Deputados ao plenário, pois estamos em processo
de votação.

O SIR. JOÃO FONTES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR.PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. JOÃO FONTES (Sem Partido-SE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aca
bo de chegar do Estado de Pernambuco, onde está
localizado o Tribunal Regional Federal da 5ª Região,
que julga todos processos em grau de recurso dos Es
tados do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba,
de Pernambuco, de Alagoas e de Sergipe.

A OAB de Sergipe, na pessoa do Presidente Henri
Clay Andrade,e a OAB de Pernambuco, na pessoa do
Presidente Júlio Alcino de Oliveira Neto, acabam de
receber uma das mais belas sentenças que enobrece
o Judiciário brasileiro.

OPaís acompanhou, pelo Jornal Nacíonal e toda
a imprensa do Brasil, o caso do concurso do Tribunal
de Justiça do Estado de Sergipe, que apresentou vícios
desde o nascedouro: destinou-se a beneficiar filhos e
apadrinhados deDesembargadores sergipanos. Para
VExas. terem idéia, esse concurso foi realizado com

dispensa de licitação, mediante parecer elaborado pelo
genro do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
de Sergipe, que aparece na relação dos aprovados.

Estive em Pernambuco com o Deputado Babá,
onde várias pessoas perguntaram a S.Exa. se ele ti
nha sido aprovado nesse concurso, porque, na relação
dos aprovados publicada em jornal, consta o nome da
babá do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
de Sergipe!

Em nome de todos 0$ sergipanos eda maioria
dos juízes do Estado, todos homens de bem, peço
desculpas ao País por essa mácula no Judiciário de
Sergipe.

Quero dizer ainda que o Dr. Napoleão Maia Filho,
Presidente do TRF da 5ª Região, acaba de manter a
liminar concedida à OAB do Estado de Sergipe, que
suspende a, nomeação dos aprovados no conCurso.

Como disse, Sr. Presidente, esse concurso foi
feito com dispensa de licitação, baseada em notória
especialidade de empresa fantasma. O jornal C1o/FORM
exibe a foto da sede da suposta empresa contratada,
uma casa que está para alugar. É um verC!ad~iro.ab-
surdo! 'Isso enlameia o Estado de Sergipe. '

Peço, contritamente, desculpas ao País, a esta
Casa, ~ imprensabrasileíra.

Em entrevista coletiva concedida hoje à imprensa
nacional e,estadual, o Tribunal de Justiça do! Estado
de Sergipe disse que acaba de cancelar essE? malfa
dado concurso. Isso está em todas as manch~tesde
jornais.

A imprensa ficou amordaçada, eis que apenas
dispusemos de 2 canais para denunciar tal flilto. Um
deles foi o jorna.l CINFORM, que, contrariandp todas
as formas de repressão, publicou matéria iqtitulada
Marmelada Suspensa, na qual diz que juiz' federal
mandou suspender as contratações dos aprovMos no
referido concurso.

Também contamos com o apoio do SBTno meu
Estado, cujos canais de comunicações nos foram ce
didos pelo Dr. Walter Franco. O radialista Fábio Henri
que, que apresenta o programa Fala Sergipe, da Rádio
Atalaia, não teve medo e foi em frente.

Também não podemos deixar de regist~ara re
sistênciada OAB do meu Estado, na pessoa do Pre
sidente Henri Clay Andrade.

Os sergipanos foram às ruas, exibindo faixas que
pediam o fim desse absurdo. Essa é, portanto, uma
vitória da cidadania, do, povo brasileiro.

Esta Casa precisa trabalhar, intensamente na
reforma do Judiciário. Somente com controle externo
desse Poder impediremos que tais fatos acol)teçam.

Perdão, povo brasileiro! Os cidadãos de Sergipe
são homens de bem e trabalhadores. Não cOlTlcordar-
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mos com esse concurso fraudulento e vamos às últimas
conseqüências para punir os responsáveis!

Sr. Presidente, peço a VExa. a transcrição nos
Anais de matéria publicada pelo jornal CINFORM e a
divulgação deste pronunciamento pelos órgãos de co
municação Casa e pelo jornal A Voz do Brasil.

MATÉRIA A QUE SER REFERE O ORA
DOR:

JANIO DE FREITAS

Abaixo os velhos

O governo que quis os nonagenários enfileirados
à porta do INSS para se provarem vivos - exigência que
honraria os eugenistas do nazismo, mas a luta pareceu
apenas "um pequeno gol contra" do sinistro Ricardo
Berzoini - está pronto para praticar, nesta semana,
um ardil que burla uma das raras proteções à velhice
lembradas pelos autores da Constituição. As aposen
tadorias devem ser reajustadas na mesma proporção
em que o seja o salário mínimo. A idéia, portanto, de
dar um reajusteao salário mínimo e "compensá-lo" com
reajuste melhor do salário-família é uma providência
contra os aposentados, sem direito ao salário-família,
O truque permite a afirmação de que o preceito de re
ajustes idênticos estará cumprido, mas o espírito da
Constituição, tão óbvio no seu propósito democrático
e humanitário de evitar a penúria agravada na velhice,
estará violado por uma deliberação imoral.

Lula tem consciência da nova investida contra
a velhice sob sua assinatura e responsabilidade. Em
seu programa radiofônico de quarta-feira passada, um
capítulo a mais dessa espécie de novela do populis
mo, Lula comunicou aos aposentados que a cassação
do devido reajuste das aposentadorias terá, também,
uma "compensação". Serão criadas (sempre este fu
turo impreciso e de tão difícil confirmação) linhas de
financiamento, para aposentados, com pagamento em
até 24 prestações e que não passem de 30% do valor
da aposentadoria.

A maioria absoluta dos aposentados pelo INSS
gasta a aposentadoria, antes de encerrado o mês,
com comida, gás, luz e aluguel. Se sobrar alguma
coisa, gasta com remédio. E o que está constatado
em conhecidos trabalhos do IBGE, do Ipea, do Diee
se, até mesmo do INSS. Em tais condições, com que
dinheiro o aposentado do INSS pagará empréstimos?
O reajuste era esperado para compensar os aumentos
naqueles gastos vitais. Logo, o que Lula propõe é que
o aposentado e o pensionista dependentes de salário
mínimo, quando não de menos, faça empréstimos ban
cários para comprar comida, pagar o botijão de gás, a
luz. E, feito o empréstimo para "compensar" a garfada

governarrental em um mês, o aposentado vai esperar
outros 23 meses para o segundo empréstimo.

A burla ao propósito constitucional pretende redu
zir o gasto do INSS com reajuste das aposentadorias. O
governo, ~'Ürém, consumiu metade do ano parlamentar
de 2003 com o que chamou de "reforma da Previdência".
A respeito, o procurador-geral da República, Cláudio
Fontell,es, acaba de dizer o suficiente: o ponto mais im
portante ca "reforma", a cobrança de contribuição pre
videnciária de servidores aposentados e pensionistas,
desrespeita a Constituição. Foi para isso a reforma?
Ou para E:gora agredir a Constituição porque nada a
"reforma" fez no que precisa ser reformado?

Já f:rovada a inveracidade dos slogans "Sem
medo de ser feliz", "O espetáculo do crescimento" e
outros, o governo pode adotar verdadeira fiel à sua
índole: "Abaixo a velhice".

O sn. MORONITORGAN - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SB. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a f:alavra.

O Sft MORONITORGAN (PFL-CE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ainda não há
quorum até este momento. Apresentei uma questão de
ordem pala, em virtude da falta de número regimental,
encerrarmos a sessão.

O Sft PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Estou
controlando o tempo, Deputado Moroni Torgan. VExa.
pode ficar tranqüilo.

O SFt PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência convoca asSras. Deputadas e os Srs.
Deputadcs ao plenário, pois estamos em processo
de votaçàJ.

O Sll. JAIME MARTINS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O Sft PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JAIME MARTINS (Bloco/PL-MG. Pela
ordem. Süm revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
última vo':ação da sessão anterior, votei conforme
orientação do partido.

O S=I. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
Presidência convoca as Sras. Deputadas e os Srs.
Deputadcs ao plenário, pois estamos em processo
de votaçàJ.

O Sn. TARCISIO ZIMMERMANN - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SB. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a f:alavra.

O sn.TARCISIO ZIMMERMANN (PT-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputado~;, na tarde de hoje, a Comissao de Trabalho, de
Administrê.ção e Serviço Público realizou audiência pú-



Abril de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 28 1881 9

curso, para que seja efetivada licitação pública que,
certamente devolverá o controle desse serviço à Cai
xa Federal, ao povo brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Está.

encerrada a votação.
Anuncio o resultado:

É Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta
da Medida Provisórianº 155, de 2003.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: MPV Nº 155/2003 - Requerimento de
Retirada da Pauta
Início Votação: 27/04/2004 20:38
Fim Votação: 27/04/2004 21 :14
Presidiram a Votação:
Inocêncio Oliveira
João Paulo Cunha
Resultado da Votação
Sim5
Não 248
Abstenção 3
Total da Votação 256
Art. 17 2
Total Quorum 258
Obstrução 77
Orientação
PT - Não
PMDB- Não
PFL - Obstrução
PP - Obstrução
PTB - Não
PSDB - Obstrução
PUPSL- Não
PPS- Não
PSB- Não
POT - Não
PCdoB -Não
PSC- Não
PV- Não
PRONA - Obstrução
GOv. - Não
Partido Bloco Voto

blica que oontou com a participação das Comissões de
Desenvolvimento Eoonômico, Indústria e Comércio e de
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado.

Tivemos oportunidade de ouvir o Presidente da
Caixa Econômica Federal, Jorge Mattoso, falar dos pro
jetos da CEF para este ano e prestar esclarecimentos
sobre as relações comerciais mantidas com a empresa
GTECH. Cerca de 20 Parlamentares manifestaram-se
110 debate, que durou mais de 4 horas.

Ficamos convencidos de que temos à frente da
Caixa Econômica Federal um cidadão honrado, íntegro
e de elevado espírito público. Está à frente da Caixa
Econômica Federal um Presidente que agrega com
petência e visão social dignas de registro.

Os dados trazidos, de forma clara, concreta e
transparente, pelo Presidente Jorge Mattoso às 3 Co
missões conferem a certeza de que a atual adminis
tração da Caixa Econômica Federal, no aditamento do
contrato com a GTECH, operou na mais absoluta lisura,
diferentemente do ocorrido com contratos negociados
pela administração anterior, em que, inexplicavelmente,
o custo dos serviços foi adicionado em 200%, enquanto
a inflação do período foi de pouco mais de 3()%. Essa
administração negociou a redução de 15% do valor dos
serviços prestados pela GTECHe liberou os correspon
dentes bancários, permitindo que a rede da Caixa Fe
deral se estendesse por milhares denovos agentes, que
estarão prestando serviços ao cidadão. Ao trazer para
o controle da instituição o processamento das loterias
federais, r,epito, operou n<l mais absoluta lisura.

Manifesto minha solidariedade aO Presidente
Jorge MaUoso, que, na audiência pública, mais uma
vez, declarou sua estranheza frente à atitude do Pro
curador da República, que, ao arrepio de toda prática
condizente a um Procurador, atropelou as investiga
ções em curso e indiciou o Presidente da Caixa Eco
nômica Federal por má gestão, enquanto deveria, pe
los resultados da renegociação do contrato, dirigir-lhe
votos de louvor.

Portanto, Sr. Presidente, a audiência pública foi
extremamente importante para que julgássemos efe
tivamente esclarecido o episódio. Distribuiremos cópia
do pronunciamento do Presidente. Jorge Mattoso a
todas as Sras. e os Srs. Parlamentares, no sentido de
que as informações dadas à Comissão passem a ser
do conhecimento de todos. isso contribuirá para que
o episódio que envolveu a Caixa Econômica Federal
e a GTECH seja superado e ajudará para que todos
os Parlamentares apóiem a Caixa Econômica Federal
para que ela se libere da dependência judicial que hoje
tem oom a GTECH.

Apelo ao Poder Judiciário no sentido de que
agilize a tramitação de todas as medidas judiciais em

Sim
Não
Abstenções
Total

Art. 17
Total Quorum
Obstrução

VOTARAM

5
248

3
256

2
258

77
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RORAIMA

Alceste Almeida PMDB Não
Maria Helena PPS Não
Pastor Frankembergen PTB Não
Total Roraima: 3

AMAPÁ

Coronel Alves PL PUPSL Não
Davi Alcolumbre PDT Não
Eduardo Seabra PTB Não
Gervásio Oliveira PDT Não
Hélio Esteves PT Não
Total Amapá: 5

PARÁ

Ann Pontes PMDB Não
Asdrubal Bentes PMDB Não
Babá S. Part. Não
Josué Bengtson PTB Não
Paulo Rocha PT Não
Wladimir Costa PMDB Não
Zé Geraldo PT Não
Zequinha Marinho PSC Não
Total Pará: 8

AMAZONAS

Carlos Souza PL PUPSL Não
Francisco Garcia PP Abstenção
Humberto Michiles PL PUPSL Não
Lupércio Ramos PPS Não
Silas Câmara PTB Não
Vanessa Grazziotin PCdoB Não
Total Amazonas: 6

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS Não
Confúcio Moura PMDB Não
Eduardo Valverde PT Não
Marinha Raupp PMDB Não
Nilton Capixaba PTB Não
Total Rondônia: 5

ACRE

Henrique Afonso PT Não
João Correia PMDB Não
Júnior Betão PPS Não
Nilson Mourão PT Não
Total Acre: 4

TOCANTINS

Pastor Amarildo PSC Não
Total Tocantins: 1

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

MARANHÃO

César Bandeira PFL Obstrução
Costa Ferreira PSC Não
Gastão Vieira PMDB Não
João Castelo PSDB Obstrução
Luciano Leitoa PSB Não
Pedro Fernandes PTB Não
Pedro Novais PMDB Não
Sebastião Madeira PSDB Obstrução
Terezinha Fernandes PT Não
Wagner Lago PP Obstrução
Washington Luiz PT Não
Total Maranhão: 11

CEARÁ

Antonio Cambraia PSDB Obstrução
Ariosto Holanda PSDB Não
Amon Bezerra PTB Não
Inácio Arruda PCdoB Não
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSDB Obstrução
Leônidas Cristino PPS Não
Manoel Salviano PSDB Obstrução
Marcelo Teixeira PMDB Não
Mauro Benevides PMDB Não
Moroni Torgan PFL Obstrução
Pastor Pedro Ribeiro PMDB Não
Rommel Feijó PTB Não
Vicente Arruda PSDB Obstrução
Zé Gerardo PMDB Não
Total Ceará: 15

PIAuí

Átila Lira PSDB Obstrução
B. Sá PPS Não
Júlio Cesar PFL Obstrução
Marcelo Castro PMDB Não
Moraes Souza PMDB Não
Mussa Demes PFL Obstrução
Nazareno Fonteles PT Não
Promotor Afonso Gil PDT Não
Total Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT Não
Fátima Bezerra PT Não
Henrique Eduardo Alves PMDB Não
Lavoisier Maia PSB Não
Sandra Rosado PMDB Não
Total Rio Grande do Norte: 5

Abril de 2004
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MINAS GERAIS

Aracely dePaula PL PUPSL Não
Athos Avelino PPS Não
Bonifácio de Andrada PSDB Obstrução
Carlos Mota PL PUPSL Não
Carlos Willian PSC Não
Dr. Francisco Gonçalves PTB Não
Eduardo Barbosa PSDB Obstrução
Geraldo Thadeu PPS Não
Gilmar Machado PT Não
Isaías Silvestre PSBNão
Jaime Martins PL PUPSL Não
João Magno PT Não
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL Não
José Militão PTB·Não
José Santana de Vasconcellos PL PUPSL Não
Júlio Delgado PPS Não
Lincoln Portela PL PUPSL Não
Marcello Siqueira PMDB Não
Maria do Carmo Lara PT Não
Mário Assad Júnior PL PUPSL Não
Mário Heringer por Não
Narcio Rodrigues PSDB Obstrução
Odair PTNão
Osmânio Pereira PTB Não
Rafael Guerra PSDB Obstrução
Reginaldo Lopes PT Não
Roberto Brant PFL Obstrução
Romeu Queiroz PTB Não
Saraiva Felipe PMDB Não
Sérgio Miranda PCdoB Não
Silas Brasileiro PMDB Não
Virgílio Guimarães PT Não
Total Minas Gerais: 32

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Obstrução
Armando Monteiro PTB Não
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Não
Fernando Ferro PT Não
Inocêncio Oliveira PFL Art. 17
Joaquim Francisco PTB Não
Jorge Gomes PSB Não
José Chaves PTB Não
José Mendonça Bezerra PFL Obstrução
José Múcio Monteiro PTB Não
Luiz Piauhylino PTB Não
Marcos de Jesus PL PUPSL Não
Pastor Francisco Olímpio PSB Não
Paulo Rubem Santiago PT Não
Renildo Calheiros PCdoB Não
Roberto Magalhães PTB Não
Total Pernambuco: 16

PARAfBA Guilherme Menezes PT Não

Benjamin Maranhão PMDB Não João Almeida PSDB Obstrução
Carlos Dunga PTB Não João Leão PL PUPSL Não
Marcondes Gadelha PTB Não Jonival Lucas Junior PTB Não
Philemon·Rodrigues PTB·Não José Carlos Araújo PFL Obstrução
Wellington Roberto PL PUPSL Não José RochaPFL Obstrução
Wilson Santiago PMDB Não Josias Gomes PT Não
Total Paraíba: 6 Luiz Bassuma PT Não

Nelson Pellegrino PTNão
Paulo Magalhães PFL Obstrução
Pedro Irujo PL PUPSL Não
Reginaldo Germano PP Obstrução
Robério Nunes PFLObstrução
Severiano Alves PDT Não
Walter Pinheiro PT Não
Zelinda Novaes PFL Obstrução
Zezéu Ribeiro PT Não
Total Bahia: 22

ALAGOAS

Benedito de Lira PP Obstrução
Givaldo Carimbão PSB Não
Helenildo Ribeiro PSDB Obstrução
João Caldas PL PUPSL Não
José Thomaz Nonê PFL Obstrução
Jurandir Boia PSB Não
Luiz Dantas PTB Não
Olavo Ca~heiros PMDB Não
Rogério Teófilo PPS Não
Total Alagoas: 9

SERGIPE

Bosco Costa PSDB Obstrução
Heleno Silva PL PUPSL Não
Jackson Barreto PTB Não
João Fontes S.Part. Não
Total Sergipe: 4

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Não
Claudio Cajado PFL Obstrução
Colbert Martins PPS Não
Coriolano Sales PFL Obstrução
Edson Duarte PV Não
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EspíRITO SANTO

Iriny Lopes PT Não
Renato Casagrande PSB Não
Rose de Freitas PMDB Não
Total Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB Não
Almerinda de Carvalho PMDB Não
Almir Moura PL PUPSL Não
Antonio Carlos Biscaia PT Não
Bernardo Ariston PMDB Obstrução
Carlos Rodrigues PL PUPSL Não
Carlos Santana PT Não
Chico Alencar PT Não
Deley PV Não
Edson Ezequiel PMDB Não
Eduardo Cunha PMDB Obstrução
Elaine Costa PTB Não
Fernando Lopes PMDB Não
Francisco Dornelles PP Obstrução
Jair Bolsonaro PTB Sim
Jandira Feghali PCdoB Não
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Não
José Divino PMDB Abstenção
Josias Quintal PMDB Obstrução
Julio Lopes PP Obstrução
Laura Carneiro PFL Obstrução
Leonardo Picciani PMDB Sim
Lindberg Farias PT Não
Luiz Sérgio PT Não
Maria Lucia PMDB Não
Miro Teixeira PPS Não
Moreira Franco PMDB Obstrução
Nelson Bornier PMDB Abstenção
Paulo Baltazar PSB Não
Paulo Feijó PSDB Obstrução
Reinaldo Betão PL PUPSL Não
Renato Cozzolino PSC Não
Rodrigo Maia PFL Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSDB Obstrução
Sandro Matos PTS Não
Simão Sessim PP Obstrução
Total Rio de Janeiro: 36

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB Obstrução
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Obstrução
Amauri Gasques PL PUPSL Não
Angela Guadagnin PT Não
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Obstrução
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim
Celso Russomanno PP Obstrução

Cláudio Magrão PPS Não
Corauc:i Sobrinho PFL Não
Devanir Ribeiro PT Não
Dimas Ramalho PPS Não
Dr. Evilásio PSB Não
Dr. Hélio PDT Não
Durval Orato PT Não
Edna Macedo PTB Não
Elimar M{ximo Damasceno PRONA Obstrução
Enéas PF,ONA Obstrução
Gilberto kassab PFL Obstrução
Gilberto Nascimento PMDB Não
Iara Bernardi PT Não
Ildeu Aral!jo PP Obstrução
Ivan Valente PT Não
Jamil Murad PCdoB Não
Jefferson Campos PMDB Não
João Bati:>ta PFL Obstrução
João Pauio Cunha PT Art. 17
José Eduardo Cardozo PT Não
Julio Semeghini PSDB Obstrução
Lobbe Neto PSDB Obstrução
Luciano Zica PT Não
Luiz Antonio Fleury PTB Não
Luiz CarJc,s Santos PFL Obstrução
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Não
Luiza Eru1dina PSB Não
Marcos Axamo PFL Obstrução
Mariângela Duarte PT Não
Medeiros PL PUPSL Não
Michel Temer PMDB Não
Milton Monti PL PUPSL Não
Nelson M:trquezelli PTB Não
Neuton Lina PTB Não
Orlando Fantazzini PT Não
Professorlrapuan Teixeira PP Obstrução
Professor Luizinho PT Não
Ricardo Izar PTB Não
Roberto Ciouveia PT Não
Rubinelli PT Não
Salvador Zimbaldi PTB Não
Vanderlei Assis PP Obstrução
Walter Fedman PSDB Obstrução
Wandervé,1 Santos PL PUPSL Não
Zarattini F'T Não
Total São Paulo: 52

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Não
Celcita Pi 1heiro PFL Obstrução
Thelma dG Oliveira PSDB Obstrução
Welinton Fagundes PL PUPSL Não
Total Mato Grosso: 4
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DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PTB Não
José Roberto Arruda PFL Obstrução
Osório Adriano PFL Obstrução
Sigmaringa Seixas PT Não
Tadeu Filippelli PMDB Não
Tatico PTB Não
Wasny de Houre PT Não
Total Distrito Federal: 7

GOIÁS

Barbosa Neto PSB Não
Enio Tatico PTB Não
Jovair Arantes PTB Não
Leandro Vilela PMDB Não
Luiz Bittencourt PMDB Não
Neyde Aparecida PT Não
Pedro Chaves PMDB Não
Professora Raquel Teixeira PSDB Obstrução
Sandro Mabel PL PUPSL Não
Sergio Caiado PP Obstrução
Vilmar Rocha PFL Obstrução
Total Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Não
Antonio Cruz PTB Não
Geraldo Resende PPS Não
João Grandão PT Não
Nelson Trad PMDB Não
Vander Loubet PT Não
Waldemir Moka PMDB Obstrução
Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Obstrução
Airton Roveda PMDB Não
André Zacharow PP Obstrução
Assis Miguel do Couto PT Não
Cezar Silvestri PPS Não
Chico da Princesa PL PUPSL Não
Colombo PT Não
Dilceu Sperafico PP Obstrução
Dra. Clair PT Não
Giacobo PL PUPSL Não
Gustavo Fruet PMDB Sim
Iris Simões PTB Não
Moacir Micheletto PMDB Não
Odílio Balbinotti PMDB Não
Osmar Serraglio PMDB Não
Paulo Bemardo PT Não
Ricardo Barros PP Obstrução
Selma Schons PT Não
Total Paraná: 18

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB Não
Carlito Merss PT Não
Edison Andrino PMDB Não
Fernando Coruja PPS Não
Ivan Ranzolin PP Obstrução
João Matos PMDB Não
Jorge Boeira PT Não
Leodegar Tiscoski PP Obstrução
Luci Choinacki PT Não
Mauro Passos PT Não
Paulo Afonso PMDS Não
Vignatti PT Não
Zonta PP Obstrução
Total Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Não
Alceu·Collares PDT Não
Ary Vanazzi PT Não
Beto Albuquerque PSB Não
Cezar Schirmer PMDB Não
Eliseu Padilha PMDB Obstrução
Enio Bacci POT Não
Francisco Turra PP Obstrução
Henrique Fontana PT Não
José Ivo Sartori PMDB Não
Kelly Moraes PTS Não
Luciana Genro S.Part. Não
Luis Carlos Heinze PP Obstrução
Mendes Ribeiro Filho PMDB Não
Milton Cardias PTB Não
Nelson Proença PPS Não
Onyx Lorenzoni PFL Obstrução
Orlando Desconsi PT Não
Osvaldo Biolchi PMDB Não
Pastor Reinaldo PTB Não
Paulo Gouvêa PL PUPSL Não
Paulo Pimenta PT Não
Pompeo de Mattos PDT Não
Tarcisio Zimmermann PT Não
Total Rio Grande do Sul: 24

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Estão
prejudicados, com esta votação, 2 requerimentos, sendo
um subscrito pelo Líderdo PFL e outro pelo Líderdo PSDB,
em que solicitam também o adiamento da discussão:

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., nos
termos regimentais, o adiamento da discussão
por 2 sessões da MP 155-B/03, constante do
item 1 da presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, em 27 de abril de
2004. - Rodrigo Maia, Vice-Líder do PFL.
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Sr. Presidente, requeiro a V Exa., nos
termos do art. 117, X, combinado com o art.
101, 11, b, 2, do Regimento Interno, o adia
mento da discussão, por 01 sessão, da Medi
da Provisória nº 155-B, de 2003, que "dispõe
sobre a criação de carreiras e organização
de cargos efetivos das autarquias especiais
denominadas Agências Reguladoras, e dá
outras providências.

Sala das Sessões, de abril de 2004. 
Custódio Mattos, Líder do PSDB.

O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores, votei conforme orientação da
bancada do POr.

O SR. RAUL JUNGMANN (PPS-PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei confor
me orientação da bancada do PPS.

O SR. AIRTON ROVEDA (PMDB-PR. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
conforme orientação do meu partido.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Pas
sa-se à discussão da matéria.

Para falar contrariamente, concedo a palavra ao
Sr. Deputado Ricardo Barros.

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, nobres companheiros, esta
medida provisória que estrutura o quadro do pesso
al das agências reguladoras, relatada pelo Deputado
Luciano lica nesta Casa e pelo Senador José Jorge
no Senado, tem por objetivo dar às agências a capa
cidade de, com estrutura de pessoal estável, porque
vinham há 7 anos renovando contratações provisórias,
dar conta da sua tarefa, que neste momento se mostra
ainda indefinida, porque o projeto de lei mandado com
urgência constitucional a esta Casa diz com clareza
que o Ministério, o poder concedente, poderá delegar
à agência reguladora as licitações, as contratações
e a operacionalização da política estabelecida pelo
Governo.

Esse "poderá" cria a seguinte situação: ou o qua
dro técnico para a consecução dessas tarefas está na
agência reguladora ou está no Ministério. Do contrário,
haverá dois quadros técnicos à disposição da vontade
política dos Ministros - que na área de infra-estrutura,
em média, têm mandato de um ano - de delegar ou
não. Então, terá de haver um quadro nos Ministérios
e um quadro nas agências para fazer o trabalho; ou
seja, temos de resolver essa questão.

o Senador José Jorge aprovou no Senado vá
rias emendas, 11 no total, que melhoram muito esse
projeto. Lamentavelmente, o Deputado Luciano lica
só acatou 3 delas aqui.

Eu destaco a Emenda nº 2, com a qual se pre
tende o ingresso do servidor na carreira não somente
no padrão inicial. Por quê? Pretende-se agora a rea
lização de concurso nas agências reguladoras para
contratar somente servidores para o padrão inicial da
ckmeira. No entanto, os técnicos que lá se encontram,
que foram contratados temporariamente, pessoas com
20 ou 25 anos de experiência, fundamentais para.a
estruturação do marco regulatório, que percebem sa
lários superiores, terão de fazer concurso para ganhar
o salário inicial e aguardar promoções. É evidente que
isso não vai acontecer. As agências terão seu funcio
namento extremamente prejudicado.

Essa matéria, Deputado Luciano lica, é extre
mamente meritória. Gostaria da revisão do parecer
do nobre Relator à Emenda nº 2, porque ela não é
inconstitucional.

Deputado Luciano lica, VExa. já reconheceu, no
seu parecer, quando apreciou a matéria pela primei
ra vez, que a emenda não é inconstitucional. Agora,
temos a palavra do Presidente de que vamos poder
apreciar o mérito. O Plenário poderá fazer destaques
e apreciar o mérito. Já há um destaque doPL.

O Deputado Luciano lica está dizendo que não.
Sr. Presidente, gostaria de um esclarecimento de V.Exa.
nesse sentido. Estamos discutindo a matéria. O Relator
deu-a como constitucional no seu primeiro relatório; ela
foi aprovada no Senado e retornou para esta Casa, mas
o Relator agora diz que ela é inconstitucional.

Sr. Presidente, gostaria da garantia de VExa. - o
que já tive - de que votaremos o mérito da Emenda nº
2, apesar da negativa do Deputado Luciano lica. Se
houver alguma questão, eu gostaria que fosse dirimida
agora, porque eu fiz a questão de ordem e o Presidente
me garantiu que há recursb do Partido Liberal sobre a
matéria que vamos votar.

Destaco também a Emenda nº 5, que estende a
gratificação de desempenho de atividade em regula
ção para ocupantes e analistas de cargo administrati
vo de nível superior. Isso é fundamental, a fim de não
termos duas categorias dentro das agências. Todos
os funcionários técnicos e analistas poderão che
gar a nível de remuneração igual. A matéria é muito
técnica. Oito emendas foram rejeitadas pelo Relator.
Elas foram aprovadas no Senado, portanto, devemos
recuperá-Ias.

Quanto à Emenda nº 10, que amplia a GDAR de
35% para 55%, peço a revisão do orador.
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Peço ao Presidente para nos garantir a possibi
~idade de apreciar, no mérito, a Emenda nº 2 no des
taque do PL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Para
falar a favor da matéria, tem a palavra o Deputado Hen
rique Fontana. (Pausa.) S.Exa. abriu mão.

Tem a palavra o Deputado Tarcisio Zimmermann.
(Pausa.) S.Exa. também abriu mão.

Tem a palavra o Deputado Eduardo Valverde.
(Pausa.)S.Exa. abriu mão.

Tem a palavra o Deputado Walter Pinheiro.
(Pausa.)

Tem a palavrao Deputado Sandro Mabel. (Pausa.)
Tem a palavra o Deputado Fernando Coruja.

(Pausa.) S.Exa. abriu mão.
Tem a palavra o nobre Deputado Darcísio Peron

di, que falará contra a matéria. (Pausa.)
Tem a palavra o Deputado Aloysio Nunes Fer

reira. (Pausa.)
Tem a palavra o Deputado Onyx Lorenzoni.

(Pausa.)
Tem a palavra o Deputado Wladimir Costa.

(Pausa.)
Tem a palavra o Deputado Walter Feldman.

(Pausa.)
Tem a palavra o Deputado Antonio Carlos Pan

nunzio. (Pausa.)
Tem a palavra o Deputado Antonio Carlos Men

des Thame.
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME

(PSDB-SP.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
o PSDS. está em obstrução enquanto o Governo Lula
não encaminhar a esta Casa sua proposta de aumento
do salário mínimo.

A esse respeito, temos duas considerações a
fazer. Primeira: o PT está atrasado um mês.

Desde 2000, o salário mínimo é reajustado a
partir de 1º de abril. E faz um mês que o PT está, fa
lando em termos mais suaves, "surrupiando" o aumento
nos proventos de 13,5 milhões de aposentados e dos
trabalhadores da ativa que ganham o salário mínimo.
Parece uma coisa mesquinha, porque, afinal, são ape
nas 20 ou 30 reais, pois o Governo Lula anuncia que
vai dar um aumento bem pequeno. Mas não é mes
quinho, é algo perverso, porque se está tirando, para
pagar juros para a banca financeira, um montante de
quase 500 milhões de reais dos mais pobres, dos mais
humildes, daqueles que mais precisam desses 20 a
25 reais para a sua subsistência.

Segunda observação: o. PT sempre considerou
o salário mínimo o mais importante dos salários; era
redistribuidor de renda, era estimulador do consumo
de alimentos. Hoje, vemos o contrário. O partido, no

poder, promove perverso processo de transferência dEl
renda dos mais pobres para .os mais ricos, do setor
produtivo para o setor financeiro.

O que estamos vendo? Recordes!
Primeiro, o Brasil alcançou um dos maiores au

mentos de juros reais, ao contrário do que aparecena
vinheta de propaganda no horário gratuito do PT.

Segundo, um impressionante arrocho fiscal. O
Governado PT chamou o FMI de frouxo. O FMI pe
diu um superávit de 3,75% e demos 4,25% do PIB.
Surpreso, o FMI achou ótimo e exigiu para 2004 que
o Brasil. realmente deixasse 4,25% do PIB para pagar
juros. Pois não é que este Governo achou que 4,25%
era pouco e está oferecendo mais de 5%!

Sr. Presidente,.nunca vimos isso! A história do
FMI é uma história de waívers, palavra inglesa que quer
dizer perdão. Ninguém cumpre a meta, finge que vai
cumprir. O FMI finge que está sendo cumprida e vão
rolando. Nós, não; oferecemos mais do que pediram.
Com tudo isso, como conseqüência natural, tivemos
recorde de desemprego, queda do salário médio e do
consumo de alimentos. Queda do consumo de alimen
tos significa· daqui a alguns meses .aumento no con
sumo. de remédios, porque a população mais pobre,
subnutrida, consumirá remédios, necessitará de mais
atendimento médico. Tudo isso mostra o quanto o PT
no governo é diferente do PT na oposição.

() SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con
cedo a palavra ao nobreDeputado João Almeida.

O SR. JOÃO ALMEIDA (PSD~-BA.Semrevisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
vejam que situação de. desalento vivemos hoje no
País. Observem como deve estar preocupada a clas
se trabalhadora. O Governo até então não tomou uma
decil)â0sobre o Saláriomínimo. A notfciaque tivemos
há 2 dias é que aequipe do Governo, .com seus Minis
tros mais importantes, reuniu-se por 3 horas e discutiu
vários assuntos, entre eles o salário mínimo, tentando
encontrar novafórmula Para modificar o salário-família
e não chegou a Uma. conclusão.

Sras. e Srs. Deputados, a Nação inteira tinha
certeza de que, com achegaqa do PT ao ~overno, a
questão do salário mínimo seria simples de resolver,
seria prioridade.abS91uta do Governo a elevação da
renda do trabalhador, a duplicação do valor do salário
mínimo. Agora, a Nação está perplexa porque o Go
vernonão tomou uma decisão sobre essa questão. O
Governo não disse qual valor adotará para o salário
mínimo; o que fez, isso sim, como alguém disse há
pouco,foitungar e adiar porl mêso aumento.

Nesse contexto de tantas dificuldades, divulgou-se
pesquisa do IBGE que, para nossa tristeza, demonstra
que o desemprego aumentou no País. Atingimos ní-
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vel de desemprego jamais visto. E mais: continua em
queda a renda do trabalhador. Além disso, o Ministro
Antonio Palocci afirma que a política econômica será
a mesma, com uma novidade interessantíssima, que
já estão faturando como grande vitória do Governo do
PT: o FMI vai admitir que não se contabilizem como
despesas os gastos com investimentos.

O que significará isso se tudo der certo? Meio
ponto percentual do PIB brasileiro para investimen
tos. É muito dinheiro? Sim. Para quem nada tem, tudo
serve. Mas não era necessário pedir favor ao FMI
para investir meio por cento do PIB, bastava não ter
oferecido mais superávit. O FMI estava satisfeito com
3,75%, mas o PT ofereceu mais, realizou mais de 4%
e já está em mais de 5%. O Governo retém, volunta
riamente, recursos para o superávit primário e depois
pede ao FMI que lhe conceda a possibilidade de gas
tar parte dos recursos que pôs a sua disposição sem
que tivesse sido pedido.

Muito obrigado.
OSR. JORGE BITTAR - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. JORGE BITTAR (PT-RJ. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior, votei com o partido.

O SR. NEUCIMAR FRAGA (Bloco/PL-ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei de acordo com a orientação
do partido.

O SR. VIEIRA REIS (PMDB-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última votação,
votei com o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Tarcisio Zimmer
mann, que falará afavor da matéria.

O SR. TARCISIO ZIMMERMANN (PT-RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria apenas de
indicar nossa posição favorável à medida provisória.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Beto Albuquerque,
que falará a favor da matéria.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB-RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nosso encami
nhamento é favorável ao parecer do Relator.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Luiz Sérgio, que
falará a favor da matéria.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, somos favoráveis ao parecer.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Moroni Torgan, que

falará conJa a matéria. (Pausa.) O Deputado abre mão
de sua pmrrogativa de falar.

a SB. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Não
há mais oradores inscritos.

a sr~. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re
querimen:o sobre a Mesa solicita encerramento da
discussãc e do encaminhamento da votação.

Sr. Presidente, requeremos, nos termos
rE gimentais, o encerramento da discussão e do
encaminhamento da votação da MP 155/03.

Sala das Sessões, em. - Luiz Sérgio,
Vice-Líder do PT; Pastor Francisco Olímpio,
Vice-Líder do PSB; Inácio Arruda, Vice-Líder
do PCdoB; Pastor Reinaldo, Vice-Líder do PTB;
Lupércio Ramos, Vice-Líder do PPS; Osmar
Serraglio, Vice-Líder do PMDB.

O Slt EDSON EZEQUIEL - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O sn. PRESIDENTE (JoãoPaulo Cunha) - Tem
V Exa. a palavra.

O S!~. EDSON EZEQUIEL (PMDB-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na úl
tima votação, votei com o PMDB.

O SU. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SU. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a J:alavra.

O Sl~. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, VExa.
acabou de anunciar que não havia mais oradores ins
critos para discutir a matéria e agora anuncia reque
rimento que pede encerramento da discussão e do
encaminhamento.

O SU. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Lerei
novamente: "encerramento da discussão e do enca
minhame,1to".

O sn. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, reafirmo: VExa. disse que não há mais ninguém
inscrito para a discussão. O requerimento não pode
solicitar elcerramento da discussão.

O sa. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
parte qUE' se refere à discussão está prejudicada,
DeputadoArnaldo Faria de Sá, mas a parte do enca
minhamellto, não.

O sn. ARNALDO FARIA DE SÁ - Fica claro, Sr.
President3, que há um requerimento que sobreexiste
em relação a uma situação anterior.

Osn. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Depu
tado, o preceito regimental determina que se peça o
encerram ento da discussão e do encaminhamento.
Se não hn orador inscrito para discutir e há oradores
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inscritos para encaminhar, evidentemente, o requeri
mento ainda sobrevive.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Respeitosa·
mente, recorro da decisão de VExa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Para
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado
Antonio Carlos Mendes Thame, que falará contra a
matéria.

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME
(PSDB-SP.) -Nosso partido encaminha contra, confor
me as prerrogativas de um partido de oposição que se
declara em obstrução, até que o Governo encaminhe
a sua proposta de reajuste do salário mínimo. Aliás,
queremos rapidamente comentar, a respeito do salário
mínimo, a propaganda que o PT fez na televisão nos
últimos dias. A publicidade petista declara: "No.Gover
no Fernando Henrique Cardoso, a. cesta básica subiu
12%. No Governo Lula, em 2003, a cesta básica subiu
apenas 2%". E entra o locutor dizendo: "Está vendo?
O País melhorou".

Não vamos aqui falar que se trata de propaganda
mentirosa, enganosa, falsa, ludibriando a população,
e sim mais um equívoco semelhante ao que colocou
uma agricultora numa fazenda comercial para simu
lar uma propriedade de agricultura familiar. Um lapso,
cuja culpa caiu sobre DudaMendonça. O mesmo tipo
de engano deve ter ocorrido.

Para falar sobre cesta básica, podemos utilizar
os dados insuspeitos do DIEESE: em 1994, para se
comprar uma cesta básica, era preciso um salário mí
nimo inteiro e mais 2%. No final do Governo Fernando
Henrique Cardoso, comprava"sea mesma cesta bási
ca com 64% do salário mínimo. Hoje, para comprar a
mesma cesta básica é preciso 73% do salário mínimo.
Ela ficou mais cara. Essa é a análise correta e mostra
que o Governo Lula, infelizmente não vem cumprindo
o que prometeu.

No entanto, imaginem que fosse verdade e não
enganosa a propaganda do PT tentando mostrar que
o País melhorou porque a cesta básica de alimentos
teria ficado mais barata. Qual seria a razão? A expli
cação seria por queda da procura da demanda, do
consumo de alimentos, porque o salário mínimo não
subiu, porque o salário real do trabalhador caiu. Essa
é a forma mais perversa de fazer com que a cesta bá
sica do trabalhador não suba: achatar salários. É uma
contenção da inflação pela demanda e procura dimi
nuindo o poder aquisitivo da população.

O Governo Lula retirou 3% de moeda circulante da
economia. Ao mesmo tempo em que retirava dinheiro
do setor privado, procedeu a um perverso arrocho das
contas públicas promovendo o recorde de mais de 5%
do PIB de superávit fiscal. Dessa forma, é evidente que

a cesta básica não vai subir. Se os trabalhadores não
têm dinheiro para comprar, os preços não sobem.

Já falamos sobre o resultado previsível: se cai o
consumo de alimentos, nos meses seguintes há au··
mento do consumo de remédios e dos gastos com o
Sistema Unico de Saúde, ficando a população mais
pobre e acirrando o perverso. processo de concentra
ção de renda.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Para

encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado
Luiz Sérgio, que falará a favor da matéria.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o objetivo da Oposição é
apenas obstruir. Queremos encerrar a discussão e
votar. Nosso objetivo é desobstruir. a pauta para, in
clusive, ter a oportunidade de discutir brevemente o
salário mínimo.

Somos a favor do encerramento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em

votação o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os

Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.
PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.
O SR. PHILEMON RODRIGUES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PAESIDENTE(João Paulo Cunha) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. PHILEMON RODRIGUES (PTB-P8. Pela

ordem. Sem revisã.o do orador.) - Sr. Presidente, por uma
questão de foroílltimo, declaro meu voto contra.

O SR. PRES.IDENTE (João Paulo Cunha) - Está
registrado, Deputado Philemon Rodrigues.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a mesa requerimento solicitando o adiamento da
votação por 2 sessões.

Sr. Presidente, requeremos a V Exa., nos
termos regimentais, o adiamento da votação,
por 2 sessões, da MP 155-8/03, constante do
item 01 da presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, de abril de 2004. -Bo
drig() Maia, Vic~-Líderdo PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Para
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 8eto
Albuquerque, que falaràa favor da matéria.

O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.
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o SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de quem é
o requerimento?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Do
nobre Líder do PFL.

O SR. MORONI TORGAN - Retiramos.
OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - V.Exa.

retira?
O SR. MORONI TORGAN - Sim, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Obri

gado, Deputado Moroni Torgan.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re

querimento do nobre Líder do PSDB, Deputado Cus
tódio Mattos, solicitando o adiamento da votação por
1 sessão:

Sr. Presidente, requeiro a V. Exa., nos
termos do art. 193, combinado com o art. 117,
X, do RICO, o adiamento da votação, por 1
sessão, da MP nº 155-B, de 2003, que "dispõe
sobre a criação de carreiras e organização de
cargos efetivos das autarquias especiais deno
minadas Agências Reguladoras, e dá outras
providências".

Sala das Sessões, de abril de 2004.
Custódio Mattos, Líder do PSDB.

Indago ao Deputado Custódio Mattos se o reti
ra. (Pausa.)

Retira. Obrigado, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So

bre a mesa recurso ao Plenário contra o parecer pela
inconstitucionalidade das Emendas nºs 2 e 9:

Sr. Presidente, o Deputado abaixo assi
nado, com base no art. 189, § 6º, combinado
com art. 54 e 58 do Regimento Interno, recorre
ao Plenário contra o parecer de inconstitucio
nalidade das Emendas 2 e 9 do PLV nº 15, de
2004, decorrente da MP 155, de 2003.

Sala das Sessões, em 27 de abril de
2004. - Sandro Mabel, Líder do Bloco Parla
mentar PUPSL.
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CARLOS DUNGA

OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con
sulto o nobre Uderdo PL, DeputadoJoão Paulo Gomes
da Silva, sobre se mantém esse recurso.

O SR. JOÃO PAULO GOMES DA SILVA (Blo
co/PL-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PL mantém o recurso.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Man
tém?

O SR. JOÃO PAULO GOMES DA SILVA 
Sim.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Está
certo.

O SIR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação.

Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre
Deputado Beto Albuquerque, que falará contra a ma
téria.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB-RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, é visível o vício
de inconstitucionalidade da matéria. Já foi exarado o
parecer pelo Relator. Por essa razão, encaminhamos
contrariamente ao recurso oferecido ao Plenário.

O SIR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Para
encaminhar favoravelmente, concedo a palavra ao no
bre Deputado Ricardo Barros.

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Sem revisão
do orador.) - Sr. PresIdente, é absolutamente correta
a posição do Deputado Sandro Mabel, Líder da base
do Governo. Não está adequado o parecer do Depu
tado Luciano Zica sobre a constitucionalidade dessa
matéria. As 2 emendas são extremamente meritórias
e devem ser apreciadas no mérito pelo Plenário.

Na primeira votação, apreciamos o mérito das
emendas. No Senado, não só o mérito foi apreciado
como a emenda foi aprovada. Ao retornar para a Câ
mara, o Deputado Luciano Zica decide que a matéria
não é mais constitucional. Quando S.Exa. deu o pa
recer, ela era constitucional; agora, não é mais. Não
podemos aceitar esse tipo de articulação e de casu
ísmo na votação.

O Deputado Sandro Mabel, de forma correta e
com visão clara, pede que a inconstitucionalidade seja
revista. Solicito aos Srs. Líderes do PMDB, do PTB e
dos partidos que apóiam a base do Governo que apro
vemos o recurso do Deputado Sandro Mabel contra a
inconstitucionalidade. da matéria e que, em seguida,

apreciemos o mérito das emendas, especialmente da
Emenda nº 2, que permite o ingresso na carreira das
agências reguladoras em diferentes níveis.

Todo o quadro contratado temporariamente pe
las agências perderá os níveis atuais de salário. São
pessoas experientes, que têm 20, 25· anos de traba
lho, oriundas dos órgãos que anteriormente cuidavam
desses setores e que vão ingressar no salário inicial
da carreira.

O que vai acontecer? Vamos perder toda essa
massa de conhecimento, deexpertíse, para a iniciativa
privada, pois e.ssas pessoas deixarão de trabalhar no
órgão de regulação.

Em favor do Brasil, da qualidade dos órgãos de
regulação, do PPP, que o Governo quer tornar realidade,
dos investimentos que precisamos para o País, gostaria
que os Líderes encaminhassem favoravelmente a esse
recurso do Deputado Sandro Mabel. Reforço o apelo
ao PSDB, PFL, PTB, PL, PSC, atodos os partidos que
estão aqui, ao próprio PT, que aprovou a emenda no
Senado Federal, para que tenhamos a discussão do
mérito da matéria, derrotando a. inconstitucionalidade
inclufdano parecerdo Deputado LucianoZica, e apro
vando o recurso do Deputado Sandro Mabel.

O SA. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o recurso contra o parecer terminativo pela
inconstitucionalidade das. Emendas nºs 2e 9.

Como votam os Srs. Líderes?
O SA. MORONITORGAN(PFL-CE. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) ~Sr. Presidente, o PFL, para
manter a coerência, continua em obstrução, esperan
do· a vinda da PEC paralela e da discussão sobre lO

salário mínimo ao Plenário desta Casa.
O SR. CUSTÓDIO MAnos (PSDB-MG. Pela or

dein. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, venho
em socorro daargumentação correta ede interesse
público levantadapelo Deputado Ricardo Barros. Gos
taria de aduzir que existe precedente .idêntico à matéria
que o Relator considera inconstitucional. Está na Lei
nº 8.691, de 1993, em vigor, que permite que pesqui
sadores na área de ciência e tecnologia ingressem
em outros níveis. dacarreira devido a sua experiência
profissional e acadêmica pregressa.

Portanto, há precedente igual ao dispositivo que
o Deputado Ricardo Ba.rros defendeu em relação às
agências reguladoras na. Lei nº 8.691 , de 1993.

OSA. MORONITORGAN - Sr. Presidente, per
mite-me V.Exa. uma retificação?

O SA. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SA. MORONITORGAN (PFL-CE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr.. Presidente, este recur
so teve origem no Senado. O Senador José Jorge, do
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PFL, se não me engano, foi um dos que apresentaram
emenda nesse sentido. Conseqüentemente, nesta vo
tação, o PFL vota favoravelmente a este recurso.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Depu
tado João Paulo, como vota o PL?

O SR. JOÃO PAULO GOMES DA SILVA (Blo
co/PL-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o PL vota favoravelmente ao recurso, no
entendimento de que, em relação à Emenda nº 2, apre
sentada pelo Senado, não paira a menor inconstitucio
nalidade, em razão do que já foi dito pelos 2 oradores
que me antecederam.

Levamos em conta que, se assim não for e esse
recurso for derrotado, teremos concurso para cargo
único, sem possibilidade de prever o acolhimento de
mão-de-obra qualificada, que, evidentemente, pode ser
estratificada. E as agências reguladoras contarão com
todo o acervo técnico dessas pessoas, que poderão
competir e prestar concurso para cargos de natureza
e nível diferentes.

Portanto, não há inconstitucionalidade. Se surgir
alguma dificuldade em razão dessa emenda, ela po
derá ser dirimida em lei posterior.

Da mesma forma, a gratificação proposta na
Emenda nº 9 poderá ser acolhida por S.Exa. o Presi
dente da República, uma vez que se melhora o texto
da medida provisória na sua formatação inicial.

Por essa razão, o PL entende que os 2 disposi
tivos, tanto a Emenda nº 2 quanto a Emenda nº 9, de
vem ser acatados e que o recurso deve ser aprovado
pelo Plenário.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os

Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

REJEITADO.
O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V.Exa. não
ouviu todos os partidos. Como V.Exa. faz a conta da
votação que está sendo feita?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Depu
tado Ricardo Barros, a votação é simbólica.

O SR. RICARDO BARROS - Se a votação é sim
bólica, V.Exa. tem que contar as bancadas e verificar
qual é a posição dos partidos.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
partidos não pediram isso, Deputado.

O SR. RICARDO BARROS - Como acontece,
então?

o sn. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Olhei
o número de Deputados que levantaram o braço.

O SB. RICARDO BARROS - Está bem, Sr. Pre
sidente, mas faço um protesto contra a manobra feita.
Acho que os partidos tinham de apoiar o recurso do
Deputado Sandro Mabel e depois, o mérito da maté
ria, porqu 9 são base do Governo. Mas, na manobra,
não há cemo fazê-lo. Somos uma Casa democrática
e temos de preservar os direitos de cada Deputado
que aqui nstá.

Corro não posso pedir verificação, porque não há
prazo, vamos continuar a votação. Mas, dessa forma,
as obstrucões vão continuar por muito tempo, porque
falta respHito à posição dos Srs. Deputados.

O Sft PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Depu
tado Ricwdo Barros, que fique claro que a Mesa não
fez, não F,articipou e não participa de nenhuma ma
nobra. (Pé l/mas.)

O SU. RICARDO BARROS - Sr. Presidente, não
acusei a r~esa, mas o Relator.

a SI=I. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Se
há qualquer artifício político usado pelos Srs. Líderes
ou por qu.alquer partido, é uma disputa do Plenário. A
Mesa nada tem a ver com isso. Que fique claro, então,
que não r:articipamos disso.

O Sr:t PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
sobre a tllesa os seguintes

REQUERIMENTOS DE DESTAQUE

REQUERIMENTO
(da Bancada do Bloco Parlamentar PUPSL)

Sr. Fresidente, requeremos a V. Exa., nos termos
do art. 10.1, inciso 11, letra "b", nº 4, combinado com o
art. 16"1, illCiso 11, e art. 162 do Regimento Interno da
Câmara (OS Deputados, destaque para votação em
separado da Emenda nº 2, apresentada à Medida
Provisória nº 155-B, de 2003.

Sala das Sessões, em de de 2004. - Sandro
Mabel, Líder do Bloco Parlamentar PUPSL.

REQUERIMENTO
(da Bancada do Bloco Parlamentar PUPSL)

Sr. Fresidente, requeremos a V. Exa., nos termos
do art. 101, inciso 11, letra "b", nº 4, combinado com o
art. 161, il'lciso 11, e art. 162 do Regimento Interno da
Câmara (OS Deputados, destaque para votação em
separado da Emenda nº 9, apresentada à Medida
Provisória. nº 155-B, de 2003.

Sala das Sessões, em de de 2004. - Sandro
Mabel, Líder do Bloco Parlamentar PUPSL.
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação as Emendas do Senado Federal de nºs 1, 3
e 8, ao Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2004,
com parecer favorável:

EMENDAW~1

(Corresponde à Emenda nº 56 - Relator-revisor)

Dê-se aos incisos 11, V e XII do art. 1º do Projeto
a seguinte redação: <

"Art. 1º .

11- Regulação e Fiscalização da Ativida
de Cinematográfica e Audiovisual, composta
por cargos de nível superior de Especialista
em Regulação da Atividade Cinematográfica e
Audiovisual, com atribuições voltadas às ativi
dades especializadas de fomento, regulação,
inspeção, fiscalização e controle da legislação
relativa à indústria cinematográfica e videofo
nográfica, bem como implementação de po
Ifticas e à realização de estudos e pesquisas
respectivos a essas atividades;

V - Regulação e Fiscalização de Petróleo
e Derivados, Álcool Combustível e Gás Na
tural, composta por cargos de nível superior
de Especialista em Regulação de Petróleo e
Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural,
com atribuições voltadas às atividades espe
cializadasde regulação, inspeção, fiscaliza
çãoe controle da prospecção petrolífera, da
exploração, da comercialização e do uso de
petróleo e derivados, álcool combustível e gás
natural, e da prestação de serviços públicos
e produção de combustíveis e de derivados
do petróleo, álcool combustível e gás natural,
bem como à implementação de políticas e re
alização de estudos e pesquisas respectivos
a essas atividades;

XII - Suporte à Regulação e Fiscalização
de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível
e Gás Natural, composta por cargos de nível
intermediário de Técnico em Regulação de Pe
tróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás
Natural, com atribuições voltadas ao suporte
e ao apoio técnico especializado às atividades
de regulação, inspeção, fiscalização e controle
da prospecção petrolífera, da exploração, da
comercialização e do uso de petróleo e deri
vados, álcool combustível e gás natural, e da
prestação de serviços públicos e produção
de combustíveis e de derivados do petróleo e

gás natural, bem como à implementação de
polfticas e realização de estudos e pesquisas
respectivos a essas atividades;

"
EMENDA Nº3

(Corresponde à Emenda nº 58- Relator-revisor)

Dê-se ao § 5º e ao seu inciso I do art. 16 do Pro
jeto a seguinte redação:

"Art. 16 .

§ 5º Caberá ao Conselho Diretor ou à
Diretoria de cada entidade referida no Anexo
I definir,.na forma de regulamento específico,
no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a partir
da definição dos critérios a que se refere o §
1º deste artigo, O seguinte:

1- as normas, os procedimentos, os crité
rios específicos, os mecanismos de avaliação
e os controles necessários à implementação
da gratificação de que trata o caput deste ar
tigo; e

".................. , .

EMENDA Nº8
(Corresponde à Emenda nº 63- Relator-revisor)

Dê-se ao inciso I e § 2º do art. 23 do Projeto a
seguinte redação:

"Art. 23 .
I - o dever de manter sigilo sobre as

operações ativas e passivas e serviços pres
tados pelas instituições reguladas, de que
tiverem conhecimento em razão do cargo ou
da função, conforme regulamentação de cada
Agência Reguladora;

§ 2º As infrações às proibições estabe
lecidas no inciso 11 são punidas com a pena
de advertência, de suspensão, de demissão
ou de cassação de aposentadoria, de acordo
com a gravidade, conforme os arts. 129, 130
e seu § 2º, 132 e 134 da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990.

"

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - OS
81'S. Deputados que as aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADAS.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A

Mesa deixa de submeter a votos, nos termos do artigo
189, § 6º do Regimento Interno, as Emendas do Se
nado Federal de nºs 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11, por terem
sido consideradas inconstitucionais pelo relator.
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Estão prejudicados os destaques do Bloco Parla
mentar PUPSL para votação em separado das Emen
das do Senado Federal de nºs 2 e 9.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL DA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 155-C, DE 2003

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 15, DE 2004

Dispõe sobre a criação de carreiras
e organização de cargos efetivos das au
tarquias especiais denominadas Agências
Reguladoras, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam criados, para exercício exclusivo nas

autarquias especiais denominadas Agências Regula
doras, referidas no Anexo I desta Lei, e observados
os respectivos quantitativos, os cargos que compõem
as carreiras de:

I - Regulação e Fiscalização de Serviços
Públicos de Telecomunicações, composta de
cargos de nível superior de Especialista em
Regulação de Serviços Públicos de Teleco
municações, com atribuições voltadas às ati
vidades especializadas de regulação, inspe
ção, fiscalização e controle da prestação de
serviços públicos e de exploração de mercados
nas áreas de telecomunicações, bem como
à implementação de políticas e à realização
de estudos e pesquisas respectivos a essas
atividades;

II - Regulação e Fiscalização da Ativida
de Cinematográfica e Audiovisual, composta
de cargos de nível superior de Especialista
em Regulação da Atividade Cinematográfica
e Audiovisual, com atribuições voltadas às ati
vidades especializadas de fomento, regulação,
inspeção, fiscalização e controle da legislação
relativa à indústria cinematográfica e videofo
nográfica, bem como à implementação de po
líticas e à realização de estudos e pesquisas
respectivos a essas atividades;

111 - Regulação e Fiscalização de Re
cursos Energéticos, composta de cargos de
nível superior de Especialista em Regulação
de Serviços Públicos de Energia, com atribui
ções voltadas às atividades especializadas de
regulação, inspeção, fiscalização e controle da
prestação de serviços públicos e de exploração
da energia elétrica, bem como à implementa-

ção de políticas e à realização de estudos e
pesquisas respectivos a essas atividades;

IV - Especialista em Geologia e Geofísica
do Petróleo e Gás Natural, composta de cargos
de nível superior de Especialista em Geologia
e Geofísica do Petróleo e Gás Natural, com
atribuições voltadas a atividades de nível su
perior inerentes à identificação e prospecção
de jazidas de petróleo e gás natural, envolven
do planejamento, coordenação, fiscalização e
assistência técnica às atividades geológicas de
superfície e subsuperfície e outros correlatos;
acompanhamento geológico de poços; pesqui
sas, estudos, mapeamentos e interpretações
geológicas, visando à exploração de jazidas
de petróleo e gás natural, e à elaboração de
estudos de impacto ambiental e de segurança
em projetos de obras e operações de explora
ção de petróleo e gás natural;

V - Regulação e Fiscalização de Petró
leo e Derivados, Álcool Combustível e Gás
Natural, composta de cargos de nível superior
de Especialista em Regulação de Petróleo e
Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural,
com atribuições voltadas às atividades espe
cializadas de regulação, inspeção, fiscaliza
ção e controle da prospecção petrolífera, da
exploração, da comercialização e do uso de
petróleo e derivados, álcool combustível e gás
natural, e da prestação de serviços públicos
e produção de combustíveis e de derivados
do petróleo, álcool combustível e gás natural,
bem como à implementação de políticas e à
realização de estudos e pesquisas respectivos
a essas atividades;

VI - Regulação e Fiscalização de Saú
de Suplementar, composta de cargos de ní
vel superior de Especialista em Regulação de
Saúde Suplementar, com atribuições voltadas
às atividades especializadas de regulação, ins
peção, fiscalização e controle da assistência
suplementar à Saúde, bem como à implemen
tação de políticas e à realização de estudos e
pesquisas respectivos a essas atividades;

VII - Regulação e Fiscalização de Ser
viços de Transportes Aquaviários, composta
de cargos de nível superior de Especialista
em Regulação de Serviços de Transportes
Aquaviários, com atribuições voltadas às ati
vidades especializadas de regulação, inspe
ção, fiscalização e controle da prestação de
serviços públicos de transportes aquaviários e
portuários, inclusive infra-estrutura, bem como

.~
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à implementação de políticas e à realização
de estudos e pesquisas respectivos a essas
atividades;

VIII- Regulação e Fiscalização de Ser
viços de Transportes Terrestres, composta de
cargos de nível superior de Especialista em
Hegulação de Serviços de. Transportes Ter
restres, com atribuições voltadas às âtividades
especializadas de regulação, inspeção, fisca
lização e controle da prestação de serviços
públicos de transportes terrestres, inclusive
infra-estrutura, bem como à implementação
de políticas e à realização de estudos e pes
quisas respectivos a essas atividades;

IX - Regulação e Fiscalização de Locais,
Produtos e Serviços sob Vigilância Sanitária,
composta de cargos de nível superior de Es
pecialista em Regulação e Vigilância Sanitá·
ria, com atribuições voltadas às atividades
especializadas de regulação, inspeção, fisca
lização e controle. das instalações físicas da
produção e da cornercialização de alimentos,
medicamentos e insumos sanitários, bem como
à implementação de políticas e à realização
de estudos e. pesquisas respectivos a essas
atividades;

X - Suporte à Regulação e Fiscalização
de Serviços Públicos de Telecomunicações,
composta de cargos de nível intermediário de
Técnico em Regulação de Serviços Públicos
deTelecomunicações, com atribuições voltadas
ao suporte e ao apoio técnico especializado às
atividades de regulação, inspeção, fiscalização
e controle da presta.ção de serviços públicos e
de exploração demercados nas áreas de tele
comunicações, bem como à implementação de
políticas e à realizaçãode estudos e pesquisas
respectivos a essas atividades;

XI- Suporte àHégulação e Fiscalização
da Atividade Cinematográfica e Audiovisual,
composta de cargos de nível intermediário
de Técnico em Regulação da Atividade Ci
nematográfica e Audiovisual, com atribuições
voltadas ao suporte e ao apoio técnico espe
cializado às atividades de regulação, inspeção,
fiscalização e controle da legislação relativa à
indústria cinematográfica e videofonográfica,
bem como· à implementação de políticas e à
realização de estudos e pesquisas respectivos
a essas atividades;

XlI- Suporte à Regulação e Fiscalização
de PetrÓleo e Derivados, Álcool Combustível
e Gás Natural, composta de cargos de nível

intermediário de Técnico em Regulação de Pe··
trÓleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás
Natural, com atribuições voltadas ao suporte
e ao apoio técnico especializado às atividades
de regulação, inspeção, fiscalização e controle
da prospecção petrolífera, da exploração, da
comercialização e do uso de petróleo e deri
vados, álcool combustível e gás natural, e da
prestação de serviços públicose produção de
combustíveis e de derivados do petrÓleo e gás
natural, bem como à implementação de polí
ticas e à. realização de estudos e pesquisas
respectivos a essas atividades;

XIII- Suporte à Regulação e Fiscalização
de Saúde Suplementar, composta de cargos de
nível intermediário de Técnico em Regulação
de Saúde Suplementar, com atribuições volta
das aosuportee ao apoio técnico especializado
às atividades de regulação, inspeção,. fiscali
zação e controle da assistência suplementar
à Saúde, bem como à implementaçã() de po
líticas eà realização de estudos e pesquisas
respectivosaés$as atividél,des;

XIV - Suporte à Regulação e Fiscaliza
ção de Serviços de Transportes Aquaviários,
compostade cargos de nível intermediário de
Técnico em Regulação de Serviços de Trans
portes Aquaviários,.com atribuições voltadas
ao suportee. ao apoio técnico especializado às
atividadesde.regulação,.inspeção, fiscifllização
e controle da prestação de serviços púl:/licos de
transportes aquaviários e portuários, inclusive
infra-estrutura, bemcomoàtmplementação d,e
políticas e àrealização de estudos e pesquisas
respectivos a essas atividades;

XV - Suporte à Regulação e Fiscaliza
ção de Serviços de Transportes Terrestres,
composta de cargos de nível intermediário de
Técnicoem Regula.ção de Serviços d~Trans
portes Terrestres, com atribuições voltadas ao
suporte e ao. apoio técnico especiali?ado às
atividades deregulação, inspeção, fisci3,lização
e controle da prestação de sE;lrviços púl;>licos de
transportes terrestres, inclusive infra-e$trutura,
bem como à implementação de políticas e à
realização de estudos epesquisasrespectivos
a essas atividades;

XVI- Suporte à Regulação e Fiscalização
de Locais, .Produtos e Serviços sob Vigilância
Sanitária, composta de carlJos de nível inter
mediário de Técnico em Regulação e Vigilância
Sanitária, com átribuiçõeS'voltadas ao suporte
e ao apoio técnico especializado às atividades



18834 Quarta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 2004

de regulação, inspeção, fiscalização e controle
das instalações físicas, da produção e da co
mercialização de alimentos, medicamentos e
insumos sanitários, bem como à implementa
ção de políticas e à realização de estudos e
pesquisas respectivos a essas atividades;

XVII- Analista Administrativo, composta
de cargos de nível superior de Analista Ad
ministrativo, com atribuições voltadas para o
exercício de atividades administrativas e logís
ticas relativas ao exercício das competências
constitucionais e legais a cargo das autarquias
especiais denominadas Agências Reguladoras
referidas no Anexo I desta Lei, fazendo uso de
todos os equipamentos e recursos disponíveis
para a consecução dessas atividades;

XVIII-Técnico Administrativo, composta
de cargos de nívelintermediário de Técnico
Administrativo, com atribuições voltadas para
o exercício de atividades administrativas e
logísticas de nível intermediário relativas ao
exercício das competências constitucionais e
legais a cargo das autarquias especiais deno
minadas Agências Reguladoras referidas no
Anexo I desta Lei, fazendo uso de todos os
equipamentos e recursos disponíveis para a
consecução dessas atividades.

Art. 2º São atribuições específicas dos cargos
de nível superior referidos nos incisos I a IX do art.
1º desta Lei:

I - formulação e avaliação de planos,
programas e projetos relativos às atividades
de regulação;

11 - elaboração de normas para regula
ção do mercado;

III - planejamento e coordenação de
ações de fiscalização de alta complexidade;

IV - gerenciamento, coordenação e orien
tação de equipes de pesquisa e de planeja
mento de cenários estratégicos;

V - gestão de informações de mercado
de caráter sigiloso; e

VI - execução de outras atividades fina
lísticas inerentes ao exercício da competência
das autarquias especiais denominadas Agên
cias Reguladoras de que trata esta Lei.

Art. 3º São atribuições comuns dos cargos refe
ridos nos incisos I a XVI do art. 1º desta Lei:

I - fiscalização do cumprimento das re
gras pelos agentes do mercado regulado;

11 - orientação aos agentes do mercado
rEgulado e ao público em geral; e

111- execução de outras atividades fina
Ií!iticas inerentes ao exercício da competência
das autarquias especiais denominadas Agên
ci.9.s Reguladoras de que trata esta Lei.

Parágrafo único. No exercício das atri
buições de natureza fiscal ou decorrentes do
poder de polícia, são asseguradas aos ocupan
tES dos cargos referidos nos incisos I a XVI do
al't. 1º desta Lei as prerrogativas de promover
a interdição de estabelecimentos, instalações
ou equipamentos, assim como a apreensão de
b(ms ou produtos, e de requisitar, quando ne
cessário, o auxílio de força policial federal ou
e:>tadual, em caso de desacato ou embaraço
ao exercício de suas funções.

Art. 4º São atribuições comuns dos cargos refe
ridos no art. 1º desta Lei:

1- implementação e execução de planos,
pl'Ogramas e projetos relativos às atividades
dH regulação;

11-subsídio e apoio técnico às atividades
de normatização e regulação; e

111 - subsídio à formulação de planos,
pl'Ogramas e projetos relativos às atividades
inerentes às autarquias especiais denomina
das Agências Reguladoras.

Art. !>º O Procurador-Geral Federal definirá a dis
tribuição ele cargos de Procurador Federal nas Procu
radorias elas Agências Reguladoras, observados os
quantitath'os estabelecidos no Anexo 11 desta Lei.

§ 1º É vedada a remoção, a transferência ou a
mudança de exercício a pedido, com ou sem mudan
ça de sed~, de Procurador Federal designado para ter
exercício lias entidades referidas no Anexo I desta Lei,
nos primeiros 36 (trinta e seis) meses a contar da data
da investidura no cargo.

§ 2º Ficam criados, na Carreira de Procurador
Federal d~ que trata o art. 36 da Medida Provisória nº
2.229-43, de 6 de setembro de 2001, regidos pelas
leis e normas próprias aplicáveis a ela, 64 (sessenta
e quatro) ~argos efetivos de Procurador Federal, des
tinados a<. exercício das atribuições estabelecidas no
art. 37 da Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de se
tembro dE 2001, no âmbito das respectivas unidades
de exercí< :io.

Art.3º O regime jurídico dos cargos e carreiras
referidos 10 art. 1º desta Lei é o instituído na Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, observadas as
disposiçõ'3s desta Lei.
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Parágrafo único. É. vedada a aplicação do instituto
da redistribuição a servidores ocupantes de cargos e
carreiras referidos no caputdeste artigo das Agências
Reguladoras e para as Agências Reguladoras referidas
no Anexo I desta Lei.

Art. 72 Para os efeitos desta Lei, consideram-se:

I - Carreira, o conjunto de classes de
cargos de mesma profissão, natureza do tra
balho ou atividade, escalonadas segundo a
responsabilidade e complexidade inerentes a
suas atribuições;

11- Classe, a divisão básica da carreira
integrada por cargos de idêntica denomina
ção, atribuições, grau de complexidade, nível
de responsabilidade, requisitos de capacita
ção e experiência para o desempenho das
atribuições; e

m- Padrão, a posição do servidor na
escala de vencimentos da carreira.

Art. 82 Os cargos a que se refere o art. 12 desta
Lei estão organizados em classes e padrões, na forma
do Anexo 111 desta Lei.

Art. 92 O desenvolvimento do servidor nos car
gos de que trata o art. 12 destaLei ocorrerá mediante
progressão funcional e promoção.

Parágrafo único. Para fins desta Lei, progressão é
a passagem do servidor para0 padrão de vencimento
imediatamente superior dentro de uma mesma classe,
e promoção, a passagem do servidor do último padrão
de uma classe para o primeiro padrão da classe ime
diatamente superior.

Art. 10. Odesenvolvirnento do servidor nos cargos
das Carreiras referidas no art. 12 desta Lei obedecerá
aos princípios:

I - da anualidade;
11 - da competência e qualificação pro

fissional;e
111- da existência de vaga.

§ 12 A promoção e a progressão funcional obe
decerão à sistemática da avaliação de desempenho,
capacitação e qualificação funcionais, conforme dis
posto em regulamento específico de cada autarquia
especial denominada Agência Reguladora.

§ 22 Ressalvado o disposto no § 32 deste artigo,
é vedada a progressão do ocupante de cargo efetivo
das Carreiras referidas no art. 12 desta Lei antes de
completado o .interstício de 1 (um) ano de efetivo exer
cício em cada padrão.

§ 32 Mediante resultado de avaliação de desempe
nho ou da participação em programas de capacitação,
o princípio da anualidade aplicável à progressão po-

derá sofrer redução de até 50% (cinqüenta por cento),
conforme disciplinado em regulamento específico de'
cada entidade referida no Anexo I desta Lei.

Art. 11. O art. 92 da Lei n2 10.768, de.19 de no
vembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

"Art.92 .

§ 32 Mediante resultado de avaliação de
desempenho ou da participação em programas
de capacitação, o interstício mínimo, a que se
refere o § 2Qdeste artigo, poderá sofrer redu
ção de até 50% (cinqüenta por cento) confor
me disciplinado em regulamento específico
da ANA:'(NR)

Art. 12. É de 40 (quarenta) horas semanais a
jornada de trabalho dos integrantes dos cargos a que
se refere esta Lei.

Art. 13. Cabe às Agências Reguladoras referi
das no Anexo I desta Lei, no âmbito de suas compe
tências:

I - administrar os cargos efetivos de seu
quadro de pessoal, bem como os cargos comis
sionados e funções de confiança integrantes
da respectiva estrutura organizacional;

11- definir o quantitativo máximo de va
gas por classe e especificar, em ato próprio,
as atribuições pertinentes a cada cargo de seu
quadro de pessoal, referidos nesta Lei, respei
tadas a estruturação e a classificação dos car
gos efetivos definidas no Anexo 111 desta Lei;

III-editar e dar publicidade aos regula
mentos e instruções necessários à aplicação
desta Lei; e

IV - implementar programa permanente
de capacitação, treinamento e desenvolvimen
to destinado a assegurar a profissionalização
'dos ocupantes dos cargos de seu quadro de
pessoal ou que nela tenham exercício,

Parágrafo único. a programa permanente
de capacitação será implementado, no âmbito
de cada entidade referida no Anexo I desta Lei,
no prazo de até 1 (um) ano, a contar da data
da conclusão do primeiro concurso de ingresso
regido pelo disposto nesta Lei.

Art. 14. A investidura nos cargos efetivos de que
trata o art. 12 desta Lei dar-se-á por meio de concurso
público de provas ou de provas e títulos, exigindo-se
curso de graduação em nível superior ou certificado
de conclusão de ensino médio, conforme o nível do
cargo, e observado o disposto em regulamento pró-
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prio de cada entidade referida no Anexo I desta Lei e
a legislação aplicável.

§ 1º Os concursos públicos para provimento dos
cargos a que se refere o art. 1º desta Lei, bem como
dos cargos efetivos do Quadro de Pessoal da Agên
cia Nacional de Águas - ANA, serão propostos pela
instância de deliberação máxima da entidade e auto
rizados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão, observada a disponibilidade orçamentária
e de vagas.

§ 2º O concurso público será realizado para pro
vimento efetivo de pessoal no padrão inicial da classe
inicial de cada carreira.

§ 3º O concurso público observará o disposto
em edital de cada entidade, devendo ser constituído
de prova escrita e podendo, ainda, incluir provas orais
e avaliação de títulos.

§ 4º O concurso referido no caput deste artigo
poderá ser realizado por áreas de especialização, or
ganizado em uma ou mais fases, incluindo, se for o
caso, curso de formação, conforme dispuser o edital
de abertura do certame, observada a legislação per
tinente.

§ 5º O edital definirá as características de cada
etapa do concurso público, os requisitos de escolari
dade, formação especializada e experiência profissio
nal, critérios eliminatórios e classificatórios, bem como
eventuais restrições e condicionantes.

§ 6º Fará parte obrigatória do concurso, para os
cargos referidos nos incisos I a IX do art. 1º desta Lei,
curso de formação específica, com efeito eliminatório
e c1assificatório.

Art. 15. Os vencimentos dos cargos de que trata
o art. 1º desta Lei constituem-se de:

I - vencimento básico e Gratificação de
Desempenho de Atividade de Regulação 
GDAR para os cargos a que se referem os
incisos I a XVI do art. 1º desta Lei;

11 - vencimento básico para os cargos
de que tratam os incisos XVII e XVIII do art.
1º desta Lei; e

111 - Gratificação de Qualificação - GQ
para os cargos referidos nos incisos I a IX e
XVII do art. 1º desta Lei, observadas as disposi
ções específicas fixadas no art. 22 desta Lei.

Parágrafo único. Os padrões de venci
mento básico dos cargos de que trata o art. 1º
desta Lei são os constantes nos Anexos IV e
V desta Lei, aplicando-se os valores estabe
lecidos no Anexo IV desta Lei aos cargos de
que trata o art. 1º da Lei nº 10.768, de 19 de
novembro de 2003.

Art. 16. Fica instituída a Gratificação de Desem
penho de Atividade de Regulação - GDAR, devida aos
ocupantes dos cargos a que se referem os incisos I a
XVI do art. 1º desta Lei, quando em exercício de ati
vidades inerentes às atribuições do respectivo cargo
nas Agências Reguladoras referidas no Anexo I desta
Lei, no percentual de até 35% (trinta e cinco por cento),
observando-se a seguinte composição e limites:

I - o percentual de até 20% (vinte por
cento), incidente sobre o vencimento básico
do servidor, em decorrência dos resultados da
avaliação de desempenho individual; e

11- o percentual de até 15% (quinze por
cento), incidente sobre o maior vencimento
básico do cargo, em decorrência dos resulta
dos da avaliação institucional.

§ 1º Ato do Poder Executivo disporá sobre os
critérios gerais a serem observados para a realização
das avaliações de desempenho individual e institucional
da GDAR, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias
a partir da data de publicação desta Lei.

§ 2º Os critérios e procedimentos específicos de
avaliação de desempenho individual e institucional e de
atribuição da GDAR serão estabelecidos em ato especí
fico da Diretoria Colegiada de cada entidade referida no
Anexo I desta Lei, observada a legislação vigente.

§ 3º A avaliação de desempenho individual visa a
aferir o desempenho do servidor, no exercício das atribui
ções do cargo ou função, com foco na sua contribuição
individual para o alcance das metas institucionais.

§ 4º A avaliação de desempenho institucional visa
a aferir o desempenho no alcance das metas institucio
nais, podendo considerar projetos e atividades prioritá
rias e condições especiais de trabalho, além de outras
características específicas de cada entidade.

§ 5º Caberá ao Conselho Diretor ou à Diretoria de
cada entidade referida no Anexo I desta Lei definir, na
forma de regulamento específico, no prazo de até 120
(cento e vinte) dias a partir da definição dos critérios a
que se refere o § 1Q deste artigo, o seguinte:

I - as normas, os procedimentos, os cri
térios específicos, os mecanismos de avaliação
e os controles necessários à implementação da
gratificação de que trata o caputdeste artigo; e

11 - as metas, sua quantificação e revisão
a cada ano civil.

Art. 17. O titular de cargo efetivo referido nos inci
sos I a XVI do art. 1º desta Lei, em exercício na Agência
Reguladora em que esteja lotado, quando investido em
cargo em comissão ou função de confiança fará jus à
GDAR, nas seguintes condições:
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I - ocupantes de cargos comissionados à aposentadoria ou à instituição da pensão,
CCT I, 11, 111 e IV, CGE IV, CAS I e 11 e CA 111, consecutivos ou não.

ou cargos equivalentes, terão como avaliação Art. 21. Os servidores alcançados por esta Lei
individual e institucional o percentual atribuído não fazem jus à percepção da Gratificação de Ativi-
a título de avaliação institucional à Agência dade _ GAE de que trata a Lei Delegada nº 13, de 27
Reguladora, que incidirá sobre o valor máximo de agosto de 1992.
de cada parcela; e Art. 22. É instituída a Gratificação de Qualificação

11- ocupantes de cargos comissionados _ GQ _ vantagem pecuniária a ser concedida aos ocu-
CCT V, CGE I, 11 e 111, CA I e 11 e CO I e 11, ou pantes dos cargos referidos nos incisos I a IX e XVII do
cargos equivalentes, perceberão a GDAR cal- art. 1º desta Lei, bem como aos ocupantes dos cargos
culada no seu valor máximo. de Especialistaem Geoprocessamento e Especialista

Art. 18. O titular de cargo efetivo referido nos in- em Recursos Hídricos da ANA, em retribuição ao cum-
cisos I·a XVI do art. 1º desta Lei que não se encontre primento de requisitos técnico-funcionais, acadêmicos
em exercício na entidade de lotação, excepcionalmente, e organizacionais necessários ao desempenho das

atividades de suP.ervisão., ge.. stão ou assessora.mento,fará jus à GDAR nas seguintes situações: . t I
quando em efetivo exercício do cargo, em percen ua

1- quando requisitado pela Presidência de 10% (dez por cento) ou 20% (vinte por cento) do
ou Vice-Presidência da República, perceberá maior vencimento básico do cargo, na forma estabe-
a GDAR calculada com base nas regras apli- lecida em regulamento.
cáveis no caso previsto do inciso I do art. 17 § 1º Os requisitos técnico-funcionais, acadêmI-
desta Lei; e cos e organizacionais necessários à percepção da

11 - quando cedido para órgãos ou enti- GQ abrangem o nível de capacitação que o servidor
dades do Governo Federal, distintos dos indi- possua em·relação:

cados no capute no inciso I deste artigo, da I ~ao conhecimento das políticas, d~~
seguinte forma: retrizes e estratégias setoriais e globais da

a) o servidor investido em cargo em co- organização;
missão de Natureza Especial, DAS 6, DAS 5, 11_ ao COnhecimento dos se'rviços que
ou equivalentes, perceberá a GDAR em valor lhe são afetos, na sua operacionalização e na
calculado com base no seu valor máximo; e sua gestão; e

b) o servidor investido em cargo emco- HI- à formação acadêmica, obtida me-
missão DAS 4, ou equivalente, perceberá a diante participação, com aproveitamento, nas
GDAR no valor de 75% (setenta e cinco por seguintes modalidades de cursos:
cento) do seu valor máximo. a).doutorado;

Art. 19. Enquanto não forem editados os atos b) mestrado; ou
referidos nos §§ 1º e 2ºdo art. 16 desta Lei, e até que c) pós-graduação em sentido amplo, com
sejam processados os resultados da avaliação de de- carga horária mínima de 360 (trezentas e ses-
sempenho, a GDAR corresponderá a 20% (vinte por senta) horas-aula.

cento) incidentes sobre o vencimento básico de cada § 2º A adequação da formação acadêmica às

servidor. atividades desempenhadas pelo servidor nas enti-
§ 1º O resultado da primeira avaliação gera efei- dades referidas no Anexo I desta Lei em que esteja

tos financeiros a partir dQinício do período de avalia- lotado será objeto de avaliação de Comitê Especial
ção, devendo ser compensadas eventuais diferenças para Concessão de GQ, a ser instituído no âmbito de
pagas a maior ou a menor. cada Agência Reguladora mediante ato de sua Dire-

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se aos ocupan- toria Colegiada.
tes de cargos comissionados que fazem jus à GDAR. § 3Q OS cursos de especialização com carga

Art. 20. Para fins de incorporação aos proventos horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas-
da aposentadoria ou às pensões, a GDAR: aula em área de interessedas entidades, poderão ser

I - somente será devida, se percebida equiparados a cursos de pós-graduação em sentido
há pelo menos 5 (cinco) anos; e amplo, mediante avaliação do Comitê a que se refere

11 - será calculada pela média aritméti- o § 2º deste artigo.
ca dos percentuais de gratificação percebidos § 4º Ao servidor com o nível de qualificação fun-
nos últimos 60 (sessenta) meses anteriores cional previsto no § 1Q deste artigo será concedida
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Gratificação de Qualificação - GQ, na forma estabe
lecida em regulamento, observados os seguintes pa
râmetros e limites:

1- GQ de 20% (vinte por cento) do maior
vencimento básico do cargo, até o limite de
15% (quinze por cento) dos cargos de nível
superior providos;

11- GQ de 10% (dez por cento) do maior
vencimento básico do cargo, até o limite de
30% (trinta por cento) dos cargos de nível su
perior providos.

§ 5º A fixação das vagas colocadas em concor
rência, com a oferta mínima de 75% (setenta e cinco
por cento) das vagas existentes, e os critérios de dis
tribuição, homologação, classificação e concessão da
GQ serão estabelecidos em regulamento específico.

§ 6º Os quantitativos previstos no § 4º deste
artigo serão fixados, semestralmente, considerado o
total de cargos efetivos providos em 31 de dezembro
e 30 de junho.

Art. 23. Além dos deveres e das proibições previs
tos na Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, apli
cam-se aos servidores em efetivo exercício nas Agên
cias Reguladoras referidas no Anexo I desta Lei:

I - o dever de manter sigilo sobre as ope
rações ativas e passivas e serviços prestados
pelas instituições reguladas de que tiverem co
nhecimento em razão do cargo ou da função,
conforme regulamentação de cada Agência
Reguladora;

11 - as seguintes proibições:
a) prestar serviços, ainda que eventuais,

a empresa cuja atividade seja controlada ou
fiscalizada pela entidade,. salvo os casos de
designação específica;

b) firmar ou manter contrato com insti
tuição regulada, bem como com instituições
autorizadas a funcionar pela entidade, em
condições mais vantajosas que as usualmente
ofertadas aos demais clientes;

c) exercer outra atividade profissional,
inclusive gestão operacional de empresa, ou
direção político-partidária, excetuados os ca
sos admitidos em lei;

d) contrariar súmula, parecer normati
vo ou orientação técnica, adotados pela Di
retoria Colegiada da respectiva entidade de
lotação; e

e) exercer suas atribuições em proces
so administrativo, em que seja parte ou inte
ressado, ou haja atuado como representan
te de qualquer das partes, ou no qual seja

interessado parente consangüíneo ou afim,
em linha reta ou colateral, até o 2° (segundo
grau), bem como cônjuge ou companheiro,
bt~m como nas hipóteses da legislação, inclu
sive processual.

§ 1º A não observância ao dever previsto no in
ciso I do caput deste artigo é considerada falta grave,
sujeitando o infrator à pena de demissão ou de cas
sação de aposentadoria ou disponibilidade, de que
tratam os arts. 132 e 134 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembrc de 1990.

§ 2º As infrações das proibições estabelecidas
no inciso /I do caput deste artigo são punidas com a
pena de edvertência, de suspensão, de demissão ou
de cassaç.ão de aposentadoria, de acordo com a gra
vidade, conforme o disposto nos arts. 129, 130 e seu
§ 2º, 132 e 134 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990.

§ 3º Aplicam-se aos Procuradores Feder~is em
exercício nas entidades referidas no Anexo I desta Lei
as disposções deste artigo, exceto o disposto na alí
nea d do i.nciso II deste artigo.

Art. ;.~4. Ficam extintos os empregos públicos de
nível sup€!rior de Regulador e de Analista de Suporte
à Regulação e de nível intermediário de Técnico em
Regulaçã) e de Técnico de Suporte à Regulação de
que tratarl o art. 2º da Lei nº 9.986, de 18 de julho de
2000, e Of; incisos I e 11 do art. 70 da Lei nº 10.233, de
5 de junho de 2001 .

Par{grafo único. Ficam excluídos do Quadro de
Pessoal Efetivo do Anexo I desta Lei - Quadros de
Pessoal Eletivo e de Cargos Comissionados das Agên
cias - da Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000, e das
tabelas I fi III - Quadro de Pessoal Efetivo da Agência
Nacional de Transportes Terrestres - ANTT e da Agên
cia Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ,
respectivc:!mente, do Anexo I da Lei n° 10.233, de 5 de
junho de~001, os empregos públicos de nível supe
rior de Regulador e Analista de Suporte à Regulação
e de níve intermediário de Técnico em Regulação e
Técnico de Suporte à Regulação e os cargos efetivos
de nível sJperior de Procurador.

A.rt. ,~5. São pré-requisitos mínimos para promo
ção às c1esses dos cargos de nível superior referidos
no Anexo I desta Lei os seguintes:

1- Classe B:
a) possuir certificação em eventos de ca

pacitação, totalizando no mínimo 360 (trezentas
e sessenta) horas, e experiência mínima de 5
(c inco) anos, ambas no campo específico de
atuação de cada carreira; ou
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b) possuir certificação em eventos de ca
pacitação, totalizando no mínimo 240 (duzen
tas e quarenta) horas, e experiência mínima
de 8 (oito) anos, ambas no campo específico
de atuação de cada carreira;

11..,. Classe Especial:
a) ser detentor de certificado de conclu

são de curso de especialização de no mínimo
360 (trezentas e sessenta) horas e experiên
cia mínima de 14 (quatorze) anos, ambos no
campo específico de atuação de cada car
reira; ou

b) ser detentor de título de mestre e. ex
periência mínima de 12 (doze) anos, ambos
no campo específico de atuação de cada car
reira; ou

c) serdetentor de título de doutor e experi
ência mínima de10 (dez) anos, ambos no cam
po específico de atuação de cada carreira.

§ 1º Para os efeitos deste artigo, não se considera
o tempo de afastamento do servidor para capacitação
como experiência.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se aos car
gos efetivos de nível superior do Quadro de Pessoal
da ANA.

Art. 26. Para fins de progressão e promoção na
carreira, os ocupantes dos cargos referidos no art. 1º
desta Lei serão submetidos à avaliação de desempe
nho funcional, que terá seus resultados apurados tri
mestralmente e consolidados a cada 12(doze) meses,
obedecendo ao disposto nesta Lei.

§ 1º As Agências Reguladoras implementarão
instrumento específico de avaliação de desempenho,
estabelecendo critérios padronizados para mensuração
do desempenho de seus empregados, observados os
seguintes critérios mínimos:

I - produtividade no trabalho, com base
em padrões previamente estabelecidos de
qualidade e economicidade;

1\ -capacidade de iniciativa;
111- cumprimento das normas de proce

dimentos e de conduta no desempenho das
atribuições do cargo; e

IV - disciplina.

§ 2º Os critérios de avaliação serão aplicados e
ponderados em conformidade com as características
das funções exercidas, sendo considerado insuficiente,
para obtenção de progressão ou promoção por mereci
mento, o desempenho apurado em avaliação que com
prove o desatendimento, de forma habitual, de qualquer
dos requisitos previstos no § 1º deste artigo.

§ 3º Será dado conhecimento prévio aos servido
res dos critérios, das normas e dos padrões a serem
utilizados para a avaliação de seu desempenho.

§ 4º É assegurado ao servidor o direito de acom
panhar todos os atos de instrução do procedimento que
tenha por objeto a avaliação de seu desempenho.

Art. 27. As entidades referidas no Anexo I destal
Lei somente poderão requisitar servidores e emprega··
dos de órgãos e entidades integrantes da Administra
ção Pública para o exercício de cargos comissionados,
observado o disposto no art. 33 desta Lei.

§ 10 Os servidores cedidos às entidades referidas
no Anexo I desta Lei na data dapublicação desta Lei
poderão permanecer à disposição delas, inclusive no
exercício de funções comissionadas e cargoscomis
sionados técnicos, até que estejam providos, no âmbito
da entidade respectiva, pelo menos 50% (cinqüenta por
cento) do total de cargoscriados por esta Lei.

§ 29 Os.empregados das entidades integrantes
da Administração Pública que na data da publicação da
Lei estejam requisitados pelas Agências Reguladoras
permanecerão nesta condição, inclusive no exercício
de funções comissiona<:las e cargos comissionados
técnicos, salvo devolução do empregado à ehtidade
de origem, ou por motivo de rescisão ou extinção do
contrato de trabalho.

Art. 28. As entidades referidas no Anexo I desta
Lei poderão manter sistema de assistência à saúde
dos seus servidores ativos, inativos e pensionistas,
mediante dotações orçamentárias próprias e contri
buição mensal dos participantes.

Art. 29. O art. 73da Medida Provisória nÓ 2.228
1, de 6 de setembro <:le 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 73. O quantitativo de servidores ouempre
gados requisitados, acrescido do Quadro dePessoal
Efetivo, dos contratados por prazo determinado e dos
ocupantes de cargos comissionados não poderá ultra
passar a 260 (duzentos e sessenta):'(NR)

Art. 30. As Agências Reguladoras referidas no
Anexo I desta Lei, a parti.t da publicação desta Lei,
poderão efetuar, nos termos doart. 37, IX, da Cons
tituição, e observado o disposto na Lei nº 8.745, de 9
de dezembro de 1993, contratação por tempo deter
minado, pelo prazo de 12 (doze) meses, do pessoal
técnico imprescindível ao exercício de suas compe
tências institucionais.

§ 1º A cohtratação de pessoal de que trata o Ga

put deste artigo dar-se-á mediante processo seletivo
simplificado, compreendendo, obrigatoriamente, prova
escrita a, facultativamente, análise de currículum vítae
sem prejuízo de. outras modalidades que, a critério da
entidade contratante, venham a ser exigidas.
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§ 2º Às contratações referidas no caput deste
artigo aplica-se o disposto nos arts. 5º e 6º da Lei nº
8.745, de 9 de dezembro de 1993.

§ 3º As contratações referidas no caputdeste ar
tigo poderão ser prorrogadas, desde que sua duração
total não ultrapasse o prazo de 24 (vinte e quatro) me
ses, ficando limitada sua vigência, em qualquer caso,
a 31 de dezembro de 2005.

§ 4º A remuneração do pessoal contratado nos
termos referidos no caput deste artigo terá como refe
rência os valores definidos em ato conjunto da Agên
cia e do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Federal- SIPEC.

§ 5º Aplica-se ao pessoal contratado por tempo
determinado pela Agência o disposto no § 1º do art.
7º e nos arts. 8º, 9º, 10,11,12 e 16 da Lei nº 8.745,
de 9 de dezembro de 1993.

§ 6º A partir de 1º de janeiro de 2005, o quantita
tivo de contratos por tempo determinado firmado com
base nas leis de criação das respectivas Agências
Reguladoras e no disposto neste artigo será reduzido
anualmente, de forma compatível com as necessida
des da entidade, no mínimo em número equivalente
ao de ingresso de servidores nos cargos previstos
nesta Lei.

§ 7º As Agências Reguladoras referidas no Anexo
I desta Lei poderão, em caráter excepcional, observada
a disponibilidade orçamentária, prorrogar os contratos
por tempo determinado em vigor na data de publicação
desta Lei, a partir do vencimento de cada contrato, pelo
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, desde que
a sua duração, incluída a prorrogação, não ultrapasse
31 de dezembro de 2005.

Art. 31. Ficam criados, para exercício nos órgãos
da Administração Direta responsáveis pela supervisão
das entidades referidas no Anexo I desta Lei, obser
vadas as diretrizes e quantitativos estabelecidos pelo
Órgão Supervisor da Carreira, 600 (seiscentos) cargos
de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Go
vernamental, integrantes da Carreira de Especialista
em Políticas Públicas e Gestão Governamental, para
o exercício das atribuições referidas no art. 1º da Lei
n° 7.834, de6 de outubro de 1989.

Parágrafo único. Fica vedada a movimentação
ou mudança de exercício dos ocupantes dos cargos
de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Go
vernamental nos órgãos referidos no caput deste ar
tigo antes de decorridos 36 (trinta e seis) meses de
efetivo exercício.

Art. 32. O art. 2º da Lei n° 9.986, de 18 de julho
de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º Ficam criados, para exercício ex
clusivo nas Agências Reguladoras, os cargos
Comissionados de Direção - CO, de Gerência
Executiva - CGE, de Assessoria - CA e de

Assistência - CAS, e os Cargos Comissiona
dos Técnicos - CCT, constantes do Anexo I
desta Lei:'(NR)

Art. 33. Os Cargos Comissionados Técnicos são
de ocupação privativa de servidores ocupantes de car
gos efetivos do Quadro de Pessoal Efetivo, de servido
res do Quadro de Pessoal Específico e do Quadro de
Pessoal em Extinção das Agências Reguladoras.

Parágrafo único.Ao ocupante de Cargo Comissio
nado Técnico será pago um valor acrescido ao salário
ou vencimento, conforme tabela constante do Anexo 11
da Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000.

Art. 34. O exercício da fiscalização de produtos,
serviços, produtores, distribuidores e comerciantes
inseridos no Sistema Nacional de Vigilância Sanitá
ria poderá ser realizado por servidor pertencente ao
Quadro Específico da ANVISA ou por servidor requi
sitado mediante designação da Diretoria, conforme
regulamento.

Parágrafo único. A designação de servidor re
quisitado para os fins do caput deste artigo somente
poderá ocorrer enquanto estiverem vagos até 50%
(cinqüenta por cento) dos cargos efetivos do Quadro
de Pessoal da ANVISA.

Art. 35 Os §§ 1º e 3º do art. 70 e o art. 96 da Lei
nº 10.233, de 5 de junho de 2001, passam a vigorar
com as seguintes alterações:

"Art. 70 ..
§ 1º Os quantitativos dos diferentes níveis

de cargos comissionados da ANTI e da AN
TAQ encontram-se estabelecidos nas Tabelas
II e IV do Anexo I desta Lei.

§ 3º É vedado aos ocupantes de cargos
efetivos, aos requisitados, aos ocupantes de
cargos comissionados e aos dirigentes das
Agências o exercício regular de outra atividade
profissional, inclusive gestão operacional de
empresa ou direção político-partidária, exce
tuados os casos admitidos em lei:'(NR)

"Art. 96. O DNIT poderá efetuar, nos ter
mos do art. 37, IX, da Constituição Federal,
e observado o disposto na Lei nº 8.745, de 9
de dezembro de 1993, contratação por tempo
determinado, pelo prazo de 12 (doze) meses,
do pessoal técnico imprescindível ao exercício
de suas competências institucionais.

§ 1° A contratação de pessoal de que trata o ca
put deste artigo dar-se-á mediante processo seletivo
simplificado, compreendendo, obrigatoriamente, prova
escrita e, facultativamente, análise de curriculum vitae
sem prejuízo de outras modalidades que, a critério da
entidade, venham a ser exigidas.

§ 3º Às contratações referidas no caput deste
artigo aplica-se o disposto nos arts. 5º e 6º da Lei n°
8.745, de 9 de dezembro de 1993.
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§ 4º As contratações referidas no caputdeste ar
tigo poderão ser prorrogadas, desde que sua duração
total não ultrapasse o prazo de 24 (vinte e quatro) me
ses, ficando limitada sua vigência, em qualquer caso,
a 31 de dezembro de 2005.

§ 5º A remuneração do pessoal contratado nos
termos referidos no caputdeste artigo terá como refe
rência os valores definidos em ato conjunto ~a Agên
cia e do órgão central doSistema de Pessoal Civil da
Administração Federal- SIPEC.

§ 6º Aplica-se ao pessoal contratado por tempo
determinado pelo DNIT o disposto no § 1º do art 7º,
nos arts. 8º, 92 , 10,11, 12 e 16 da Lei nº 8.745, de 9
de dezembro de 1993."(NR)

Art. 36. O (irt. 74 da Lei nº 10.233, de 5 de junho
de 2001 , com a redação dada pelo art. 1º da Medida
Provisória nº 2.217-3~ de 4 de setembro de 2001 , pas
saa vigorar coma seguinte redação:

"Art. 74. Os Cargos Comissionados Téc
nicos a que se refere o inciso V do art. 70 desta
Lei são de ocupação privativa de ocupantes de
cargos efetivos do Quadro de Pessoal Efetivo

ANEXO I

e dos Quadros de Pessoal Específico e em
Extinção de que tratam os arts. 113 e 114-A
desta Lei e de requisitados de outros órgãos e
entidades da Administração Pública. H(NR)

Art. 37. Ficam revogados o art. 13 da Medida Pro
visória n° 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, os arts.
1º, 12e 13, o parágrafo único do art.14, os arts. 15, 20,
21,24,27,30, 33e 34 da Lei nº 9.986, de 1B de julho
de 2000,0 §2º do art. 34 da Lei nº 9.427, de 26 de de
zembro de 1996, o parágrafo único do art. 76 da Lei nº
9.478, de 6de agosto de 1997, o art. 36 da Lei nº 9.782,
de 26 de janeiro de 1999, o art,28 da Lei nº 9.961, de
28 de janeiro de 2000, os §§ 1º e 2º do art. 16 da Lei
nº 9.984, de 17 de julho de 2000, e o art. 69, o art. 70,
incisos I e 11 e § 2º, os arts. 71, 76 e 93, o caput e §§ 1º
e 2º do art. 94, o art,121 eas Tabelas I e UI do Anexo
11 da Leinº 10.233, de 5de junho de 2001 .

Art. 38. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, em 27de abril de 2004.-lu~
ciano Zica, Relator.
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rrécníco em Regulação de Serviços de Transportes
[Aquaviários
[Técnico em Regulação da Atividade Cinematográfica e
Audiovisual
Técnico Administrativo

B

.y

11

v

y

II

I

12.265,74

12·169,38

: 12.073,02

1.976,67

1.880,31

1.783,95

1.687,59

1.591,23

1.494,88

·1.399,10

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

O SIR. MORONITORGAN - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem, para orientar.

O SIR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL
continua em obstrução.

O SR. RICARDO BARROS (PP - PR. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PP
está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que aprovam a redação final perma
neçam como se encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai à sanção.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Pro
jeto de Lei nQ 3.337, de 2004, que trata da gestão e da
organização das agências reguladoras, tem prazo de
emendamento previsto até amanhã.

No entanto, em decorrência dos feriados da se
mana passada, o prazo foi encurtado. Trata-se de
emendas que devem ter o apoiamento para serem
apresentadas.

Solicito à Mesa a prorrogação do prazo de apre
sentação de emendas ao Projeto de Lei nQ 3.337, de
2004.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Caso
ainda subsista da parte do Governo o pedido de ur
gência constitucional, esta Presidência prorrogará o
prazo de emendas.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Muito obriga
do, Sr. Presidente.

O SR. EDMAR MOREIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. EDMAR MOREIRA (Bloco/PL - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei de acordo com a orientação
do partido.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Por
acordo entre os Srs. Líderes, daremos por encerrada
a apreciação da pauta.

Não havendo mais matéria a ser tratada, vou de
clarar encerrada a sessão.
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o SR. JOVINO CÂNDIDO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOVINO CÂNDIDO(PV - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei em to
das as votações.

O SR. HUMBERTO MICHILES (Bloco/PL-AM.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
na votação anterior, votei conforme a orientação do
meu partido.

O SR.INALDO LEITÃO (Bloco/PL - PB. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei de acordo com a bancada do PL.

O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PP - PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria que
VExa. me garantisse, na sessão anterior, a presença
e a obstrução.

O SR. TAKAYAMA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Tem
V Exa. a palavra.

O SR. TAKAYAMA (PMDB - PRo Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, declaro que
votei conforme a orientação do partido.

O SR. ALCESTE ALMEIDA (PMDB - RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
primeira votação da noite, votei acompanhando meu
partido.

VI - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, lembran
do que amanhã, às 10 horas, haverá Sessão Solene,
em homenagem ao sesqüicentenário da Ferrovia no
Brasil.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - COM
PARECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

AMAPÁ

Davi Alcolumbre PDT
Total de Amapá: 1

PARÁ

Babá S.Part.
Wladimir Costa PMDB
Zenaldo Coutinho PSDB
Total de Pará: .3

AMAZONAS

Átila Lins PPS
Humbortc Michiles PL PUPSL
Total ele Amazonas: 2

RONDÔNIA

Anselmo,:JT
Eduardo 'Ialverde PT
Marinha Haupp PMDB
Nilton Capixaba PTB
Total de Bondônia: 4

MARANHÃO

César Baqdeira PFL
Sebastiãc Madeira PSDB
Wagner Lago PP
Washington Luiz PT
Total ele Maranhão: 4

PIAuí

Mussa Demes PFL
Total ele Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB
Total de Bio Grande do Norte: 1

PARAíBA

Inaldo Leitão PL PUPSL
Ricardo Rique PL PUPSL
Total ele Paraíba: 2

PERNAMBUCO

José MúCio Monteiro PTB
Luiz Piauhylino PTB
Marcos d(.~ Jesus PL PUPSL
Roberto Magalhães PTB
Total de Pernambuco: 4

ALAGOAS

Helenildo Ribeiro PSDB
João Caldas PL PUPSL
José Thomaz Nonô PFL
Total ele 1\lagoas: 3

SERGIPE

Bosco Cesta PSDB
Jackson Barreto PTB
Total ele :;ergipe: 2

BAHIA

Claudio Cajado PFL
Coriolano Sales PFL
EdsonDtarte PV
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João Almeida PSDB
José Rocha PFL
Josias Gomes PT
Luiz Bassuma PT
Nelson Pellegrino PT
Reginaldo Germano PP
Total de Bahia: 9

MINAS GERAIS

Aracely de Paula PL PUPSL
Bonifácio de Andrada PSDB
Custódio Mattos PSDB
Edmar Moreira PL PUPSL
Geraldo Tl1adeu PPS
Jaime Martins PL PUPSL
Lincoln Portela PL PUPSL
Marcello Siqueira PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Narcio Rodrigues PSDB
Osmânio Pereira PTB
Rafael Guerra PSDB
Saraiva Felipe PMDB
Total de Minas Gerais: 13

EspíRITO SANTO

Neucimar Fraga PL PUPSL
Rose de Freitas PMDB
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Almir Moura PL PUPSL
Carlos Rodrigues PL·PUPSL
Carlos Santana PT
Chico Alencar PT
Eduardo Cunha PMDB
Francisco Dornelles PP
Jair Bolsonaro PTB
Jandira Feghali PCdoB
Jorge Bittar PT
José Divino PMDB
Julio Lopes PP
Laura Carneiro PFL
Lindberg Farias PT
Miro Teixeira PPS
Paulo Feijó PSDB
Sandro Matos PTB
Total de Rio de Janeiro: 16

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Aloysio Nunes Ferreira PSDB
Amauri Gasques PL PUPSL
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Celso Russomanno PP

Dr. Pinotti PFL
Gilberto Kassab PFL
Gilberto Nascimento PMDB
João Batista PFL
Jovino Cândido PV
Luiz Carlos Santos PFL
Marcos Abramo PFL
Medeiros PL PUPSL
Michel Temer PMDB
Milton Monti PL PUPSL
Orlando Fantazzini PT
Robson Tuma PFL
Vanderlei Assis PP
Total de São Paulo: 18

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Thelma de Oliveira PSDB
Wilson Santos PSDB
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

José Roberto Arruda PFL
Osório Adriano PFL
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

Barbosa Neto PSB
Jovair Arantes PTB
Professora Raquel Teixeira PSDB
Sandro Mabel PL PUPSL
Total de Goiás: 4

PARANÁ

André Zacharow PP
Dilceu Sperafico PP
Paulo Bernardo PT
Ricardo Barros PP
Takayama PMDB
Total de Paraná: 5

SANTA CATARINA

Ivan Ranzolin PP
Jorge Boeira PT
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Eliseu Padilha PMOB
Luis Carlos Heinze PP
Mendes Ribeiro Filho PMOB
Onyx Lorenzoni PFL
Osvaldo Biolchi PMOB
Paulo Gouvêa PL PUPSL
Pompeo de Mattos POT
Total de Rio Grande do Sul: 7
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DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO José Unhares PP
OS SRS.: Roberto Pessoa PL PLlPSL

Total de Ceará: 4

Abril de 2004

RORAIMA

Dr. Rodolfo Pereira PDT
Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PL PLlPSL
Total de Roraima: 3

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT
Janete Capiberibe PSB
Total de Amapá: 2

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB
Jader Barbalho PMDB
Nicias Ribeiro PSDB
Nilson Pinto PSDB
Raimundo Santos PL PUPSL
Total de Pará: 5

RONDÔNIA

Hamilton Casara PSB
Miguel de Souza PL PUPSL
Total de Rondônia: 2

ACRE

João Tota PL PUPSL
Perpétua Almeida PCdoB
Ronivon Santiago PP
Zico Bronzeado PT
Total de Acre: 4

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
Kátia Abreu PFL
Maurício Rabelo PL PUPSL
Ronaldo Dimas PSDB
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP
Clóvis Fecury PFL
Dr. Ribamar Alves PSB
Eliseu Moura PP
Nice Lobão PFL
Paulo Marinho PL PUPSL
Sarney Filho PV
Total de Maranhão :7

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PUPSL
Gonzaga Mota PSDB

PIAuí

Ciro Nogueira PP
Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Múcio Sá PSB
Nélio Dias PP
Ney Lopes PFL
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAíBA

Domiciano Cabral PSDB
Enivaldo Ribeiro PP
Lúcia Braga PT
Luiz Couto PT
Total de Paraíba: 4

PERNAMBUCO

Gonzaga Patriota PSB
Miguel Arraes PSB
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Corrêa PP
Ricardo Fiuza PP
Roberto Freire PPS
Severino Cavalcanti PP
Total de Pernambuco: 7

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PP
Jorge Alberto PMDB
José Carlos Machado PFL
Mendonça Prado PFL
Total de Sergipe: 4

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL
Daniel Almeida PCdoB
Geddel Vieira Uma PMDB
Gerson Gabrielli PFL
João Carlos Bacelar PFL
José Carlos Aleluia PFL
Jutahy Junior PSDB
Luiz Alberto PT
Mário Negromonte PP
Milton Barbosa PFL
Total de Bahia: 10

MINAS GERAIS

Anderson Adauto PL PUPSL
Cabo Júlio PSC
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Carlos Melles PFL
César Medeiros PT
Cleuber Carneiro PFL
Ibrahim Abi-Ackel PP
Ivo José PT
João Magalhães PMDB
Leonardo Mattos PV
Leonardo Monteiro PT
Mauro Lopes PMDB
Paulo DeIgado PT
Ronaldo Vasconcellos PTB
Vittorio Medioli·PSDB
Total de Minas Gerais: 14

EspíRITO SANTO

José Carlos Elias PTB
Manato PDT
Marcelino Fraga PMDB
Marcus Vicente PTB
Total de Espírito Santo: 4

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PP
André Luiz PMDB
Roberto Jefferson PTB
Total de Rio de Janeiro: 3

SÃO PAULO

Delfim Netto PP
João Herrmann Neto PPS
José Mentor PT
Paulo Lima PMDB
Valdemar Costa Neto PL PUPSL
Vicente Cascione PTB
Zulaiê Cobra PSDB
Total de São Paulo: 7

MATO GROSSO

Pedro Henry PP
Teté Bezerra PMDB
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Maninha PT
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
João Campos PSDB
Leonardo Vilela PP
Pedro Canedo PSDB
Ronaldo Caiado PFL
Rubens Otoni PT
Total de Goiás: 6

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB
Alex Canziani PTB
Dr. Rosinha PT
Hermes Parcianello PMDB
José Borba·PMDB
José Janene PP
Max Rosenmann PMDB
Nelson Meurer PP
Total de Paraná: 8

SANTA CATARINA

João Pizzolatti PP
Paulo Bauer PFL
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Augusto Nardes PP
Darcísio Perondi PMDB
Érico Ribeiro PP
Francisco Appio PP
Júlio Redecker PSDB
Maria do Rosário PT
Total de Rio Grande do Sul: 6

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - En
cerro a sessão, convocando outra, Extraordinária, para
amanhã, quarta-feira, dia 28, às 12h. Convoco também
Sessão Ordinária para amanhã, às 14 horas, ambas
com as seguintes

ORDENS DO DIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSiÇÕES ESPECIAIS
(Art. 62, § ôQ da Constituição Federal)

Discussão

1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 166, DE 2004

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº166, de 2004, que cria a Carrei
ra de Perícia Médica da Previdência Social,
dispõe sobre a remuneração da Carreira
de Supervisor Médico-Pericial do Quadr,o
de Pessoal do Instituto Nacional do Segu
ro Social - INSS, e dá outras providências.
Pendente de parecer da Comissão Mista.

Prazo na Comissão Mista: 3-3-04
Prazo na Câmara: 17-3-04
Sobresta a Pauta em: 4-4-04 (46Q Dia)
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2
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 167, DE 2004

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 167, de 2004, que dispõe so
bre a aplicação de disposições da Emenda
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de
2003, altera dispositivos das Leis nºs 9.717,
de 27 de novembro de 1998, 9.783, de 28
de janeiro de 1999, 8.213, de 24 de julho de
1991,9.532, de 10 de dezembro de 1997, e
dá outras providências. Pendente de pare
cer da Comissão Mista.

Prazo na Comissão Mista: 4-3/04
Prazo na Câmara: 18-3-04
Sobresta a Pauta em: 5-4-04 (46º Dia)

3
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 169, DE 2004

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 169, de 2004, que acrescenta
o inciso XVI ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 11
de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS, e
dá outras providências. Pendente de pare
cer da Comissão Mista.

Prazo na Comissão Mista: 4-3-04
Prazo na Câmara: 18-3-04
Sobresta a Pauta em: 5-4-04 (46º Dia)

4
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 170, DE 2004

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Me
dida Provisória nº 170, de 2004, que dis
põe sobre a criação do Plano Especial de
Cargos da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - ANVISA e da Gratificação Tem
porária de Vigilância Sanitária, e dá outras
providências. Pendente de parecer da Co
missão Mista.

Prazo na Comissão Mista: 18-3-04
Prazo na Câmara: 1-4-04
Sobresta a Pauta em: 19-4-04 (46º Dia)

5
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 171, DE 2004

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 171, de 2004, que antecipa, em
caráter excepcional, a transferência de re-

c.Jrsos prevista no art.1º-A da Lei nº 10.336,
de 19 de dezembro de 2001. Pendente de
parecer da Comissão Mista.

Prazo na Comissão Mista: 18-3-04
Prazo na Câmara: 1-4-04
Sobresta a Pauta em: 19-4-04 (46º Dia)

6
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 172, DE 2004

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi
da Provisória nº 172, de 2004, que dá nova
rudação ao caput do art. 7º da Lei no 9.264,
dEI 7 de fevereiro de 1996, que dispõe sobre
o desmembramento e a reorganização da
Carreira Policial Civil do Distrito Federal,
fh:a remuneração de seus cargos e institui,
para os militares do Distrito Federal- Polí
c>a Militar e Corpo de Bombeiros Militar, a
Gratificação de Condição Especial de Fun
ç,io Militar - GCEF. Pendente de parecer da
Comissão Mista.

Prazo na Comissão Mista: 24-3-04
Prazo na Câmara: 7-4-04
Sobresta a Pauta em: 25-4-04 (46º Dia)

URGÊNCIA
(Artigo 64, § 2º da Constituição Federal,

CIC art. 204, I, do Regimento Interno)

Discussão

7
PROJETO DE LEI Nº 3.015-A, DE 2004

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Proje
t(l de Lei nQ 3.015, de 2004, que altera a Lei
n~ 8.248, de 23 de outubro de 1991, a Lei nº
8387, de 30 de dezembro de 1991, e a Lei
n ~ 10.176, de 11 de janeiro de 2001, dispon
d () sobre a capacitação e competitividade
d:> setor de informática e automação, e dá
outras providências; tendo pareceres das
Comissões: de Ciência e Tecnologia, Co
Iliunicação e Informática, pela aprovação,
c,)m substitutivo (Relator: Dep. Julio Seme
ghini); e de Desenvolvimento Econômico,
Indústria e Comércio, pela aprovação, com
SJbstitutivo (Relator: Dep. Léo Alcântara).
Pendente de pareceres das Comissões: de
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Finanças e Tributação; e de Constituição e
Justiça e de Cidadania.

Prazo na Câmara (45º Dia): 16-4-04

8
PROJETO DE LEI Nº 2.109-A, DE 1999

(Do Sr. Ayrton Xerês)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº 2.1 09, de 1999, que dispõe sobre a
constituição de patrimônio de afetação nas
incorporações imobiliárias de que trata a Lei
nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964. Pen
dente de parecer da Comissão Especial.

Tendo apensados os PLs de nºs 3.455/00,
3.751/00, 1.150/03 e 3.065/04.

Prazo na Câmara (45º Dia): 23-4-04

SESSÃO ORDINÁRIA

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSiÇÕES ESPECIAIS
(Art. 62, § 6º da Constituição Federal)

Discussão

1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 166, DE 2004

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 166, de 2004, que cria a Carrei
ra de Perícia Médica da Previdência Social,
dispõe sobre a remuneração da Carreira
de Supervisor Médico-Pericial do Quadro
de Pessoal do Instituto Nacional do Segu
ro Social-INSS, e dá outras providências.
Pendente de parecer da Comissão Mista.

Prazo na Comissão Mista: 3-3-04
Prazo na Câmara: 17-3-04
Sobresta a Pauta em: 4-4-04 (46º Dia)

2
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 167, DE 2004

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 167, de 2004, que dispõe so
bre a aplicação de disposições da Emenda
Constitucional nº 41 , de 19 de dezembro de
2003, altera dispositivos das Leis nºs 9.717,
de 27 de novembro de 1998, 9.783, de 28
de janeiro de 1999, 8.213, de 24 de julho de
1991,9.532, de 10 de dezembro de 1997, e
dá outras providências. Pendente de pare
cer da Comissão Mista.

Prazo na Comissão Mista: 4-3-04
Prazo na Câmara: 18-3-04
Sobresta a Pauta em: 5-4-04 (46º Dia)

3
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 169,DE 2004

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 169, de 2004, que acrescenta
o inciso XVI ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 11
de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo
de Garantia doTempo de Serviço-FGTS, e
dá outras providências. Pendente de pare
cer da Comissão Mista.

Prazo na Comissão Mista: 4-3-04
Prazo na Câmara: 18-3-4
Sobresta a Pauta em: 5-4-04 (46º Dia}

4
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 170, DE 2004

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Me
dida Provisória nº 170, de 2004, que dis
põe sobre a criação do Plano Especial de
Cargos da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - ANVISA e da Gratificação Tem
porária de Vigilância Sanitária, e dá.outras
providências. Pendente de parecer da Co
missão Mista.

Prazo na Comissão Mista: 18-3-04
Prazo na Câmara: 1-4-04
Sobresta a Pauta em: 19-4-04 (46º Dia)

5
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 171, DE 2004

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 171 , de 2004, que antecipa, em
caráter excepcional, a transferência de recur
sos prevista no art. 1º-A da Lei nº 10.336, de
19 de dezembro de 2001 .Pendente de parecer
da Comissão Mista.

Prazo na Comissão Mista: 18-3-04
Prazo na Câmara: 1-4-04
Sobrestaa Pauta em: 19-4-04 (46º Dia)

6
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 172, DE 2004

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 172, de 2004, que dá nova re
dação ao caput do art. 7º da Lei no 9.264,
de 7 de fevereiro de 1996, que dispõe sobre
o desmembramento e a reorganização da
Carreira Policial Civil do Distrito Federal,
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fixa remuneração de seus cargos e institui,
para os militares do Distrito Federal- Polí
cia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, a
Gratificação de Condição Especial de Fun
ção Militar - GCEF. Pendente de parecer da
Comissão Mista.

Prazo na Comissão Mista: 24-3-04
Prazo na Câmara: 7-4-04
Sobresta a Pauta Em: 25-4-04 (46º Dia)

URGÊNCIA
(Artigo 64, § 2º da Constituição Federal,

c/c art. 204, I, do Regimento Interno)

Discussão

7
PROJETO DE LEI Nº 3.015-A, DE 2004

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Proje
to de Lei nº 3.015, de 2004, que altera a Lei
nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, a Lei nº
8.387, de 30 de dezembro de 1991, e a Lei
nº 10.176, de 11 de janeiro de 2001, dispon
do sobre a capacitação e competitividade
do setor de informática e automação, e dá
outras providências; tendo pareceres das
Comissões: de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática, pela aprovação,
com substitutivo (Relator: Dep. Julio Seme
ghini); e de Desenvolvimento Econômico,
Indústria e Comércio, pela aprovação, com
substitutivo (Relator: Dep. Léo Alcântara).
Pendente de pareceres das Comissões: de
Finanças e Tributação; e de Constituição e
Justiça e de Cidadania.

Prazo na Câmara (45º Dia): 16/04/04

8
PROJETO DE LEI Nº 2.109-A, DE 1999

(Do Sr. Ayrton Xerês)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº 2.109, de 1999, que dispõe sobre a
constituição de patrimônio de afetação nas
incorporações imobiliárias de que trata a Lei
nl! 4.591, de 16 de dezembro de 1964. Pen
dente de parecer da Comissão Especial.

Tendo apensados os PLs de nºs 3.455/00,
3.751/00,1.150/03 e 3.065/04.

Prazo na Câmara (45l! Dia): 23-4-04

AVISOS

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS OU RECURSOS

EMENDAS

1. PROJETOS COM URGÊNCIA (Art. 64, § 2º da
Constituição Federal)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS (Ato
da Mesa nº 177, de 1989)

PROJETO DE LEI

Nº 3.337/04 (PODER EXECUTIVO) - Dispõe sobre a
gestão, a organização e o controle social das Agên
cias Reguladoras, acresce e altera dispositivos das
Leis nº 9.472, de 16 de julho de 1997, nº 9.478, de
6 de agosto de 1997, nº 9.782, de 26 de janeiro de
1999, nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, nº 9.984,
de 17 de julho de 2000, nº 9.986, de 18 de julho de
2000, e nº 10.233, de 5 de junho de 2001, da Medida
Provisória nº 2.228-1 , de 6 de setembro de 2001 , e dá
outras providências.
SOBRESTA A PAUTA EM: 29/05/04 (46º dia)
ÚLTIMA SESSÃO: 28-4-04

(Prazo fixado em Ato da Presidência)

RECURSOS

1.CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO
MISSÃO - ART. 24, 11, DO RI

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 3º, com
binado com ART. 132, § 2º, DO RI

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: ART.
58, § 1º, DO RI

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO

Nl! 972/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Aprova o ato que reno
va a permissão outorgada à Rádio Transamérica de
São Paulo Uda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-4-04

Nº 976/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio Manchester Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na cidade de Juiz de Fora, Estado de
Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-4-04
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Nº 1.105/03 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) ..,. Aprova o ato que. outorga
permissão à Rádio Regional Ltda. para explorarserviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-4-04

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO, CON
TRÁRIOS (Art. 133, DO RI)

PROJETOS DE LEI

Nº 375/03 (LAURA CARNEIRO) - Autoriza o Poder
Executivo a emitir selo postal comemorativo ao Dia da
Eliminação da Violência contra a Mulher.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-4-04

Nº 1.934/103 (CARLOS NADER) - Estabelece o con
trole da aplicação de recursos decorrente de incenti
vos fiscais.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-4-04

Nº 2.295/03 (MAURíCIO RANDS) - Dispõe sobre o
horário para realização de partidas de futebol profis
sional, oficiais eamistosas.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-4-04

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMIS
SÃO - ART 54, DO RI

(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR,

NOS TERMOS DO ART. 144, DO RI)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:ART.
58, § 1º, DO RI

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART 58, § 3º, com
binado com ART. 132, § 2º, DO RI

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA EJOU OR
ÇAMENTÁRIA

PROJETOS DE LEI

Nº 6.251/02 (CARLOS NADER) - Dispõe sobre incen
tivos fiscais para doações de refeições destinadas a
distribuição a pessoas carentes.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-4-04

Nº7.081102 (RONALDO VASCONCELLOS) - Concede
benefício fiscal do imposto de renda na alienação de imó
vel tombado pelo patrimônio histórico e artístico nacional,
com perda de valor venal decorrente do tombamento.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-4-04

Nº 643/03 (CARLOS NADER) - Permite ao contribuin
te do Imposto de Renda deduzir do imposto devido as

doações feitas ao Fundo de Combate e Erradicação
da Pobreza.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-4-04

Nº 1.91.7/03 (CARLOS NADER) - Dispõe sobre a isen
ção do.lmposto sobre Produtos Industrializados para
produtos alimentares, bem como para maquinaria, ad
quiridos para doação a entidades sem fins lucrativos,
nas condições que estabelece.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-4-04

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE
- ART. 164,§ 1º, DO RI

(SUJEITOSADELlBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS
OUVIDA A CCJR, NOS TERMOS DO ART. 164, § 2º
E §3º, DO RI)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: ART.
164, § 2º, DO RI

PROJETO DE LEI

Nº 4.431/98 (MOACIR MICHELETTO) - Modifica a
Lei nº 9.503, de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro,
dispondo sobre o trânsito de veículos de tração e es
peciais na via pública, assim como sobre a habilitação
para a condução de tais veículos.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-4-04

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 843/01 (WALTER PINHEIRO) - Disciplina as rela
ções jurídicas decorrentes da rejeição da Medida Pro
visória nº 2.079-77, de 25 de janeiro de 2001.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-4-04

4. SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos termos
do artigo 137, § 1º, do RI.

Prazo para apresentação de recurso artigo 137, § 2º
(05 sessões), as seguintes proposições:

PROJETOS DE LEI

Nº 3.081/04 (VIEIRA REIS) - Cria a Delegacia Espe
cial.de Atendimento ao Idoso vitimado.
D.ECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-4-04

Nº 3.297/04 (ALEXANDRE CARDOSO) - Dispõe so
bre a aplicação dos d~pósitosde poupança.
DECURSO:3ªSESSAO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-4-04

Nº 3.317/04 (LOSSE NETO) - Autoriza o Poder Exe
cutivo a admitir portadores de. necessidades especia~s

em cargos administrativos, no âmbito do Ministério
da Defesa.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-4-04
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N2 1.150/04 (MAURíCIO RABELO) - Dispõe sobre a
autorização do Congresso Nacional para intervenção
e uso de terras indígenas na região da Ilha do Bana
nal, Estado de Tocantins, visando a construção da
Rodovia BR 242, com extensão de 90 KM, integrando
as Regiões Norte e Nordeste e criando o corredor de
exportação nacional.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-4-04

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE EXPE
DIENTE DO MÊS DE ABRIL DE 2004

Dia 28, 4ª-feira

15:00 ANDRÉ ZACHAROW (PP - PR)
15:25 WASNY DE ROURE (PT - DF)

Dia 29, 5ª-feira

15:00 PAULO DELGADO (PT - MG)
15:25 LAVOISIER MAIA (PSB - RN)

Dia 30, 6ª-feira

10:00 HENRIQUE FONTANA (PT - RS)
10:25 ANTONIO JOAQUIM (PP - MA)
10:50 RENILDO CALHEIROS (PCdoB - PE)
11 :15 SARNEY FILHO (PV - MA)
11:40 JULIO SEMEGHINI (PSDB - SP)
12:05 GUILHERME MENEZES (PT - BA)
12:30 LEODEGAR TISCOSKI (PP - SC)
12:55 JOÃO ALFREDO (PT - CE)
13:20 LEONARDO VILELA (PP - GO)
ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

1- COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

LOCAL: Auditório da Embrapa - PqEB - Av W3
Norte
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO

A - Outros Eventos:

Encontro de comemoração dos trinta e um anos da
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Em
brapa; e

Palestra do Presidente da Embrapa - Dr. Clayton Cam
panhola
LOCAL: Plenário 3 - Anexo 11
HORÁRIO: 14h30min

REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública:

TEMAS:

1 - Conse qüências da seca, que atinge as regiões Sul
e Centro-Jeste; e do excesso de chuvas, que atingiu
as regiõe) Nordeste, Sudeste e Norte do País;
2 - Programas de Reforma Agrária, orçamento dispo
nível parE 2004, desapropriações, assistência Técni
ca aos assentados, ativação do Programa de Crédito
Fundiário ou Banco da Terra, bem como as medidas
do goverro em relação à declarações do Líder do Mo
vimento Sem Terra, na questão de novas invasões.

EXPOSITOR:

Dr. MIGUEL ROSSETO - Ministro de Estado do De
senvolvirrento Agrário

COMISSÃO DA AMAZÔNIA,
INTEGRAÇÃO NACIONAL

E CE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

LOCAL: Plenário 6, do Anexo 11.
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A PARTICIPAÇÃO
DACOMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

A - AudWncia Pública:

Tema:

Apuração dos fatos ocorridos no Estado de Rondônia,
envolvenclo garimpeiros e índios cinta-larga, tendo por
motivo a t.uposta extração de diamantes na área.

Convidados:

1. Sr.l\i1ércio Pereira Gomes - Presidente da Fundação
Nacional::lo índio - FUNAI;
2. Sr. Ivo \Jarciso Cassol- Governador do Estado de
Rondônia;
3. Sr. Pau o Fernando da Costa Lacerda - Diretor-Ge
rai da PoLcia Federal;
4. Sr. Miguel Antônio Cedraz Nery - Diretor-Geral do De
partamento Nacional de Produção Mineral- DNPM;
5. Representante dos Garimpeiros no Estado de Ron
dônia.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

LOCAL: ,\NATEL - Setor de Autarquias Sul- Qd. 6
- Bloco H - 10º andar

HORÁRIO: 08h

A - Outros Eventos:

Encontro:om o Corpo Gerencial da Anatel para tratar
de assunbs de interesse dos Deputados desta Comis
são sobre. o setor de telecomunicações.
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LOCAL: Plenário 13 do Anexo 11
HORÁRIO: 11 h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requ1erimentos:

REQUERIMENTO Nº 146/04 Dos Srs. Carlos Abicalil
e Jorge Sittar - que "requer a realização de Seminá
rio conjunto pelas Comissões: de Educação e Cultu
ra; Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática;
e Amazônia, Integração Nacional e Desenvolvimento
Regional sobre Pós Graduação, Ciência e Tecnologia
na Amazônia Legal:'

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

URGÊNCIA ART. 155 RICD

PROJETO DE LEI Nº 5.403/01 - do Senado Federal
- (PLS 151/2000) .....; que "dispõe sobre o acesso a
informações da Internet, e dá outras providências:'
(Apensados: PL 3016/2000 (Apensados: PL 3303/2000
(Apensado: PL :3301/2004), PL3891/2000(Apensa
do: PL 6557/2002), PL 5977/2001, PL 497212001,
PL 7461/2002, PL 480/2003, PL 1256/2003 e PL
2196/2003) e PL 18/2003)
RELATOR: Deputado PAULO MARINHO
PARECER: pela aprovação deste, do PL 3016/2000,
do PL 3303/2000, doPL 3891/2000, do PL 4972/2001,
do PL 5977/2001, do PL 6557/2002, do PL 7461/2002,
do PL 18/200:3, do PL 480/2003, do PL 1256/2003, e
do PL 2196/2003, apensados, com substitutivo.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 133/03 - do Sr. Inocêncio Oli
veira - que "altera dispositivos da Lei nº 9.504, de 30
de setembro de 1997, que "estabelece normas para
as eleições":'
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 2.856/97 - do Sr. Ivan Valente
- que "caracteriza, no âmbito da Lei nº 4.898, de 9
de dezembro de 1965, como abuso de autoridade, a
exposição, sem autorização judicial, em veículos de
comunicação social, daqueles submetidos à custódia
policial:' (Apensados: PL 40/1999, PL 1072/1999, PL
3067/1997, PL 3349/1997 e PL 3577/1997)
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES
PARECER: pela rejeição deste, do PL 40/1999, do PL
1072/1999, do PL3067/1997, e do PL3577/1997, apen
sados, e pela aprovação do PL 3349/1997, apensado.

C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:

PRAZO CONSTITUCIONAL

TVR Nº 331/00 -do Poder Executivo - (MSC 1419/2000)
- que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 29 de setembro de 2000,
que renova a concessão da Sociedade Rádio Guarujá
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de
1º de novembro de 1993, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em ondas curtas, na
cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina."
RELATOR: Deputado CORAUCI SOBRINHO
PARECER: pela aprovação.

Vista ao DeputadoAdelorVieira, .em 07/04/2004

TVR Nº 660/01 - do Poder Executivo - que "submete
à apreciação do CongressoNacional o ato constante
do Decreto de 21 de dezembro de 2000, que renova a
concessão outorgada à Rádio e Televisão Ponta Negra
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, a partir
de 1ºde maio de 1994, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Santarém, Estado do Pará:'
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA
PARECER: pela aprovação.

TVR Nº 2.485/02 - do Poder Executivo - (MSC
608/2002) - que "submete à apreciação do Congres
so Nacional o atoconstante doDecreto de 27 de junho
de 2002, que renova a concessão à Rádio Fronteira
Oeste Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora. em onda média, na cidade de Dionísio Cer
queira, Estado de Santa Catarina."
RELATOR: Deputado VANDERLEI ASSIS
PARECER: pela aprovação.

TVR Nº 3.040/02 "'- do Poder Executivo - (MSC
872/2002) - que "submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto de 3 de ou
tubro de 2002, que renova a autorização da Rádio e
Televisão Educativa do Paraná - TVE para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão.sonora em onda média, na ci
dade de Curitiba, Estado do Paraná."
RELATOR: Deputado CARLOS NADER
PARECER: pela aprovação.

TVR Nº 63/03 - do Poder Executivo - (MSC 687/2003)
- que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 372, de 17 de julho de
2003, que outorga permissão à Fundação Educacional
e Social Dídimo Ribeiro Gomes para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada, com
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fins exclusivamente educativos, na cidade de Itaperu
na, Estado do Rio de Janeiro."
RELATOR: Deputado ALBERTO GOLDMAN
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Eduardo Cunha, em 14/04/2004

TVR Nº 67/03 - do Poder Executivo - (MSC 692/2003)
- que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 485, de 22 de setem
bro de 2003, que autoriza a Associação de Desenvol
vimento Social e Comunicação Popular de Paraipaba
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Paraipaba, Estado do Ceará."
RELATOR: Deputado ADELOR VIEIRA
PARECER: pela aprovação.

TVR Nº 98/03 - do Poder Executivo - (MSC 759/2003)
- que "submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 2799, de 11 de dezembro
de 2002, que outorga permissão à Fundação Cultu
ral de Joinville para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Joinville, Estado de
Santa Catarina."
RELATOR: Deputado IRIS SIMÕES
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Adelor Vieira, em 14/04/2004

TVR Nº 112/04 - do Poder Executivo - (MSC 7/2004)
- que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 732, de 15 de dezembro
de 2003, que autoriza a Associação de Amigos do Vale
do Guaporé (A.A.V.G) a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio~

difusão comunitária na cidade de Pontes de Lacerda,
Estado de Mato Grosso:'
RELATOR: Deputado VANDERLEI ASSIS
PARECER: pela aprovação.

TVR Nº 116/04 - do Poder Executivo - (MSC 4/2004)
- que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 272, de 12 de junho de
2003, que outorga permissão à Rádio Cidade Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
quência modulada, na cidade de São José do Cedro,
Estado de Santa Catarina."
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Adelor Vieira, em 07/04/2004

TVR Nº 123/04 - do Poder Executivo - (MSC 4/2004)
- que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 283, de 12 de junho de
2003, que outorga permissão à Rádio Papanduva Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
quência modulada, na cidade de Papanduva, Estado
de Santa Catarina."
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Adelor Vieira, em 07/04/2004

TVR Nº 125/04 - do Poder Executivo - (MSC 4/2004)
- que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 287, de 12 de junho
de 2003, que outorga permissão à Alagoas Comu
nicação Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada, na cidade de Pio IX,
Estado do Piauí."
RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado José Carlos Araújo, em 7-4-04

TVR Nº 158/04 - do Poder Executivo - (MSC 35/2004)
- que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 173, de 04 de junho de
2003, que outorga permissão à Rádio Ultra FM Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
quência modulada, na cidade de São João da Barra,
Estado do Rio de Janeiro."
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Eduardo Cunha, em 14/04/2004

TVR Nº 162/04 - do Poder Executivo - (MSC 37/2004)
- que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 505, de 23 de setembro
de 2003, que outorga permissão à Fundação Rádio
Educativa Brumas FM para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em frequência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Brumado,
Estado da Bahia."
RELATOR: Deputado VANDERLEI ASSIS
PARECER: pela aprovação.

TVR Nº 166/04 - do Poder Executivo - (MSC 47/2004)
- que "submete à apreciação do Congresso Nacio
nal o ato constante da Portaria nº 2649, de 28 de
novembro de 2002, alterada pela de nº 604, de 4 de
dezembro de 2003,que outorga permissão à Fun
dação Universidade do Contestado - Campus de
Concórdia para executar, pelo prazo de dez anos,
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sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Concórdia, Estado
de Santa Catarina:'
RELATORA: Deputada MARIÂNGELA DUARTE
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Adelor Vieira, em 14/04/2004

TVR Nº 173/04 - do Poder Executivo - (MSC 60/2004)
- que "submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 439, de 28 de agosto
de 2003, que autoriza a Sociedade Distribuidora de
Pão aos Pobres a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade,serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de· Ribeirão Preto, Estado de
São Paulo:'
RELATOR: Deputado MAURíCIO RABELO
PARECER: pela aprovação.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 29/99 - do Sr. Paulo Rocha - que
"dispõe sobre regulamentação de anúncios publicitários
em horários de programação infanto-juvenil."
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ARAÚJO
PARECER: pelá aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 495/99 - do Sr. Enio Bacci - que
"altera artigo 45 da Lei 6.538, de 22/06/1978, sobre
serviços postais e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado DR. HÉLIO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 1.078/99 - do Sr. Ronaldo Vas
concellos - que "acrescenta o inciso XIII ao artigo 3º
da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, prevendo o
detalhamento de todas as chamadas nas contas tele
fônicas:' (Apensado: PL 1861/1999)
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA
PARECER: pela rejeição deste, do PL 1861/1999,
apensado, e do Substitutivo da Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.

Vista ao Deputado Paulo Marinho, em 14/04/2004

PROJETO DE LEI Nº 1.826/99 - do Sr. Paulo José
Gouvêa -que "modifica o Decreto-Lei nº 236, de 28
de fevereiro de 1967, que" complementa e modifica a
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962", estabelecendo
horários específicos para a veiculação de programas
educativos:'
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 2.599/00 - da Sra. Marinha Raupp
- que "dispõe sobre a criação de selo comemorativo
do Dia Internacional da Mulher."
RELATORA: Deputada MARIÂNGELA DUARTE
PARECER: pela rejeição deste, e do Substitutivo da
Comissão de Seguridade Social e Família.

Vista ao Deputado Ricardo Barros, em 14/04/2004

PROJETO DE LEI Nº 4.904/01 - do Sr. Salvador Zim
baldi - que "cria o serviço de Distribuição de Sinais de
TV Aberta - DTVA:'
RELATOR: Deputado JORGE BITTAR
PARECER: pela aprovação.

Vista conjunta aos Deputados Eduardo Cunha e Julio
Semeghini, em 14/04/2004

PROJETO DE LEI Nº6.062102-do Sr. Paulo José Gouvêa
- que "dispõe sobre adivulgação de informações sobre os
trabalhos parlamentares nas emissoras de televisão"
RELATOR: Deputado ADELORVIEIRA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 6.098/02 - do Sr. Wilson Santos
- que "extingue apráticae a divulgação via meios de co
municação, da luta esportiva denominada "Vale Tudo""
RELATOR: Deputado VIEIRA REIS
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

Vista conjunta aos Deputados Luiz Couto e Sitas Câ
mara, em 10/09/2003

PROJETO DE LEI Nº 31/03 - do Sr. Bismarck Maia
- que "dispõe sobre a·criação de selo comemorativo
do Dia NaCional do Turismo:'
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N~362/03 - do Sr. Feu Rosa - que
"determina a divulgação ao público dos anunciantes e
financiadores doS veículos de imprenSa:'
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA
PARECER: pela aprovação, com emenda.

Vista ao Deputado Julio Semeghini, em 14/04/2004

PROJETO Df: LEI Nº 1.157/03 - do Sr. Rogério Silva
- que "acrescenta incisoVII e parágrafo 7º ao art. 1º da
Lei nº 9.755, de 16 de dezembro de 1998, ampliando a
relação dos dados e informações divulgados, em pá
gina da rede mundial de computadores, pelo Tribunal
de Contas da União."
RELATOR: Deputado MAURíCIO RABELO
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Edson Ezequiel, em 03/12/2003

PROJETO DE LEI Nº 1.331/03- do Sr. ChicoAlencar
- que "dispõe sobre mensagens educativas em anún
cios que sugerem a prática sexual."
RELATOR: Deputado ALMIR MOURA
PARECER: pela aprovação, com emendas.
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PROJETO DE LEI Nº 1.337/03 - do Sr. Wladimir Costa
- que "acrescenta Parágrafo único ao Art. 7º da Lei nº
6.615, de 16 de dezembro de 1978, que "Dispõe so
bre a regulamentação da profissão de Radialista e dá
outras providências", a fim de proibir a concessão de
registro provisório:'
RELATOR: Deputado MAURíCIO RABELO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 1.542/03 - do Sr. Iris Simões
- que "altera a redação do art. 162 da Lei nº 9.472, de
16 de julho de 1997."
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 1.617/03 - da Sra. Vanessa Gra
zziotin - que "dispõe sobre a criação de selo comemo
rativo dos cinqüenta anos da implantação do Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA:'
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 1.794/03 - do Sr. Milton Cardias
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação, nas
redes de televisão de canal aberto, de programas religio
sos por no mínimo três horas da programação diária."
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 1.878/03 - do Sr. Edson Duar
te - que "autoriza as emissoras educativas estatais a
transmitirem, sem custos, eventos esportivos de inte
resse nacional:'
RELATOR: Deputado ADELOR VIEIRA
PARECER: pela aprovação, com emendas.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE CIDADANIA

LOCAL: Plenário 01, anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Consultas:

CONSULTA Nº 1/03 - da Comissão Especial de Do
cumentos Sigilosos - que "solicita a manifestação da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
acerca da obrigatoriedade da Comissão Especial de
Documentos Sigilosos atender pedidos de órgãos dos
Poderes Judiciário, Executivo e do Ministério Público
para o envio de documentos sigilosos produzidos ou
recebidos por Comissões Parlamentares de Inquérito
que não concluíram os seus trabalhos:'
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH
PARECER: pelo entendimento de que a Comissão
Especial de Documentos Sigilosos não deve tornar
disponíveis documentos sigilosos produzidos por co
missões parlamentares de inquérito que não concluí
ram os seus trabalhos.

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

Vista conjunta aos Deputados José Eduardo Cardozo
e Sérgio IJliranda, em 27/11/2003

Os Deputados Sérgio Miranda e Juíza Denise Frossard
apresentéJam votos em separado

B - Recursos:

RECURSO Nº 26/03 - do Sr. Alberto Fraga - que "re
corre contra Decisão da Presidência acerca da não
concessã:> da palavra ao orador:'
RELATOR Deputado RUBINELLI
PARECEI~: pelo não provimento.

C - Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 77/04 Do Sr. Colbert Martins - (PL
2811/1997) "'- que "solicita convocação de Audiência
Pública a:im de discutir o Projeto de Lei nº 2.811/1997,
de autoria do Deputado Salvador Zimbaldi, que "proibe
experiflncas e clonagem de animais e seres humanos",
e de seus apensados:'

REQUERIMENTO Nº 80/04 Do Sr. José Eduardo Car
dozo - (PL 7293/2002) - que "requer a realização de
audiência pública para instruir a apreciação do Proje
to de Leilº 7.293/02, de autoria do Senado Federal,
que "altera os arts. 33 e 90 da Lei nº 9.504, de 30 de
setembro de 1997, que estabelece normas para as
eleições, para aperfeiçoar as formas de controle sobre
a produçiio e divulgação de pesquisas eleitorais"."

D - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

URGÊNCIA

PROJETQ DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 987/03 - da
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
- que "ap'ova o texto do Acordo sobre Regularização
Migratórié'i Interna de Cidadãos do MERCOSUL, Bolí
via e Chilf~, celebrado por ocasião da XXIII Reunião do
Conselhodo Mercado Comum, realizada em Brasília,
nos dias ti e 6 de dezembro de 2002."
RELATOR Deputado DARCI COELHO
PARECER pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legisativa, e, no mérito, pela aprovação.

PRIORIDADE

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 299/96
- do Senéido Federal- (PDS 40/1996) - que "susta os
Decretos::le nºs 1.498 e 1.499, de 24 de maio de 1995,
que cons'.ituem comissões especiais de revisão dos
processo:. de anistia de que trata a Lei nº 8.878, de 11
de maio ce 1994:' (Apensado: PDC 410/2000)
RELATOFl: Deputado GONZAGA PATRIOTA
PARECE=l.: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica le~islativadeste, do PDC 410/00, apensado, e
Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público; e, no mérito, pela aprovação deste e
do apensado, nos termos do Substitutivo da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público.
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Vista conjunta aos Deputados Inaldo Leitão, José
Eduardo Cardozo, Ney Lopes e Vicente Arruda, em
27/04/2004

PROJETO DE LEI Nº 6.822/02 - do Senado Federal
- (PLS 226/2001) - que "acrescenta artigo ao Decre
to-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal:' (Apensado: PL 6891/2002)
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nicalegislativae, no mérito, pela aprovação deste, e
pela constitucionalidade, juridicidade, má técnica le
gislativa e, no mérito, pela rejeição do PL 6891/2002,
apensado.

Vista conjunta aos Deputados Ibrahim Abi-Ackel, Inaldo
Leitão e Juíza Denise Frossard, em 08/04/2003

PROJETO DE LEI Nº 7.293/02 - do Senado Federal
- (PLS 249/2000) - que "altera os arts. 33 e 90 da Lei
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece
normas para as eleições, para aperfeiçoar as formas
de controle sobre a produção e divulgação de pes
quisaseleitorais." (Apensados: PL 7294/2002 e PL
4788/1998 (Apensados:PL 274/1999, PL 1584/1999,
PL 2522/2000, PL 3692/2000, PL 3869/2000, PL
4404/2001 ,PL 5304/2001, PL 5748/2001, PL 4878/1998,
PL 7319/2002, PL 7488/2002 e PL 7440/2002»)
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MAGA
LHÃES NETO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do
PL 5304/2001, do PL 4878/1998 e do PL 7294/2002,
apensa.dos, com substitutivo; pela inconstitucionalidade
e injuridicidade do PL 274/1999, do PL1584/1999, do
PL 3692/2000, do PL 3869/2000, do PL 4788/1998, do
PL 4404/2001, do PL 5748/2001, do PL 7319/2002, do
PL 7440/2002 e do PL 7488/2002, apensados; e pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e,
no mérito, pela rejeição do PL2522/2000, apensado.

Vista conjunta aos Deputados Carlos Mota, Inaldo
Leitão, Luiz Couto e Maurício Rands, em 17/12/2003.
Suspensa a discussão para a apreciação de requeri
mento de audiência pública, em 13/04/04.

PROJETO DE LEI Nº 1.972/03 - da Comissão de Le
gislação Participativa- (SUG 24/2003) - que "regula
menta0 inciso X do art. 52, da Constituição Federal,
que trata da suspensão da execução, no todo ou em
parte, de lei declarada .inconstitucional por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal."
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

Vista conjunta aos Deputados Inal.do Leitão, José Eduar
do Cardozo e Mendes Ribeiro Filho, em 31/03/2004

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 202/01 - do Sr.
Ney Lopes - que "altera o art.6º da Lei Complementar
nº 105, de 1Ode janeiro de 2001 , que dispõe sobre Oi

sigilo das operações de instituições financeiras:'
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

Vista conjunta aos Deputados Alexandre Cardoso,
Bosco Costa,lnaldoLeitão e José Eduardo Cardozo,
em 31/03/2004

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 48/03 - da
Sra. Vanessa Grazziotin - que "dá nova redação aos
§§ 1º e 2º do art.4º da Lei Complementar nº 105, de
10 de janeiro de 2001 :'
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: Parecer do Relator, Deputado Ney Lopes,
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa
e, no mérito, pela aprovação, com emenda.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 105/03 - do
Sr. José Eduardo Cardozo - que "altera a Lei Com
plementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998 .e parte
do artigo 1ºda Lei Complementar nº 107, de 26 de
abril de 2001 :'
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emendas, e, no mérito, pela
aprovação.

PROJETO DERESOLUÇÃO (CD) Nº 9/03 - do Sr.
Walter Feldman -que "cria. o Conselho Parlamentar
pela Cultura da Paz:'
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa, com emendas, e, no mérito, pela aprovação.

Vista ao Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto,
em 14/04/2004.

ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº 292/95
- da Sra. Marinha Raupp - que "dá nova redação ao §
3º dp artigo 195 da Constituição Federal."
RELATOR: Deputado CARLOS MOTA
PARECER: pela admissibilidade, com emendas.

Vista ao Deputado José Eduardo Cardozo, em 7-4-04

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº 7/03
- do Sr. Maurício Rands - que "altera o Inciso 11 do art.
37 da Constituição Federal, permitindo a contratação
pela administração pública de agentes comunitários de
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saúde através do processo seletivo público." (Apensa
do: PEC 224/2003)
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO
PARECER: pela admissibilidade desta e pela inadmis
sibilidade da PEC 224/2003, apensada.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 43/03
- do Sr. Reginaldo Germano - que "dá nova redação
ao inciso LI do art. 5º da Constituição Federal:'
RELATOR: Deputado SIGMARINGA SEIXAS
PARECER: pela inadmissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº 58/03
- do Sr. Pedro Henry - que "dispõe sobre a convalida
ção de alienações de terras procedidas pelos Estados
na Faixa de Fronteira."
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA
PARECER: pela admissibilidade.

Vista conjunta aos Deputados Ibrahim Abi-Ackel e José
Eduardo Cardozo, em 13/04/2004

PROPOSTA DE EMENDA ÀCONSTITUiÇÃO Nº 178/03
- do Sr. Jaime Martins e outros - que "altera o art. 98
da Constituição Federal, criando os Juizados de Con
ciliação:'
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA
PARECER: pela admissibilidade.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 2.799/00 - do Sr. Jair Bolsonaro
- que "acrescenta o § 4º ao art. 261 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal:'
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, boa
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
emendas.

Vistaconjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia,
Antonio Carlos Magalhães Neto e Vicente Arruda, em
30/03/2004

O Deputado Antonio Carlos Biscaia apresentou voto
em separado em 07/04/2004

PROJETO DE LEI Nº 6.541/02 - do Sr. Paulo Rocha
- que "acrescenta o art. 153-A ao Código Penal - De
cretó-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940."
RELATOR: Deputado MENDONÇA PRADO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação. SUSPENSA
A DISCUSSÃO EM VIRTUDE DO INíCIO DA ORDEM
DO DIA NO PLENÁRIO, EM 07/04/04.

PROJETO DE LEI Nº 304/03 - da Sra. Iara Bernardi
- que "revoga dispositivo do Decreto-lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 - Código Penal, para extinguir a
punibilidade do agente pelo casamento da vítima com

terceiro, nos Crimes contra os Costumes:' (Apensado:
PL 2027/2003)
RELATORA: Deputada EDNA MACEDO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste e do
PL 2027/2003, apensado.

Vista conjunta aos Deputados José Eduardo Car
dozo, Juíza Denise Frossard e Maurício Rands, em
01/10/2003

O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh apresentou voto
em separado em 20/04/2004

PROJETO DE LEI NQ 725/03 - do Sr. Antonio Car
los Mendes Thame - que "extingue a punibilidade do
agente de delito quando haja retratação e colabora
ção na apuração de responsabilidade por atos contra
a Administração Pública."
RELATOR: Deputado IVAN RANZOLlN
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs
titutivo.

O Deputado Antonio Carlos Biscaia apresentou voto em
separado em 13/04/2004. Concedido prazo ao relator
para complementar seu voto, em 13/04/04.

PROJETO DE LEI Nº 1.683/03 - do Sr. Fernando Ga
beira - que "dispõe sobre a criação do Monumento
Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras:'
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emendas.

E - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 2.959/97 - do Poder Executi
vo - (MSC 395/1997) - que "dá nova redação ao art.
210 do Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941
- Código de Processo PenaL"
RELATORA: Deputada JUíZA DENISE FROSSARD
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela
aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 2.677/00 - do Senado Federal
- (PLS 586/1999) - que "altera o inciso VI do art. 20
da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que permite a
utilização do FGTS para compra de casa própria, em
qualquer sistema de financiamento habitacional, e dá
outras providências:'
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.
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PROJETO DE LEI Nº 3.996/00 - do Senado Federal
- (PLS 10/2000)- que "dispõe sobre a existência de
acomodações separadas para fumantes e não-fuman
tes em estabelecimentos hoteleiros." (Apensado: PL
3519/2000)
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, do PL 3.519/00, apensado e
do Substitutivo da Comissão de Economia, Indústria
e Comércio.

PROJETO DE LEI Nº 5.463/01 - do Senado Federal
- (PLS 7/2001) - que "altera o art. 69 da Lei 9099, de
26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juiza
dos Especiais Cíveis e Criminais e dá outras provi
dências:'
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.

Vista conjunta aos Deputados Marcelo Ortiz e Maurício
Quintella Lessa, em 09/04/2003

PROJETO DE LEI Nº 6.777/02 - Tribunal Superior do
Trabalho - que "dispõe sobre a criação de cargos de
provimento efetivo no Quadro de Pessoal do Tribunal
Regional do Trabalho da 12a. Região e dá outras pro
vidências:'
RELATOR: Deputado.OSMAR SERRAGLlO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e pela anti-regimentalidade da
emenda da Comissão de Finanças e Tributação.

PROJETO DE LEI Nº 7.074/02 - do Poder Executivo
- que "autoriza o Instituto Nacional do Seguro Social
-INSS a receber em dação em pagamento o imóvel
que. especifica."
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica .legislativa deste, das Emendas da Comis
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público
e da Subemenda da Comissão de Defesa do Con
sumidor.

PROJETO DE LEI Nº 7.505/02 - do Poder Executivo
- que "dispõe sobre a proibição de fabricação, instala
ção, operação e importação de máquinas automáticas
destinadas à venda de cigarros, cigarrilhas, charutos e
qualquer outro produto derivado do tabaco, fumígeno
ou não e dá outras providências."
RELATOR:Deputado JOÃO PAULO GOMES DA SILVA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e da emenda apresentada
nesta Comissão.

PROJETO DE LEI Nº 967/03 - do Senado Federal
- que "acrescenta o art. 67-A ao Decreto-Lei nº 2.848,

de 7 de dezembro de 1940- Código Penal, a fim de
aumentar a pena de agente que pratica crime com
participação de menor:'
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nicalegislativa e, no mérito, pela rejeição.

Vista ao Deputado Rubinelli, em 31/03/2004. Adia
da a discussão, por 5 sessões, a requerimento dos
Deputados Roberto magalhães elnaldo Leitão, em
07/04/04.

PROJETO DE LEI Nº 1.355/03 ~ do Poder Executi
vo -que "altera dispositivos da Lei nº 9.099, de 26
de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juiza
dos Especiais Cíveis e Criminais e dá outras pro
vidências:'
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pelaaprovação, com subs
titutivo.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 3.124/97 - do Sr. Barbosa Neto
- que "dispõe sobre a regulamentação da profissão de
Psicopedagogo, cria0 Conselho Federal e os Conse
lhos Regionais de Psicopedagogia e determina outras
providências."
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa deste, com substitutivo, e das Emendas
da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, com
subemenda.

PROJETO DE LEI Nº 3.373/97 - da Sra. Marinha
Raupp - que "altera o art. 983 daLei nº 5.869, de 11
de janeiro de 1973, que institui o Código de Processo
Civil:' (Apensado: PL 2881/2000)
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do
PL 2881/2000, apensado, com substitutivo.

Vista ao Deputado Inaldo Leitão, em 11/11/2003

PROJETO DE LEI Nº 383/99 - do Sr. Pompeo de Mat
tos - que "institui a Loteria Municipal de prognósticos
sobre o resultado de sorteio de números, organizada
nos moldes da loteria denominada jogo do bicho e
revoga dispositivos legais referentes a sua prática e
determina outras providências:'
RELATORA: Deputada JUíZADENISE FROSSARD
PARECER: pela inconstitucionalidade, má técnica le
gislativa e, no mérito, pela rejeição.

Vista conjunta aos Deputados José Eduardo Cardozo
e Sigmaringa Seixas, em 30/03/2004
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o Deputado Luiz Antonio Fleury apresentou voto em
separado em 16/04/2001

PROJETO DE LEI Nº 1.300/99 - da Sra. Angela Gua
dagnin - que "acrescenta parágrafos ao art. 260 da Lei
nº 8.069 (ECA), de 13 de julho de 1990:' (Apensados:
PL 4141/2001 e PL 4888/2001)
RELATOR: Deputado RUBINELLI
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa deste, do PL 4141/2001 J e do PL 4888/2001 J

apensados, nos termos do Substitutivo da Comissão de
Seguridade Social e Família, com subemenda.

PROJETO DE LEI Nº 3.113/00 - da Sra. Nice Lobão
- que "institui o Programa de Bolsas de Manutenção
para Atletas."
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa deste, com emendas; e pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa das emendas
adotadas pela Comissão de Educação e Cultura.

Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins, Inaldo
Leitão e José Eduardo Cardozo, em 07/04/2004.

PROJETO DE LEI Nº 3.372/00 - do Sr. Osmar Serraglio
- que "altera o art. 5º do Decreto-Lei nº 201 , de 27 de
fevereiro de 1967, que "Dispõe sobre a responsabilidade
dos Prefeitos e Vereadores, e dá outras providências"."
(Apensados: PL 3521/2000 e PL 3943/2000)
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e
do PL 3.943/00, apensado, com substitutivo; e pela in
constitucionalidade do PL 3.521/00, apensado.

Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Maga
lhães Neto e José Eduardo Cardozo, em 14/04/2004

PROJETO DE LEI Nº 3.908/00 - do Sr. Alex Canziani
- que "altera a Lei nº 8.171 , de 17 de janeiro de 1991,
acrescentando ao art. 28-A o parágrafo oitavo, que
institui penalidade ao produtor que não cumprir as
normas de combate à febre aftosa:'
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e da emenda da Comissão
de Agricultura e Política Rural.

PROJETO DE LEI Nº 4.850/01 - do Sr. Orlando Fan
tazzini - que "altera o Código de Processo Penal para
vincular o juiz da instrução à sentença e a Lei de Exe
cução 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 Nº 5.917/01 - do Sr. José Pimentel
- que "acl'escenta parágrafo ao art. 28 da Lei nº 8906,
de 4 de jllho de 1994 e dá outras providências:'
RELATOR Deputado MARCELO ORTIZ
PARECER Parecer com Complementação de Voto, Dep.
Marcelo 01iz, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.

Vista conunta aos Deputados Antonio Carlos Maga
lhães Neto, José Eduardo Cardozo e Luiz Couto, em
21/01/2004

O Deputado Ricardo Fiuza apresentou voto em sepa
rado em ~~1/01/2004

PROJETO DE LEI Nº 6.100/02 - do Sr. Celso Rus
somanno- que "attera o artigo 31 da lei 8.078, de 11
de setembro de 1990, que dispõe sobre o Código de
Proteção e Defesa do Consumidor:'
RELATOFl: Deputado INALDO LEITÃO
PARECE=t: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica le'gislativa, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 6.833/02 - do Sr. Carlos Eduardo
Cadoca -que "introduz modificações nos artigos 273,
588 e 804 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil."
RELATOF'!: Deputado GONZAGA PATRIOTA
PARECEq: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação, com
emendas

PROJETO DE LEI Nº 141/03 - do Sr. Paulo Baltazar
- que "aclesce inciso IV ao artigo 92 do Decreto-Lei nº
2.848,de7 de dezembro de 1940 - Código Penal:'
RELATOfl: Deputado VICENTE CASCIONE
PARECEH: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs
titutivo.

PROJETO DE LEI Nº 648/03 - do Sr. André Luiz - que
"dispensa a exigência de autenticação de cópia e re
conhecirrento de firma em cartório de documentos
pessoais por repartições públicas federais, estaduais
e municipais, em todo o Território Nacional:' (Apensa
do: PL 20 45/2003)
RELATOR Deputado JOSÉ DIVINO
PARECEH: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e
do PL 2045/2003, apensado.

PROJETO DE LEI Nº 705/03 - do Sr. Max Rosenmann
- que "ex:ingue os cartórios de protesto de títulos no
País, e d{~ outras providências:'
RELATOR Deputado INALDO LEITÃO
PARECER pela inconstitucionalidade e injuridicidade.

PROJETO DE LEI Nº 808/03 - do Sr. Rubens Otoni
- que "acrescenta os artigos 3-A e 3-B à Lei nº 6.530,
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de 12 de maio de 1978, dispondo sobre a identifica
ção do responsável pela intermediação imobiliária
nos atos de registro de escritura pública de.compra e
venda de imóveis."
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 995/03 - do Sr. Carlos Santana
- que "dispõe sobre a destinação de imóveis residen
ciais pertencentes à Rede Ferroviária Federal SA"
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI Nº 1.071/03 -do Sr. Luciano Zica
- que "altera a Lei nº 10.334, de 19 de dezembro de
2001, que "dispõe sobre a obrigatoriedade de fabrica
ção e comercialização de lâmpadas incandescentes
para uso em tensões de valor igual ou superior ao da
tensão nominal da rede de distribuição, e dá outras
providências.""
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI Nº 1.369/03 - do Sr. Inácio Arruda
- que "dá nova redação ao inciso 111, do artigo 82, da
Lei n.º 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 (Código de
Processo Civil):' (Apensado: PL1371/2003)
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, com
substitutivo; e pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL
1371/2003,.apensado.

PROJETO DE LEI Nº 1.402/03- do Sr. IIdeu Araujo
- que"altera o art. 76, da Lei nº 9.099, de 26 de se
tembro de 1995."
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

Vista ao Deputado Edmar Moreira, em 14/04/2004

PROJETO DE LEI Nº 1.540/03 - do Sr. Carlos Nader
- que "altera os artigos 59, parágrafo único, e 60 da Lei
nº 10.406, de 10de Janeiro de 2002 - Código Civil, dis
pondo sobre os requisitos paraconvocação, instalação
e deliberação da Assembléia Geral dasassociações."
(Apensados: PL 2602/2003 e PL2849/2003)
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc
nica legis~ativa e, no mérito, pela aprovação deste, com
emenda; e pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL 2602/2003
e do PL 2849/2003, apensados.

AVISOS

PROPOSiÇÕESEM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 5ã SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-04-04

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida
dee Mérito:

PROJETO DE LEI Nº 7.160/02 - do Sr. Ricardo Fiu
za - que "dá nova redação aos artigos 45, 50,53, 55,
57,62,206,208,853,966,968,997,999,1000,1002,
1003,1004,1007,1010,1013,1017,1019,1020,1022,
1023,1024,1025,1026,1030,1039,1040,1041,1043,
1044,1045,1053,1055,1061,1062,1063,1065,1066,
1067,1068,1069,1071,1072,1073,1074,1075,1076,
1077,1078,1080,1081,1082,1083,1084,1085,1087,
1094,1095,1097,1099,1101,1102,1103,1108,1109,
1110,1117,1122,1125,1126,1127,1134,1144,1145,
1146,1147,1148,1149,1150,1151,1152,1153,1161
e 1165 da Lei nº 10.406 de 10de janeiro de 2002, que
"Institui o Código Civil", acrescenta dispositivos e dá
outras providências." (Apensado: PL 7466/2002 (Apen
sado: PL 970/2003))
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA

Substitutivo (Art. 119, \I e §1º)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida
de e Mérito:

PROJETO DE LEI Nº 7.153/02 - do Sr. Roberto Pes
soa -que "altera dispositivo da Lei nº 9.099, de 26
de setembro de 1995, que "dispõe sobre os Juiza
dos Especiais Cíveis e. Criminais e dá outras prov~

dências"."
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA

PROJETO DE LEI Nº 1.282103 - do Sr. Inaldo Leitão
- que "altera o disposto nos arts, 1.050 e 1.053 da Lei
nº 5.869 de 11 de janeiro de 1973, que institui o Códi
go de Processo Civil:'
RELATOR: Deputado NEY LOPES

B - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI Nº 241/99 - do Sr. Professor Luizi
nho - que "altera a Lei nº 9.424, de 24 de dezembro
de 1996, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valo-
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rização do Magistério, na forma prevista no art. 60, §
7º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitó
rias:' (Apensados: PL 328/1999, PL 2514/2000 e PL
2686/2000)
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA
PROJETO DE LEI Nº 3.249/00 - do Sr. Dr. Hélio - que
"obriga aos médicos e instituições credenciadas pelo
Sistema Único de Saúde a prescreverem medicamen
tos com sua denominação genérica:' (Apensados: PL
3333/2000, PL 3385/2000 e PL 4104/2001)
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

LOCAL: Plenário 8, anexo II
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 302/04 Do Sr. Alex Canziani
- que "propõe convidar a prestar esclarecimentos na
Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos
Deputados, os Senhores Representantes da ANVISA,
do CNF - Conselho Nacional de Farmácia, Câmara de
Regulamentação de Medicamentos - Cmed e da ABI
FARMA - Associação Brasileira da Indústria Farma
cêutica, sobre os percentuais de reajustes aplicados
nos medicamentos:'

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 5.476/01 - do Sr. Marcelo
Teixeira - que "modifica a Lei nº 9472, de 16 de ju
lho de 1997, determinando que a estrutura tarifária
dos serviços de telefonia fixa comutada, presta
dos em regime público, seja formada apenas pela
remuneração das ligações efetuadas." (Apensa
dos: PL 5559/2001, PL 6064/2002, PL 7113/2002,
PL 363/2003, PL 6774/2002, PL 2691/2003, PL
2743/2003 e PL 2973/2004)
RELATOR: Deputado LUIZ BITTENCOURT
PARECER: Parecer favorável do relator, Dep. Luiz Bit
tencourt, pela aprovação deste, do PL 5559/2001, do
PL 6064/2002, do PL 6774/2002, do PL 7113/2002, do
PL 363/2003, e do PL 2691/2003, apensados, e pela
rejeição dos PLS 2743/2003 e 2973/2004, apensados,
com substitutivo.

Vista conjunta aos Deputados Celso Russomanno e
Maria do Carmo Lara, em 14/04/2004

PROJETO DE LEI Nº 7.228/02 - do Senado Federal
- (PLS 51/2002) - que "altera a Lei nº 1.521, de 26 de

dezembro de 1951, para tipificar, como crime, a explo
ração de concurso de sorteios de números ou outros
símbolos, para a obtenção de prêmios em dinheiro
ou bens de qualquer natureza, autoriza a exploração
indireta do serviço de loteria, mediante procedimento
Iicitatório, e revoga os arts. 50 a 58 do Decreto-Lei nº
3.688, de 3 de outubro de 1941 :'
RELATOR: Deputado LUIZ BITTENCOURT
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 420/03 - do Sr. José Pimentel
- que "veda a concessão de fiança por pessoa natural,
nos contratos em geraL"
RELATOR: Deputado JULIO LOPES
PARECER: pela rejeição.

Vista ao Deputado Dr. Rosinha, em 14/04/2004

PROJETO DE LEI Nº 2.007/03 - do Sr. Chico Alencar
- que "obriga as instituições financeiras a informarem
em contrato de financiamento o custo de captação de
recursos emprestados aos seus clientes."
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN
PARECER: pela rejeição.

SEM PRAZO DETERMINADO

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº
60/97 - do Sr. Celso Russomanno - (PL 60/1997) - que
"propõe que a Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias fiscalize o Ministério da
Aeronáutica, em sua atuação de controle dos proce
dimentos de manutenção de aeronaves, de segurança
e de proteção ao vôo:'
RELATOR: Deputado LUIZ BITTENCOURT
PARECER: Parecer prévio do relator, Oep. Luiz Bitten
court, pela implementação, nos termos da reformulação
do Plano de Execução e Metodologia de Avaliação.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-04-04

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1 º)

AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
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PROJETO DE LEI Nº 693/99 - do Sr. João Henrique
- que "altera a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991 ,
Lei do Inquilinato, nos dispositivos que.menciona."
(Apensados: PL 726/1999 (Apensado: PL 4866/2001),
PL 2074/1999, PL 2304/2000, PL 2390/2000, PL
3355/2000, PL 3438/2000 e PL 4459/2001)
RELATOR: Deputado LUIZ BITTENCOURT

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

LOCAL: Plenário Professor Roberto Campos nº 5
HORÁRIO: 09h30min

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 8/04 Do Sr. Jairo Carneiro - que
"propõe a realização de audiência pública com o Sr.
Ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, para ex
por os planos do Ministério com vistas à redução das
desigualdades regionais, e, em particular, informações
acerca da recriação da Sudene e da Agência de De
senvolvimento do Centro-Oeste."

REQUERIMENTO Nº 13/04 Do Sr. Reginaldo Lopes
- que "requer a criação de Subcomissão Especial no
âmbito da Comissão de Desenvolvimento Econômico,
Indústria e Comércio, com o objetivo de estabelecer
uma metodologia de análise e de procedimento no que
se refere a apreciação e avaliação das proposições re
lativas a Áreas de Livre Comércio, Zonas de Processa
mento de Exportações e propostas congêneres."

REQUERIMENTO Nº 17/04 Do Sr. Delfim Netto - que
"propõe a revisão do despacho inicial do Projeto de Lei
nº 5.476, de 2001, que modifica alei º 9.472, de 16 de
julho de 1997, determinado que a estrutura tarifária dos
serviços de telefonia fixa comutada, prestados em regime
público, seja formada apenas pela remuneração das liga
ções efetuadas, para incluir esta Comissão de Desenvol
vimento Ecânomico, Indústria e Comércio (CDEIC), entre
as que deverão se pronunciar sobre aquela matéria:'

REQUERIMENTO Nº 18/04 Dos Srs. Dr. Benedito
Dias e Augusto Nardes - que "solicita a realização
de Audiência Pública com aparticipação do Senhor
José Eduardo de Barros Dutra, Presidente da Petróleo
Brasileiro S. A. - Petrobrás, e outros representantes
de empresas e entidades daárea petroquímica, para
tratar do preço da nafta."

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.113/04
- do Senado Federal - que "aprova a Programação
Monetária para o primeiro trimestre de 2004."
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO
PARECER: pela aprovação. .

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 71/03 - do
Sr. Júlio Delgado -que "altera a legislação tributária
para isentar as centrais de compras que menciona das
Contribuições para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS - e para o PIS/PASEP."
RELATORA: Deputada YEDA CRUSIUS
PARECER: pela aprovação, com Complementação
de Voto.

Vista ao Deputado Lupércio Ramos,em 1211112003

C- Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 532/03 - do Sr. Carlos Nader
- que "estabelece a obrigação da fabricação de pro
teções contra capotagens e outros equipamentos de
segurança em máquinas agrícolas."
RELATOR: DeputadoCARLOS MELLES
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

Vista conjuntaaos Deputados Bernardo Ariston, Rei
naldo Betão e Ronaldo Dimas, em 31/03/2004

PROJETO DE LEINº 1.527/03 - do Sr. Vicentinho - que
"dispõe sobre a obrigatoriedade das montadoras de
veículos utilizarem, na fabricação de seus produtos,
80% de peças produzidas no Brasil."
RELATOR: Deputado GIACOBO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 2.055/03 - do Sr. Giacobo - que
"estabelece o prazo de cinco dias para apreciação e
pronunciamento, por Junta Comercial, do pedido de
registro de pequena ou microempresa."
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 2.372103 - doSr. Augusto Nar
des - que "revoga o artigo 22 da Lei nº 10.684, de 30
de maio de 2003."
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 7.425/02 - do Sr. Cabo Júlio 
que "dispõe sobre a proibição de comercialização de
tintas em spray edá outras providências." (Apensado:
PL 1868/2003)
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e
pela rejeição do PL 1868/2003, apensado.

PROJETO DE LEI Nº 993/03 - do Sr. André Luiz - que
"determina a proibição da cobrança de qualquer taxa
nos pagamentos feitos através de boletos bancários
que alterem os valores contratados e dá outras pro
vidências."
RELATOR: Deputaóo LÉO ALCÂNTARA
PARECER: pela rejeição.
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PROJETO DE LEI Nº 1.333/03 - do Sr. Carlos Nader- que
"Autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo de Apoio à
Microempresa a ser administrado pelo BNDES - Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social :'
RELATOR: Deputado RONALDO DIMAS
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 2.149/03 - do Sr. Coronel Alves
- que "determina que as indústrias de cigarros com
pensem os entes públicos pelos custos despendidos
com os atendimentos médicos no Sistema Único de
Saúde - SUS, prestados aos portadores de doenças
associadas ao tabagismo:'
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 2.426/03 - do Sr. Ricardo Fiu
za - que "regulamenta o disposto no art. 50 da Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002, disciplinando a de
claração judicial de desconsideração da personalidade
jurídica e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 2.449/03 - do Sr. Rogério Silva
- que "acrescenta os art. 79-A e 257-A à Lei nº 8.069,
de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto
da Criança e do Adolescente:'
RELATOR: Deputado ZICO BRONZEADO
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
LOCAL: Plenário Professor Roberto Campos nº 5
HORÁRIO: 11 h

REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública:

Tema: CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A CONCES
SÃO DE FINANCIAMENTO ÀS MONTADORAS DE
VEíCULOS ESTRANGEIRAS E NACIONAIS, BEM
COMO OUTROS TEMAS RELATIVOS AO DESEN
VOLVIMENTO ECONÔMICO NACIONAL

(Requerimento nº 1/04 do Deputado Fernando de Fa
binho)

Convidado:

CARLOS FRANCISCO THEODORO MACHADO RI
BEIRO DE LESSA - Presidente do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.

AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE

EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ
(DIA 29/04/2004)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 314/03 - do Sr. Sandro Mabel
- que "dispõe sobre as Diretrizes e Instrumentos da

Política d'3 Desenvolvimento do Centro-Oeste, cria o
Fundo de Desenvolvimento do Centro Oeste - FUN
DOESTE e a Agência de Desenvolvimento do Centro
Oeste - IDCO e dá outras providências:'
RELATOfl: Deputado RONALDO DIMAS

PROJETO DE LEI Nº 3.342/04 - do Sr. Dr. Heleno 
que "dá n::>va redação ao art. 106 da Lei nº 9.503, de
23 de set3mbro de 1997, regulamentando a emissão
do Certifi::;ado de Segurança Veicular expedido por
Instituição Técnica credenciada pelo INMETRO, bem
como est:lbelecer um número de instituição técnica
por região, em função da quantidade de veículos a
serem inspecionados."
RELATOR Deputado REINALDO BETÃO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-04-04

Substitutivo (Art. 119," e §1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 1.241/03 - do Sr. Bassuma
- que "dEtermina que os estabelecimentos que ven
dem combustíveis e GLp, diretamente ao consumidor
exponhan, detalhadamente, a composição do preço
final do produto:'
RELATOfl: Deputado BERNARDO ARISTON
DECURS.O: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA BESSÃO: 28-04-04

Substitutivo (Art. 119, "e §1º)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJET() DE LEI Nº 2.293/03 - do Sr. Jorge Alberto
- que "acrescenta parágrafo único ao art. 211 da Lei
n° 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e
obrigaçõE's relativos à propriedade industrial:'
RELATOfl: Deputado BERNARDO ARISTON

COMIS~3ÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

LOCAL: Plenário 14 do Anexo II
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 85/04 Do Sr. Walter Feldman
- que "recuer realização de audiencia pública para dis-

-----~---------
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cussão do processo de regularização dos condomínios
situados em áreas públicas do Distrito Federal:'

REQUERIMENTO Nº 86/04 Do Sr. Ary Vanazzi - que
"requer nessa Comissão de Desenvolvimento Urbano,
que seja convidado para umaAudiência Pública, o Se
cretário Nacional de Transportes da Mobilidade Urbana
do Ministério das Cidades, a Direção do Trensurb e a
Comissão Pró-Trensurb da Câmara de Vereadores de
Novo Hamburgo no Estado do Rio Grande do Sul:'

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do plenário:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 39/03 - do
Senado Federal- que "regulamenta o inciso I do § 1º
do art. 43 da Constituição Federal, e dá outras provi
dências."
RELATOR: Deputado CLAUDIO CAJADO
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

Vista ao Deputado Zezéu Ribeiro, em 14/04/2004

C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 640/03 - do Sr. Celso Russoman
no - que "altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de
2000, para acrescentar normas de acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiência em hotéis, bares,
restaurantes e similares:'
RELATOR: Deputado BARBOSA NETO
PARECER: pela aprovação, com emendas

Vista ao Deputado Ricardo Izar, em 14/04/2004

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 1.175/03 - do Sr. Alberto Fraga
- que "acrescenta o Artigo 44-A à Lei nº 9.636, de 15
de maio dle 1998, para ressalvar direitos de adquiren
tes de parcelamentos deimóveis de domínio da União,
oriundos de ocupações para fins residenciais, no Dis
trito Federal, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado DA. EVILÁSIO
PARECER: pela aprovação.

Vista à Deputada Terezinha Fernandes, em 14/04/2004

PROJETO DE LEI Nº 1.249/03 - do Sr. Carlos Nader
- que "torna obrigatório a construção de prédios des
tinados ao ensino fundamental e de praças de esporte
nos conjuntos habitacionais construídos para população
de baixa mnda." (Apensado: PL 1466/2003)
RELATOR: Deputado PASTOR FRANKEMBERGEN
PARECER: pela aprovação deste, da EMC 1/2003 CDUI,
e do PL 1466/2003, apensado, com substitutivo.

Vista ao Deputado InácioArruda, em 14/04/2004

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINOIAS

LOCAL: Plenário 09 do Anexo 11
HORÁRIO: 14h30min

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 13/04 Dos Srs. Luiz Eduardo
Greenhalgh e Luiz Couto...., que "requer se convide os
coronéis do exército Paulo Malhães, José BrantTeixeira
e Aldir Santos Maciel a prestarem depoimento sobre
as declarações publicadas na revista Isto É, nº 1798,
de 24 de março de 2004:'

REQUERIMENTONº19/04 Do Sr. Edson Duarte -que
"solicita que seja convidado o Excelentíssimo Sr. mi
nistro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, para debater
a política do Governo para os índios."

REQUERIMENTO Nº 24/04 Do Sr. Leonardo Mattos
- que "requer a realização de Audiência Pública com o
Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,
para debater os Critérios de Concessão do Benefício
de Prestação Continuada:'

REQUERIMENTO Nº 25/04 Do Sr. Pastor Reinaldo
- que "requer que o Sr. PAULO AIRTON PAVESI seja
recebido pela Subcomissão Permanente de Comba
te a Tortura, Execuções Sumárias e Extermínio para
apresentação de denúncias. e documentos:'

REQUERIMENTO Nº 26/04 Dos Srs. Edson Duarte
e César Medeiros ~que "solicita sejam convidados
a comparecerem à CDHM para prestarem esclareci
mentos sobre a política de construção de barragens e
o tratamento devido aos que são atingidos por estas
obras representante do Ministério das Minas e Ener
gia, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),
do Movimento Nacional dos Atingidos por Barragens
(MAB), da Associação das Empresas Geradoras de
Energia, e pesquisadores da área."

REQUERIMENTO Nº 27/04 Dos Srs. Orlando Fan
tazzini e Eduardo Valverde .;.. que "solicita que sejam
convidados os Senhores Membros do Ministério de
Minas e Energia,Oepto. Nacional de Minas de Produ
ção Mineral, Ministério da Justiça, FUNAI, Depto. da
Polícia Federal, do Ministério de Segurança Institucio
nal, e Ministério do Meio Ambiente, para comparecer
à esta comissão e prestar esclarecimentos sobre o
Garimpo de Diamantes da Reserva Indígena Roose
velt, no município de Espigão d' Oeste em Rondônia
e as ações governamentais, tendo em vista a grave
situação de conflito, entre índios e garimpeiros exis
tente na área:'
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REQUERIMENTO Nº 23/04 Do Sr. Carlos Abicalil- que
"requer a realização de reunião de audiência pública
na Comissão de Educação e Cultura, sobre o progra
ma Universidade para Todos:'

B - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 451/03 - da Sra. Laura Carneiro
-que "altera a Lei nº. 4.375/64 (Lei do Serviço Militar),
estabelecendo a obrigatoriedade de alfabetização dos
conscritos analfabetos."
RELATOR: Deputado COLOMBO
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

Vista ao Deputado Severiano Alves, em 08/10/2003

PROJETO DE LEI Nº 30/03 - do Sr. Bismarck Maia
- que "institui o Fundo de Aquisição de Livros para as
Universidades Públicas:'
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI
PARECER: pela rejeição.

Vista ao Deputado Lobbe Neto, em 31/03/2004

PROJETO DE LEI Nº 1.117/03 - do Sr. Carlos Nader
- que ""Estabelece a gratuidade de livros didáticos
para alunos da rede pública":'
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 2.033/03 - do Sr. Bernardo Aris
ton - que "dispõe sobre a transferência e a destinação
de recursos financeiros recolhidos ao FNDE, e dá ou
tras providências:'
RELATOR: Deputado ROGÉRIO TEÓFILO
PARECER: pela rejeição.

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 20/04 Da Sra. Maria do Rosário
- que "solicita que seja realizada pela Comissão de
Educação e Cultura, reunião de audiência pública afim
de discutir a necessidade da preparação de recursos
humanos em questões do envelhecimento humano"

REQUERIMENTO Nº 21/04 Do Sr. José Ivo Sartori 
que "solicita realização de audiência pública por parte
da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados
para debater a situação das Apaes (Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais) em relação ao Programa
de Contemplação ao Atendimento Educacional Espe
cializado aos Portadores de Deficiência (PAED):'

REQUERIMENTO Nº 22/04 Da Sra. Alice Portugal
- que ''''Requer a realização de audiência pública para
a situação da assistência estudantil nas Escolas Agro
técnicas Federais":'

AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE

RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR
DE AMANHÃ (DIA 29/04/2004)

Projetos de Lei (Art. 119,1 e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 3.175/04 - da Sra. Iriny Lopes
- que "torna obrigatório a inserção de cláusula protetora
de direitos humanos em contratos de financiamentos
concedidos por instituições oficiais"
RELATOR: Deputado LEONARDO MAnOS

PROJETO DE LEI Nº 3.242/04 - do Sr. Eduardo Val
verde - que "acrescenta os Incisos X e XI no Art. 1º
da Lei Ordinária nº 8.313, de 1991."
RELATORA: Deputada THELMA DE OLIVEIRA

PROJETO DE LEI Nº 3.358/04 - do Sr. Zequinha Ma
rinho - que "altera o art. 19, §1º da Lei nº 6.001, de
19 de dezembro de 1973 - Estatuto do índio, subme
tendo ao Congresso Nacional a demarcação de terras
indígenas:'
RELATOR: Deputado MÁRIO HERINGER

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

LOCAL: Plenário 10 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h

REQUERIMENTO Nº 28/04 Do Sr. Mário Heringer REUNIÃO ORDINÁRIA
- que "requer seja aprovada e enviada ao Ministério
das Relações Exteriores do Brasil e à Embaixada de
Cuba, Moção de apoio em favor da libertação dos 75
presos políticos cubanos."

REQUERIMENTO Nº 29/04 Do Sr. Mário Heringer - que
"requer seja realizada audiência pública para debater
sobre "Relações pessoais e política de combate à dis
criminação, constrangimento e estigmatização entre os
alunos do ensino básico e fundamental":'

B - Instalações das Subcomissões:

1. Subcomissão Permanente de Defesa dos Direitos
Fundamentais e de Minorias;

2. Subcomissão Permanente Pró-Cidadania da Pessoa
Portadora de Deficiência e do Idoso;

3. Subcomissão Permanente do Sistema Prisional,
de Proteção às Vítimas de Violência e de Combate à
Tortura, Execuções Sumárias, Grupos de Extermínio
e Trabalho Escravo;

4. Subcomissão Especial de Assistência e Proteção
aos Dependentes de Substâncias que causam De
pendência Física e Psíquica;

5. Subcomissão Especial de Defesa dos Direitos Hu
manos na Acessibilidade à Saúde.
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Vista ao Deputado Severiano Alves, em 14/04/2004

PROJETO DE LEI Nº 1.748/03 - do Sr. Carlos Nader
- que ""Estimula a criação e manutenção de escolas
técnicas de ensino industrial de nível médio, mediante
a concessão de incentivos tributários":'
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 1.997/03 - do Sr. Carlos Nader
- que "dispõe sobre incentivo fiscal para contratação
de trabalhadores, nas condições que especifica:'
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
PARECER: pela aprovação.

Vista à Deputada Iara Bernardi, em 10/12/2003

PROJETO DE LEI Nº 2.274/03 - do Sr. Serafim Venzon
- que "dispõe sobre. a publicação semestral do índice
do custo médio do estudante nas instituições educa
cionais públicas e privadas do País:'
RELATOR: Deputado CLÓVIS FECURY
PARECER: pela rejeição.

Vista à Deputada Professora Raquel Teixeira, em
31103/2004

PROJETO DE LEI Nº 1.272/03 - da Sra. Marinha Raupp
- que "cria o Programa Especial de Pecúlio Estudantil
e dá outras providências:'
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI
PARECER: pela rejeição.

Vista ao Deputado Lobbe Neto, em 31/03/2004

PROJETO DE LEI Nº 326/03 - do Sr. Pastor Reinaldo
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de exame preven
tivo de acuidade auditiva nos alunos matriculados na 1ª
série de estabelecimentos de ensino fundamental:'
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA
PARECER: pela aprovação deste, na forma do Subs
titutivo aprovado da Comissão de Seguridade Social
e Família, com subemenda.

PROJETO DE LEI Nº 5.963/01 - do Sr. Milton Monti
- que "que torna obrigatório o exame de acuidade vi
sual em todos os alunos matriculados no ensino fun
damentai das escolas públicas e particulares:'
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA
PARECER: pela aprovação deste e da EMC 3/2003
CEC, na forma do Substitutivo da CSSF e pela rejei
ção das Emendas nº 1 e 2/2003 CEC.

PROJETO DE LEI Nº 7/03 - da Sra. Iara Bernardi 
que "dispõe sobre a criação de Programa de Orienta
ção Sexual, de Prevenção das Doenças Sexualmente
Transrnissíveis e do Uso de Drogas:'
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda apre
sentada na CEC, na forrna do substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 414/03 - da Sra. Thelma de Oli··
veira - que "institui nos Estados, no Distrito Federal e
nos Municípios o Programa de Atendimento Integrado
à adolescente gestante e dá outras providências."
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA
PARECER: pela rejeição.

Vista ao Deputado Lobbe Neto, em 31/03/2004

O Deputado Lobbe Neto apresentou voto em separa
do em 13/04/2004

PROJETO DE LEI Nº 4.392/01 - do Sr. Luiz Bittencourt
- que "implanta na rede pública de ensino o "Progra
ma Respire Bern":'
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA
PARECER: pela aprovação, Com ernenda.

PROJETO DE LEI Nº 1.765/99 - do Sr. Sérgio Carva
lho - que "institui o currículorhínimo para os diversos
cursos superiores e dá outras providências:' (Apensa
dos: PL 1819/1999 e PL 4413/2001)
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI
PARECER: pela aprovação deste, do PL 1819/1999, e
do PL 4413/2001, apensados, cornsubstitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 1.413/03 -do Sr. Carlos Nader
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de
informática nos currículos plenos dos estabelecimen
tos de ensino médio e fundamental:'
RELATOR: Deputado CLÓVIS FECURY
PARECER: pela aprovação, com emendas.

PROJETO DE LEI Nº 1.584/03 - do Sr. Welinton Fagun
des - que "acrescenta o inciso VII ao art. 67 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que" Estabelece
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional ":'
RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 372/03 - do Sr. Bispo Wanderval
- que "altera a Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de
1996, incluindo a merenda escolar entre as despesas
de manutenção e desenvolvimento do ensino;'
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 509/03 - do Sr. Carlos Souza - que
"acrescenta inciso e parágrafo ao art. 14 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que "estabelece as Diretrizes
e Bases da EducaçãoNacional";'
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 388/99 - do Sr. Mmon Monti - que
"regulamenta a realização de rodeios, similares e dá pro
vidências correlatas:' (Apensados: PL 1679/1999 e PL
3560/2000)
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO
PARECER: pela rejeição deste, do PL 1679/1999, e
do PL 3560/2000, apensados.
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PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 1.768/03 - do Sr. Jackson Bar
reto - qUE! "cria o Programa Nacional de Mobilidade e
Acesso a·) Transporte Público"
RELATOR Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER pela incompatibilidade e inadequação fi
nanceira í3 orçamentária.
Retirado de pauta 'pelo relator, em 14/04/04.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 393/00
- do Senado Federal - (PDS 32/2000) - que "aprova
a Programação Monetária relativa ao primeiro trimes
tre de 2000:'
RELATOR Deputado MUSSA DEMES
PARECEFI: pela não implicação da matéria com aumen
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan
ceira e orçamentária e, no mérito, pelaaprovação.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 139/00 - da
Sra. Luci Choinacki - que "institui contribuição de in
tervenção no domínio econômico, de responsabilidade
da indústl ia tabagista, para o financiamento de ações
de tratamento aos doentes vítimas do fumo, cigarro e
tabaco:' (Apensado: PLP nº 148/00)
RELATOR Deputado CARLlTO MERSS
PARECEF1: pela compatibilidade e adequação financeira
e orçame1tária do Projeto e do PLP n° 148/00, apen
sado, e, no mérito, pela aprovação do PLP n° 139/00,
com emendas, e pela rejeição do apensado.

Vista ao Deputado José Militão, em 22/10/2003

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 307/02 - do
Sr. Luiz Sérgio - que "acrescenta dispositivo à Lei nº
101, de 04 de maio de 2000, de modo a excluir do li
mite de gasto com pessoal os recursos advindos do
FUNDEF, nos termos do art. 60, § 5º do ADCT' (Apen
sado: PLP nº 95/03)
RELATOf1: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER pela não implicação da matéria com aumen
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição
do Projeto e do PLP n° 95/03, apensado.
Retirado de pauta pelo relator, em 14/04/04.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 28/03 - do
Sr. Dr. R<lsinha - que "cria seguro obrigatório para
prejuízos financeiros causados por incorporadores a
promitent 9S compradores de imóveis em construção
e dá outré)S providências:'
RELATOFl: Deputado CARLlTO MERSS
PARECER pela não impliçação da matéria com aumen
to ou diminuição da recejta ou da despesa públicas,
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PROJETO DE LEI Nº 1.944/03 - do Sr. Gonzaga Pa- URGÊNCIA ART. 155, RICO
triota - que "define condições para circulação de veí
culos automotores em áreas urbanas tombadas e dá
outras providências"
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 2.327/03 - do Sr. Pastor Reinal
do - que "torna obrigatoria a presença de um exem
plar da Bíblia Sagrada em todas as salas de aula no
Território Nacional."
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL
PARECER: pela rejeição.

AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO

DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-04-04

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1 2)

PROJETO DE LEI Nº 1.907/03 - do Sr. Rubens Otoni
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação de
mensagens educativas sobre os males e os riscos do
tabaco e do álcool, em cadernos e livros escolares"

PROJETO DE LEI Nº 2.049/03 - do Senado Federal
- que "institui o Dia Nacional de Combate à Dengue."

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

LOCAL: Plenário 04 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimento:

REQUERIMENTO Nº 2/04 Do Sr. Francisco Dornel
les - para que seja convidado o Sr. Antônio Palocci,
Ministro de Estado da Fazenda, a fim de falar sobre a
política econômico-financeira em 2004.
Retirado de pauta, em 7 e 14/04/04.

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

URGÊNCIA ART. 64, § 12, CF

PROJETO DE LEI Nº 3.015/04 - do Poder Executivo
- que "altera a Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991,
a Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e a Lei nº
10.176, de 11 de janeiro de 2001, dispondo sobre a
capacitação e competitividade do setor de informática
e automação, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELlNO
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan
ceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação,
com Substitutivo.
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não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 74/03 -do
Sr. Ronaldo Dima.s - que "acrescenta parágrafo ao
art.97 da Lei nº 5.172 de 1966 - CódigoTributário Na
cional."
RELATOR-SUBSTITUTO: Deputado FERNANDO
CORUJA
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição.

Vista conjunta aos Deputados Luiz Carlos Hauly e
Pauderney Avelino, em 07/04/2004

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº87/03-do Sr.
Reginaldo Germano - que "altera a redação do art. 9º
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado GONZAGA MOTA
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação,
com Substitutivo.

Vistaao Deputado José Pimentel, em 14/04/2004

C- Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 1.792/03 - do Sr. Roberto Bales
tra - que "dá nova redação aos incisos I e 111 do art. 5°
e aos incisos I e 111 do art. 8° da Lei n° 10.336, de 19
de dezembro de 2001, alterados pela Lei n° 10.636,
de 30 de dezembro de 2002:'
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan
ceirae orçamentária e, no mérito, pela aprovação,
com emenda.

PROJETO DE LEINº 2.170-A/03 -Tribunal Superior do
Trabalho - que "dispõe sobre a criação de funções co
missionadas no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional
do Trabalho da 8ª Região e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELlNO
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 3.850-A!97 - do Sr. Corauci So
brinho - que "estabelece incentivo fiscal às empresas
que contratarem empregados iniciantes e dá providên
cias correlatas." (Apensados: PL:s nºs 7/99 1.658/99,
1.665/99,2.347/00,82/99,154/99,800/99,1.212/99,

3.097/00, 3.118/00, 3.637/00, 3.863/97, 4.472/98,
4.760/98, 4.672/01 e 4.902/01)
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela inadequação financeira e orçamen
tária do Projeto e dos PL:s nOs 3.863/97, 4.472/98,
4.760/98, 7/99, 82199, 154/99, 800/99, 1.212/99,
1.658/99, 1.665/99,2.347/00, 3.097/00, 3.118/00,
3.637/00, 4.672/01 e 4.902/01, apensados.

PROJETO DE LEI Nº 99-Af99- do Sr. Rubens Bueno
- que "cria a Zona de Livre Comércio do Município de
Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, e dá outras provi
dências:' (Apensado: PL nº 1.200/99)
RELATOR: Deputa.do ARMANDO MONTEIRO
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi
nanceira do Projeto e do PLt.200/99, apensado.

Vista ao Deputado Fernando Coruja, .em 14/04/2004

PROJETO DE LEI Nº 118-A/99 - do Sr. Pedro Wilson
- que "dispõe sobre as operações com recursos dos
Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do
Nordeste e do Centro·Oeste, de que tratam as Leis nº
7.827, de 27 de setembro de 1989, e nº 9.126, de 13
de novembro de 1995, e altera o art. 5º da Lei nº 9.138,
de 30 de novembro de 1995, e dá outras providências."
(Apensados: PL:s nºs 2.134/99 e 2.341/00)
RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA
PARECER: pela inadequação financeira e orçamen
tária do Projeto e dos PL:s nºs2.134/99 e 2.341/001,
apensados.

PROJETO DE LEI Nº 1.685-A/99 - do. Sr. MaxHosen
mann - que "dispõe sobre o adiamento da satisfação
das obrigações tributárias devidas pelas empresas
fabricantes de veículos automotores"
RELATOR: Deputad6JOSÉ PIMENTEL
PARECER: pela não implicação da matéria comaumen
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação f~

nanceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 1.820-B/99- do Sr. Alberto Fraga
- que "dispõe sobre promoções de praças, por tempo
de serviço, na Polícia Militar do Distrito FederaL"
RELATOR: Deputado WASNY DE ROURE
PARECER: Parecer pela adequação financeira e orça
mentária do Projeto e do Substitutivo da Comissão de
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado,
Violência e Narcotráfico.

PROJETO DE LEI Nº 2.096-B/99 - do Sr. Feu Rosa
- que "cria o Programa Nacional de Mineralização dos
Solos e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOÃO LEÃO
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação finan
ceira e orçamentária do Projeto e pela não implicação
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da matéria com aumento ou diminuição da receita ou
da despesa públicas, não cabendo pronunciamento
quanto à adequação financeira e orçamentária das
emendas e subemenda da Comissão de Agricultura
e Política Rural.

Vista ao Deputado Luiz Carlos Hauly, em 14/04/2004

PROJETO DE LEI Nº 3.762-A/00 - do Sr. Eduardo
Campos - que "altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de
1990, que "dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tem
po de Serviço e dá outras providências", para permitir
a movimentação do saldo da conta vinculada pelos
titulares de contas atingidos por calamidade pública."
(Apensados: PL:s nºs 6.664/02, 5.899/01, 6.812/02,
6.769/02 6.771/02)
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição do
Projeto e dos PL:s nºs 5.899/01, 6.664/02, 6.769/02,
6.771/02 e 6.812/02, apensados.

PROJETO DE LEI Nº 5.650-A/01 - do Sr. Eduardo
Campos - que "altera o art. 12 da Lei nº 8.742, de 7
de dezembro de 1993, para instituir o apoio financei
ro da União no pagamento do auxílio-natalidade e do
auxílio-funeral:'
RELATOR: Deputado VIGNATTI
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi
nanceira e orçamentária.

PROJETO DE LEI Nº 6.531-A/02 - do Sr. Inácio Arru
da - que "dispõe sobre a inclusão do exame de ma
mografia nos Hospitais Públicos de Referência dos
Municípios-Pólo."
RELATOR: Deputado ENIVALDO RIBEIRO
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária
do Projeto, com emenda, e das emendas da Comissão
de Seguridade Socila e Família.

PROJETO DE LEI Nº 190-B/03 - do Sr. Maurício Ra
belo - que "dispõe sobre a criação de plataformas
industriais voltadas para o incentivo a atividades ex
portadoras."
RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA
PARECER: pela inadequação financeira e orçamen
tária.
PROJETO DE LEI Nº 264/03 - do Sr. Carlos Nader
- que "permite isenção do imposto de importação
aos medicamentos e equipamentos adquiridos por
pessoas portadoras de deficiência física e dá outras
providências."
RELATORA: Deputada VEDA CRUSIUS
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan
ceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação,
com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 680/03 - do Sr. Nelson Marque
zelli - que "modifica o artigo 12 da Lei nº 9.393, de 19
de dezembro de 1996, autorizando o parcelamento do
Imposto Territorial Rural- ITR em até 12 meses:'
RELATOR: Deputado FEU ROSA
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária
e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 721/03 - do Sr. Tadeu Filippelli
- que "altera a redação do Artigo 16 e respectivo § 1º,
da Lei nº 7. 827, de 27 de setembro de 1989."
RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan
ceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação.

Vista ao Deputado Paulo Afonso, em 10/12/2003

PROJETO DE LEI Nº 1.267-A/03 - do Sr. Lobbe Neto
- que "cria a cesta básica de eletrodomésticos popu
lares:'
RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan
ceira e orçamentária do Projeto e da emenda da Co
missão de Seguridade Social e Família e, no mérito,
pela aprovação, com Substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 1.816/03 - do Sr. José Roberto
Arruda - que "concedeisenção de Imposto sobre Pro
duto Industrializado -IPI, na aquisição de microônibus
e de veículos de uso misto destinados exclusivamente
ao transporte de passageiros."
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO
PARECER: pela inadequação financeira e orçamen
tária.

Vista ao Deputado Wasny de Roure, em 07/04/2004
Retirado de pauta pelo autor, em 14/04/04.

OBS.: PAUTA SUJEITA A ALTERAÇÕES.

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

LOCAL: Plenário 09 do Anexo II
HORÁRIO: 09h30min

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 8/04 Do Sr. André Luiz - que "so
licita sejam convidados o Sr. Presidente da Empresa
Telefônica no Brasil, o Sr. Presidente do Banco Bra
desco, o Sr. Presidente do Grupo Cobra no Brasil, o Sr.
Armando kilson Filho, ex-sócio brasileiro da empresa
espanhola Cobra, Representante da Receita Federal
e os Srs. Ignácio Cariliena Toro, Miguel Angel Perez,
Rosa Maria Aragão e José Francisco de Oliveira, fun-
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cionários da SPCobra, filial brasileira da espanhola
Cobra, e o Delegado Mauricio Del Trono da Secreta
ria de Segurança Pública de São Paulo, que investiga
esse caso, para esclarecerem desvios e lavagem de
dinheiro da empresa SPCobra, especializada em ser
viços de Telecomunicações."

REQUERIMENTO Nº 19/04 Do Sr. Alberto~oldman
- que "solicita seja realizada Reunião de Audiência
Pública, com a presença dos convidados a seguir lista
dos, para prestarem esclarecimentos a esta Comissão
sobre recente operação entre a AMBEV e a empresa
belga Interbrew:'

REQUERIMENTO Nº 20/04 Do Sr. Alberto Goldman
- que "solicita seja convocado o Sr. Ministro do Trabalho
para prestar esclarecimentos a esta Comissão sobre
contrato com a Organização Não-Governamental Ágora
- Associação pra Projetos de Combate à Fome, para
executar projeto de preparação de jovens carentes,
no valor de R$ 7,5 milhões, como parte do Programa
Primeiro Emprego."

REQUERIMENTO Nº 21/04 Do Sr. Simão Sessim ~ que
"solicita seja convidado o Ministro de Estado do Controle
e da Transparência, Waldir Pires, afim de apresentar o
excelente trabalho que está sendo realizado na Contro
fadoria-Geral da União - CGU, que constitui o sistema
de controle interno do Poder executivo federal previsto
no Art. 74, caput, da Constituição Federal;'

REQUERIMENTO Nº 22/04 Do Sr. José Carlos Ma
chado - que "solicita0 comparecimento do Presiden
te do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômi
co e Social à Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle."

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

LOCAL: Anexo 11, Plenário 02
HORÁRIO: 09h30min

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 12/04 Do Sr. Welinton Fagundes
- que "requer a realização de Audiência Pública, ten
do como expositora a ministra Marina Silva, do Meio
Ambiente, destinada à análise dos impactos ambien
tais no Pantanal Mato-grossense, bem como prestar
esclarecimentos sobre o Programa Pantanal."

REQUERIMENTO Nº 13/04 Do Sr. Welinton Fagundes
- que "requer a formação de um Grupo de Trabalho
para avaliar os impactos ambientais no Pantanal Mato
grossense e as aplicações do Programa Pantanal, de
senvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente;'

REQUERIMENTO Nº 17/04 DosSrs. Renato Casagran
de e Iriny Lopes - que "requer a realização de audiên
cia pública no Estado do Espírito Santo para discutir a
exclusão de blocos de exploração de petróleo da região
localizada ao norte do Espírito Santo"

REQUERIMENTO Nº 18/04 Do Sr. Edson Duarte -que
"solicita que sejamconvidados o representante da Mon
santo, Sr. Rodrigo Almeida, representantes deONGs, do
Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento,
da CTNBio, dos plantadores de algodão, para compa
recerem a esta comissão e prestarem esclarecimentos
sobre o plantio ilegal de algodão transgênico;'

REQUERIMENTO Nº 21/04 Do Sr. Edson Duarte e
outros - que "solicita que sejam convidados o repre
sentante da Nestlé no Brasil, movimento Cidadania
pelas águas, Departamento NaCional de PesquiSa
Mineral, e Ministério da Saúde, para comparecerem
a esta comissão e prestarem· esclarecimentos sobre
a lavra, pesquisa eex-ploraçãode fontes de água mi
neral no Brasil:'

REQUERIMENTO Nº 25/04 Dos Srs. Dr. Ribamar A~

ves e Givaldo Carimbão - que "solicita reunião de au
diência pública paratratar da questão da implantação
da .siderúrgica Vale do Rio· Docel Boa Steel, na ilha
de São Luís - MA, para estudo de impacto ambiental,
onde deverão ser convidadas as seguintes pessoas:
diretor de núcleo de meio ambiente do Ministério PÚ
blico Federal, diretor de núcleo de meio ambiente do
Ministério Público Estadual do Maranhão, Presidente
da Corn.issãode Meio Ambiente da Assembléia Legisla
tiva do Maranhão, Presidente daCâmara Municipal de
São Luís, e representante da AMAVIDA -Associação
Maranhense para conservação da natureza."

REQUERIMENTO Nº 26/04 Do Sr. Welinton Fagundes
- que "requer a realização de Audiência Pública, ten
do como expositor o presidente do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renová
veis (IBAMA), Marcos Luiz Barroso Barros, destinada
à avaliação da liberação das licenças ambientais às
hidrelétricas brasileiras."

REQUERIMENTO Nº 27/04 Do Sr. Leonardo Montei
ro - que "requer realização do Seminário Nacional
de Agricultura Urbana e Periurbana na Câmara dos
Deputados:'

REQUERIMENTO Nº 28/04 Dos Srs. Edson Duarte
e Sarney Filho -que "solicita que sejam convidados
representantes do Ministério das Minas e Energia, do
Ministério do Meio Ambiente, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear, dos trabalhadores em fiscalização
do setor nuclear, especialistas e entidades da socie-
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dade civil, para debater a fiscalização e segurança
nuclear no país"

REQUERIMENTO Nº 30/04 Dos Srs. Dr. Evilásio e Re
nato Casagrande - que "solicita que seja convidado o
Sr. Willy Pessoa, idealizador do Projeto Mandala :'

REQUERIMENTO Nº 31/04 Do Sr. Ronaldo Vascon
cellos e outros - que "propõe a constituição de sub
comissão permanente para tratar de mudanças cli
máticas."

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

LOCAL: Plenário 6, do Anexo 11.
HORÁRIO: 10h.

REUNIÃO ORDINÁRIA DE

AUDIÊNCIA PÚBLICA, COM A PARTICIPAÇÃO
DA COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO

NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

A - Audiência Pública:

Tema: Apuração dos fatos ocorridos no Estado de
Rondônia, envolvendo garimpeiros e índios cinta-lar
ga, tendo por motivo a suposta extração de diaman
tes na área.

Convidados:

1. Sr. Mércio Pereira Gomes - Presidente da Fundação
Nacional do índio - FUNAI;

2. Sr. Ivo Narciso Cassol - Governador do Estado de
Rondônia;

3. Sr. Paulo Fernando da Costa Lacerda - Diretor-Ge
rai da Polícia Federal;

4. Sr. Miguel Antônio Cedraz Nery - Diretor-Geral do De
partamento Nacional de Produção Mineral- DNPM;

5. Representante dos Garimpeiros no Estado de Ron
dônia.

AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO

DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-04-04

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 2.803/03 - do Sr. Carlos Na
der - que "estende aos consumidores proprietários
de recipientes transportáveis de gás liqüefeito de pe
tróleo (GLP) o direito de livre acesso ao enchimento
em distribuidoras registradas na Agência.Nacional do
Petróleo (ANP):'
RELATOR: Deputado MARCELLO SIQUEIRA

PROJETO DE LEI Nº 3.318/04 - do Sr. Carlos Rodri
gues - que "cria fundo constituído por 5% (cinco por
cento) da arrecadação dos royaItys, pagos em decor
rência da extração de petróleo, para ser investido nos
10 (dez) Municípios, com IDH mais baixo, nos Estados
da Fedemção beneficiados com os royaltys pagos."
RELATOFI: Deputado MAURO PASSOS
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA !iESSÃO: 28-04-04

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1 º)

PROJETO DE LEI Nº 3.259/04 - do Sr. Carlos Nader
- que "cri 3 o Programa de Incentivo às Energias Re
nováveis, e dá outras providências:'
RELATOR Deputado ANTONIO CAMBRAIA

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

LOCAL: Plenário 03 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 6/04 Do Sr. Francisco Rodrigues
,- que "sol cita sejam convidados os representantes dos
seguintes órgãos governamentais: da ABIN; da Polícia
Federal, é.través de seu Diretor-Geral, Delegado Pau
lo lacerda; e o Sr. Carlos Costa, que chefiou o FBI no
Brasil no 13rasil por quatro anos, objetivando o debate
sobre ent:evista concedida à revista Carta Capital do
dia 24 de março de 2004".

REQUERIMENTO Nº 7/04 Do Sr. Antonio Carlos Men
des Thame - que "requer a realização de um Seminário
Nacional i)ara discussão de Mudanças Climáticas."

REQUERIMENTO Nº 8/04 Do Sr. Luiz Couto - que
"solicita seja convidado a prestar depoimento à esta
comissão o senhorCarlos Alberto Costa, cidadão dos
EUA, age1te aposentado do FBI, ex-adido policial da
quele paí~; no Brasil:'

REQUERIMENTO Nº 9/04 Do Sr. Feu Rosa - que "re
quer reali2ação de Audiência Pública com o Embaixador
Lauro Barbosa da Silva Moreira, Diretor-Presidente da
AgêncíaE:rasileira de Cooperação, para apresentar os
projetos ca ABC em execução, e os a serem implan
tados no '30verno atual:'

REQUERIMENTO Nº 10/04 Da Sra. Maninha - que
"requer a realização de Audiência Pública com o Se
nhor Carlos Costa, ex-chefe do FBI no Brasil, para
falar sobr~ suas denúncias à revista Carta Capital de
que os Estados Unidos "compraram a Polícia Federal",
e outras Hssertivas em conjunto com a Comissão de
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Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Fe
deral e a Comissão Mista de Controle das Atividades
de Inteligência:'

REQUERIMENTO NQ 25/04 Da Sra. Maninha e dos Srs.
Zarattini e Nilson Mourão - que "requer realização de
Audiência Pública com o Sr. Gustavo Rodrigues, Presi
dente do Conselho de Controle de Atividades Financei
ras do Ministério da Fazenda e com o Ministro Marcos
Vinicius Pinta Gama, Coordenador-Geral de Combate
aos Ilícitos Transnacionais do Ministério das Relações
Exteriores para examinar a necessidade de .urgência
na tramitação da Convenção Internacional para Su
pressão do Financiamento do Terrorismo:'

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená
rio:

PRIORIDADE

MENSAGEM NQ 561/03 - do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Acordo entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da República da Guiana
sobre Isenção Parcial de Vistos, celebrado em Brasília,
em 30 de julho de 2003:'
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI NQ 2.014/03 - do Senado Federal
- que "altera os Decretos-Lei nQs 1.001 e 1.002, de 21
de outubro de 1969, para redefinir a competência do
foro militar:' (Apensado: PL 1837/2003)
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUN
ZIO
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do
PL 1837/2003, apensado.

C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas·Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI NQ 2.752/00- do Sr. Alberto Fra
ga - que "disciplina a contratação de estrangeiro por
pessoa jurídica de direito privado, e dá outras provi
dências."
RELATOR: Deputado IVAN RANZOLlN
PARECER: pela rejeição.

Vista ao Deputado Arnon Bezerra, em 10/1212003

PROJETO DE LEI NQ6.799/02 - do Sr. Jair Bolsonaro
- que "altera dispositivos da Lei nQ8.059, de 4 de julho
de 1990, que dispõe sobre a pensão especial devida
aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial e a
seus dependentes."
RELATOR: Deputado JOSÉ THOMAZ NONÔ
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Antonio Carlos Pannunzio, em
14/04/2004

PROJETO DE LEI NQ 2.296/03 - do Sr. Eliseu Padilha
- que "altera o DecretocLei nQ9.760, de 5 de setembro
de 1946, que "dispõe sobre os bens imóveis da União
e dá outras providências", e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado IVAN RANZOUN
PARECER: pela aprovação.

Vista conjunta aos Deputados Feu Rosa, Zarattini e
Zico Bronzeado, em 24/03/2004
O Deputado Zarattini apresentou voto em separado
em 22104/2004

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

LOCAL: Plenário 6, Anexo 1\
HORÁRIO: 14h30

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Assuntos Internos:

Composição das Subcomissões; e Eleição de Sub
Relator do Conselho de Altos Estudos e Avaliação
Tecnológica.
B - Requerimentos:

REQUERIMENTONQ 176/04 Do Sr. Pompeo de Mat
tos - que "Requer seja convidado para a oitiva nesta
Comissão o Sr. Waldomiro Diniz, com a finalidade de
esclarecer a existência de interferência política na co
locação e instalação de bingos e caça-níqueis em todo
o Brasil, além do pedido de propina e suas implicações
no executivo federal, bem como o contrato da empresa
Gtech com a Caixa Econômica Federal"

REQUERIMENTO NQ 177/04 Do Sr. Pompeo de Mattos
- que "Requer sejam·convocados para a oitiva nesta
Comissão os Srs. Amarildo Baeso, da Secretaria Es
pecial de Direitos Humanos, Sr. Edmar Fernandes de
Oliveira, da Advocacia-Geral da União, e Fernando
Luiz Albuquerquede Farias, da Subchefia de Assuntos
Jurídicos da Casa Civil, com a finalidade de explicitar
e esclarecer a conclusão e os desenvolvimentos da
Sindicância que culminou com a confirmação de de
núncia de improbidade administrativa e revela outras
irregularidades cometidas pelo funcionário exonerado
da Casa Civil Sr. Waldomiro Diniz:'

REQUERIMENTO NQ 184/04 Do Sr. Ronaldo Vascon
cellos - que "Requer a realização de Audiência Pública
para se expor e debater o "Projeto Segurança Comu
nitária" da Secretaria de Estado de Segurança Pública
do Governo do Distrito FederaL"

REQUERIMENTO NQ 186/04 Dos Srs. Alberto Fraga e
Ronaldo Vasconcellos - que "Solicita seja convidado
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para depor o Sr. Procurador da República Luiz Francisco
Fernandes de Sousa, a fim de prestar esclarecimen
tos sobre as denúncias de ingerência de organismos
oficiais americanos na Polícia Federal Brasileira:'

REQUERIMENTO Nº 187/04 Do Sr. Paulo Pimenta
- que "Solicita que seja convidado para participar de
reunião da Comissão o Senador Romeu Tuma, a fim
de prestar esclarecimentos sobre as denúncias de do
ações financeiras feitas por organizações norte-ame
ricanasà Polícia Federal Brasileira:'

REQUERIMENTO Nº 189/04 Do Sr. Coronel Alves 
que "Requer seja convidado o Sr. João Pedro Stédile,
líder nacional do MST - Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra, para realização de audiência pública
nesta comissão."

REQUERIMENTO Nº 192/04 Do Sr. Moroni Torgan
- que "Solicita a convocação do Sr. Ministro de Estado
da Justiça, a fim de prestar esclarecimentos sobre as
recentes ocorrências de violência e criminalidade na
cidade do Rio de Janeiro:'

REQUERIMENTO Nº 193/04 Do Sr. Moroni Torgan
- que "Solicita a convocação do Sr. Ministro de Estado
da Defesa, a fim de prestar esclarecimentos sobre as
recentes ocorrências de violência e criminalidade na
cidade do Rio de Janeiro."

REQUERIMENTO Nº 194/04 Do Sr. Coronel Alves
- que "Requer sejam convidados os Srs. Amauri Mei
reles e Lúcio Emílio do Espírito Santo, especialistas
em segurança pública, para realização de audiência
pública nesta comissão"

REQUERIMENTO Nº 195/04 Do Sr. Ronaldo Vascon
cellos - que "Requer informações do Sr. Ministro da
Justiça a respeito de doações de recursos financeiros
à Polícia FederaL"

REQUERIMENTO Nº 196/04 Do Sr. Ronaldo Vascon
cellos - que "Requer a criação de uma Subcomissão
Especial para fiscalizar e acompanhar os recursos
destinados a programas e políticas governamentais
de segurança pública para o ano de 2004:'

REQUERIMENTO Nº 197/04 Do Sr. Coronel Alves
- que "Requer a convocação do Ministro de Estado
do Planejamento, Orçamento e Gestão para audiência
nesta Comissão;'

REQUERIMENTO Nº 198/04 Do Sr. Coronel Alves
- que "Requer a convocação do Ministro de Estado da
Fazenda para audiência nesta Comissão:'

REQUERIMENTO Nº 199/04 Do Sr. Coronel Alves - que
"Requer sugestão à Mesa Diretora para desconcentrar
área temática da Consultoria Legislativa, no tocante
ao tema segurança pública;'

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

LOCAL: Plenário 7 do Anexo II
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 18/04 Do Sr. Dr. Rosinha - (PL
1444/2003) - que "requer a realização de Audiência PÚ
blica para debater o mérito do PL 1.444/03, que dispõe
sobre o exame de suficiência para o exercício das pro
fissões de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional;'

REQUERIMENTO Nº 22/04 Do Sr. Rafael Guerra - que
"requer a realização de Audiência Pública para discus
são do Projeto de Lei nº 2.473, de 2003, que "dispõe
sobre Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pes
quisas envolvendo Seres Humanos":'

REQUERIMENTO Nº 23/04 Do Sr. Rafael Guerra 
que "requer a realização de Audiência Pública para
discutir sobre a política de Medicamentos Genéricos
no Brasil:'

REQUERIMENTO Nº 25/04 Do Sr. Walter Pinheiro e
outros - que "requer a realização de Audiência Pública
para discussão da atual situação do fundo de pensão
SISTEL.:':'

REQUERIMENTO Nº 27/04 Do Sr. Eduardo Paes - que
"requer a constituição de Subcomissão Especial para
tratar do problema da relação entre violência, pobreza
e desigualdades sociais:'

REQUERIMENTO Nº 28/04 Do Sr. Eduardo Paes - que
"solicita que seja convidada a Ora. Zilda Arns, coorde
nadora da Pastoral da Criança à comparecer a esta
comissão para fazer uma exposição sobre políticas
sociais no Brasil:'
B - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 2.077/96 - do Sr. Marcelo Teixeira
- que "dispõe sobre a contratação de paraplégico, na
situação em que especifica;'
RELATOR: Deputado DARCíSIO PERONDI
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 2.953/97 - do Sr. Enio Bacci 
que "cria a denominação de "mate misto" ao composto
de "lIex Paraguayensis" adicionado de qualquer outro
ingrediente, e dá outras providências;'
RELATOR: Deputado DR. BENEDITO DIAS
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 2.031/99 - do Sr. Rodrigo Maia
- que "dispõe sobre o atendimento obrigatório aos por-

"~~ ..
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tadores da Doença de Alzheimer no Sistema Único de PROJETO DE LEI N!!6.320/02 - do Sr. Pompeo de
Saúde - SUS, e dá outras providências:' (Apensado: Mattos - que ''torna obrigatório o oferecimento pelo
PL 1725/2003) SUS da vacina contra hepatite B, nos casos que men-
RELATOR: Deputado JOSÉ L1NHARES ciona e dá outras providências:'
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 1725/2003, RELATORA: Deputada MANINHA
apensado. PARECER: pela aprovação.

Vista à Deputada Laura Carneiro, em 29/10[2003 Vista ao Deputado Dr. Rosinha, em 08/1 0/2003

PROJETO DE LEI Nº 3.400/00 - da Sra. Luci Choina- PROJETO DE LEI Nº 6.325/02 - do Sr. Neuton Lima
cki - que "concede auxílio-moradia aos agricultores, - que "altera para sessenta anos a idade do idoso
pescadores, garimpeiros, meeiros e arrendatários ru- constante do art. 1 da Lei nº. 10.048, de 8 de novem-
rais de ambos os sexos:' bro de 2000:'
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO RELATOR: DeputadoDR.BENEDITO DIAS
PARECER: pela rejeição. PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 4.077/01. - do Sr. Henrique Fon- PROJETO DE LEI Nº 6.485/02 - do Sr. Osório Adriano
tana -que "altera os arts. 15 e 16 da Lei 9.656, de 03 _ que "institui o "auxilio adoção"para o abrigo.familiar
de junho de 1998, que trata dos Planos e Seguros de crianças internadas emorfanatos, e dá outras pro-
Privados de Saúde:' (Apensados: PL 4844/2001 e PL vidências:'

4570/2001) RELATOR: Deputado HOMERO BARRETO
RELATOR: Deputado DA. RIBAMAR ALVES PARECER: pela rejeição.
PARECER: pela rejeição deste, do PL 4570/2001, e
do PL 4844/2001, apensados. PROJETO DE LEI Nº 7.260/02 - do Sr. Lincoln Porte-

PROJETO DE LEI Nº 4.678/01 ....: do Sr. Aldo Rebelo la - que "dispõe sobre a manutenção de instalações
e equipamentos de sistema de. climatização· de am-que "acrescenta inciso ao art. 18 da Lei nº 9.279,
bientes."de 14 de maio de 1996, tornando não patenteáveis

os medicamentos para o tratamento da Síndrome da RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE
Imunodeficiência Adquirida:' PARECER: pela aprovação.
RELATOR: Deputado DA. ROSINHA Vista à Deputada selma Schons, em 19/11/2003

PARECER: pela aprovação. PROJETO DE LEI Nº 16/03 - da Sra. Iara Bernardi
Vista conjunta aos Deputados Darcísio Perondi e Dr. - que "dispõe sobre a licença parental:'
Francisco Gonçalves, em 08/10/2003 RELATORA: DeputadaALMERINDA DE CARVALHO
O Deputado Darcísio Perondi apresentou voto em se- PARECER: pela rejeição.

parado em 17/10/2003 Vista à Deputada Selma Schons, em 31/03/2004

PROJETO DE LEI Nº 6.226/02 - do Sr. Augusto Nar- PROJETO DE LEINº 28/03 - do Sr. Ronaldo Vascon-
des - que "altera aLei nº 10.098, de 19 de dezembro cellos - que "dispõe sobre o reajustamento do valor
de 2000, que "estabelece normas gerais e critérios da aposentadoria complementada de que trata a Lei
básicos para a promoção da acessibilidade daspes- nº 8.186, de 21 de maio de 1991:'
soas portadoras de deficiência ou com mobilidade re- RELATORA: Deputada THELMA DE OLIVEIRA
duzida, e dá outras providências", para dispor sobre PARECER: pela aprovação.
a oferta de informações para pessoas portadoras de
deficiência visual." Vista ao Deputado Milton Barbosa, em 14/04/2004

RELATOR: Deputado WALTER FELDMAN PROJETO DE LEI Nº 205/03 - do Sr. Enio Bacci - que
PARECER: pela aprovação, com emenda. "determina o custeio pelo Sistema Único de Saúde -
PROJETO DE LEI Nº 6.311/02 - do Sr. Paulo Rocha SUS, do tratamentopsicológico a vítimas de violência,
- que"altera dispositivos da Lei n.º 9.637, de 15 de com atendimento preferencial a crianças e mulheres,
maio de 1998, que dispõe sobre a qualificação de en- e dá outras providências."
tidades como organizações sociais." RELATOR: Deputado HOMERO BARRETO
RELATOR: Deputado CARLOS MOTA PARECER: pela rejeição.

PARECER: pela aprovação. Vista conjunta aos Deputados Angela Guadagnin, Dr. Ri-
Vista ao Deputado Darcísio Perondi, em 19/11/2003 bamar Alves e Guilherme Menezes, em 18/06/2003
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PROJETO DE LEI Nº 245/03 - do Sr. Paes Landim
- que "dispõe sobre financiamento de moradia popu
lar básica:'
RELATORA: Deputada SELMA SCHONS
PARECER: pela rejeição.

Vista ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, em
05/11/2003

PROJETO DE LEI Nº 522/03 - do Sr. Paulo Gouvêa
- que "altera a Lei nº 9.311, de 1996, determinando
percentual de arrecadação da CPMF para aplicação
obrigatória em doação de cadeiras de roda a pesso
as carentes."
RELATOR: Deputado MILTON BARBOSA
PARECER: pela aprovação.

Vista à Deputada Angela Guadagnin, em 14/04/2004

PROJETO DE LEI Nº 821/03 - do Sr. Sandes Júnior
- que "acrescenta dispositivo à Lei nº 8.899, de 29 de
junho de 1994, sobre a concessão de desconto de
cinqüenta por cento nas tarifas de passagens aéreas
para pessoas portadoras de deficiência física, men
tal e sensorial e idosos com idade igualou superior a
sessenta anos, desde que o deslocamento se destine
à realização de tratamento médico hospitalar."
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

Vista ao Deputado Henrique Fontana, em 31/0312004

Os Deputados Dr. Rosinha, Henrique Fontana, Luci
Choinacki, Angela Guadagnin e Roberto Gouveia apre
sentaram votos em separado em 14/04/2004

PROJETO DE LEI Nº 1.274/03 - do Sr. Eduardo Bar
bosa - que "cria a Profissão de Agente Comunitário
de Saúde Bucal e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO
PARECER: pela rejeição.

Vista ao Deputado Dr. Francisco Gonçalves, em
31/03/2004

O Deputado Dr. Francisco Gonçalves apresentou voto
em separado em 14/04/2004

PROJETO DE LEI Nº 1.564/03 - da Sra. Angela Gua
dagnin - que "altera a Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro
de 1999, dispondo sobre a prescrição de medicamen
tos pela denominação genérica nos serviços de saúde
não financiados pelo SistemaÚnico de Saúde e sobre
as penalidades aos infratores."
RELATOR: Deputado ATHOS AVELlNO
PARECER: pela aprovação, com emenda.

Vista ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, em
14/04/2004

PROJETO DE LEI Nº 1.820/03 - do Sr. Jovair Arantes
- que "estabelece o passe livre, nos transportes coleti
vos urbanos, ao acompanhante do passageiro acome
tido de labirintite ou de síndrome do pânico:'
RELATOF1: Deputado DA. RIBAMAR ALVES
PARECER pela aprovação, com emendas.

PROJETO DE LEI Nº 1.855/03 - da Sra. Zelinda No
vaes - qlle "institui o ano de 2006 como o "Ano Na
cional do Idoso"."
RELATOFl: Deputado EDUARDO BARBOSA
PARECEIi: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 1.885/03 - do Sr. Walter Pinheiro
- que "alt3ra a redação do inciso II do art. 129 da Lei
n° 8.213, de 24 de junho de 1991, que "Dispõe sobre
os Planof; de Benefícios da Previdência Social" e dá
outras providências:'
RELATOrl: Deputado BENJAMIN MARANHÃO
PARECEIi: pela rejeição.

Vista à Dl~putada Angela Guadagnin, em 14/04/2004

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADPdlNISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

LOCAL: Plenário 12 do Anexo"

HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 90/04 Do Sr. Carlos Alberto Le
réia - que "requer a realização de Audiência Pública,
para ser ouvido o Sr. Mauro Dutra nesta Comissão, a
respeito d)Gontrato da Organização Não-Governamen
tal Ágora- Associação para Projetos de Combate à
Fome para executar projeto de preparação de jovens
carentes, no valor de R$ 7,5 milhões, como parte do
Programe Primeiro Emprego, a qual preside:'

REQUEFIMENTO Nº 91/04 Do Sr. Daniel Almeida
- que "requer a realização anual da CONFERÊNCIA
NACIONhL DOS DIREITOS TRABALHISTAS:'

REQUERIMENTO Nº 92/04 Da Sra. Dra. Clair - que
"requer sf3jam convidados os senhores Cláudio Sal
vadori Dedecca, professor da Unicamp; o Secretário
Municipa do Trabalho do Município de São Paulo;
represen;antes dos Ministérios do Planejamento e
Trabalho ,i comparecerem a essa Comissão para dis
cutir o aumento do salário mínimo e a viabilidade de
dobrá-lo até 2007"

REQUERIMENTO Nº 93/04 Do Sr. Carlos Alberto Le
réia - quo "solicita seja convidado o Sr. Paul Singer,
Secretáfi.) de Economia Solidária do Ministério do
Trabalhos Emprego, para prestar esclarecimentos a
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esta Comissão sobre sua visão de valor, ou faixa de
valores, de reajuste de salário mínimo considerado
"generoso":'

REQUERIMENTO Nº 94/04 Do Sr. Daniel Almeida
- que "requer à Constituição de Comissão Externa da
Comissão de Trabalho Administração e ServiçoPúbli
co para uma visita a Indústria de Calçados Azaléia no
município baiano de Itapetinga, com vistas a'acompa
nhar os desdobramentos da greve dos trabalhadores
e as ameaças de demissões:'

REQUERIMENTO Nº 95/04 Do Sr. Jovino Cândido
- que "so~icita seja feito convite à representantes do
mercado de capitais brasileiro para comparecerem, à
Comissão de Trabalho, a fim de se promover debate
em torno do assunto:'

REQUERIMENTO Nº 96/04 Da Sra. Ora. Clair...., que
"requer audiência pública para debater a proposta de
Medida Provisória que dispõe sobre a criação da car
reirade Auditoria-Fiscal de saúde, devendo ser con
vidados para esse evento a Sra Jovita José Rosa, o
representante do Ministério do Planejamento e o re
presentante do Ministério da Saúde."

REQUERIMENTO Nº 97/04 Da Sra. Ora. Clair - que
"requer audiência pública para debater a terceirização
dos serviços públicos, devendo serem convidados
para esse evento os representantes do Ministério do
Planejamento, do.Banco do Brasil e da Caixa Econô
mica Federal;'

REQUERIMENTO Nº 98/04 Da Sra. Ora. Clair - que
"requer seja convidado o Sr. Ricardo Oliveira Neves,
consultor de órgãos multilaterais de desenvolvimento,
para, em audiência pública desta Comissão Perma
nente,.apresentar propostas de geração de emprego
e renda;'

B - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 5.457/01 - do Senado Federal
- (PLS 47/2000)- que "altera a Lei nº 8666, de 21 de
junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI,
da Constituição Federal, institui normas para licitações
e contratos da Administração Pública e dá outras pro
vidências:'
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 7.077/02 - do Senado Federal
- (PLS 77/2002) - que "acrescenta o Título VII-A ao
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (Con
solidação das Leis do Trabalho - CLT), instituindo a
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, e
dá outras providências:'
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA

PARECER: pela aprovação deste e pela rejeição da
EMC 1/2002-CTASR da EMC 212002-CTASP e da
EMC 3/2002-CTASR

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº2.336-A/96 - do Sr. Fernando Fer
ro - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da realização
de avaliação periódica de saúde e análise laboratorial
para trabalhadores expostos a produtos agrotóxicos,
seus componentes e afins:'
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

Vista ao Deputado Jovair Arantes, em 14/04/2004

PROJETO DE LEI Nº 3.141-A/97 - do Sr. João Paulo
- que "dispõe sobre a suspensão do contrato de tra
balho por prazo determinado nas situações que espe
cifica .e determina outras providências;'
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo.

Vista conjunta aos Deputados Carlos Alberto Leréia e
Jovair Arantes, em 14/04/2004

PROJETO DE LEI Nº 1.506/99 - do Sr. Dr. Benedito
Dias - que "dispõe sobre a regulamentação da profissão
deTeólogo e autoriza a criação do Conselho Federal
e dos Conselhos Regionais de Teologia:'
RELATOR: Deputado TARCISIO ZIMMERMANN
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 1.799-A/99 - do Sr. Milton Monti
- que "altera a redação do art. 30, inciso I, alínea "b" da
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para prorrogar o
prazo de recolhimento das contribuições previdenciá
rias de responsabilidade das empresas:' (Apensados:
PL 3207/2000, PL 5645/2001 e PL 1133/2003)
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE
PARECER: pela rejeição deste, do PL 3207/2000, do
PL 5645/2001, edo PL 1133/2003, apensados.

Vista conjunta aos Deputados Carlos Alberto Leréia e
Jovair Arantes, em 14/04/2004

PROJETO DE LEI Nº 3.340/00 - do Sr. Renato Silva
- que "determina que a criação de novos cursos su
periores de direito dependerão de parecer da subse
ção da OAB, ede cursos de odontologia, medicina,
psicologia e veterinária, de parecer da representação
local dos respectivos conselhos regionais de classe,
e dá outras providências." (Apensados: PL 5263/2001 ,
PL 839/2003 e PL 1823/2003)
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 5263/2001 ,
apensado, com substitutivo, e pela rejeição do PL
839/2003, e do PL 1823/20Ô3, apensados.
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PROJETO DE LEI Nº 3.670-NOO - da Sra. Laura Car
neiro - que "dispõe sobre a prorrogação dos contratos
temporários no âmbito das Organizações Militares do
Ministério da Marinha:'
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA
PARECER: pela aprovação deste, nos termos do subs
titutivo adotado pela Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional, com subemenda.

PROJETO DE LEI Nº 3.770-NOO - do Sr. Chico da
Princesa - que "dispõe sobre a responsabilidade civil
do prestador de serviço de transporte coletivo urba
no e metropolitano de passageiros e dá outras provi
dências."
RELATOR: Deputado VICENTINHO
PARECER: pela rejeição deste e da emenda adotada
pela Comissão de Viação e Transportes.

PROJETO DE LEI Nº 4.747/01 - do Sr. Paulo Lima
- que "dispõe sobre o pagamento do auxílio-moradia,
a cargo do empregador, em benefício do empregado
que não possua imóvel residencial:'
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES
PARECER: pela aprovação.

Vista ao Deputado Carlos Alberto Leréia, em
14/04/2004

PROJETO DE LEI Nº 4.845/01 -do Sr. Ricardo Ferraço
- que "acrescenta dispositivos à Lei nº 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, e dá outras providências:' (Apensa
dos: PL 6975/2002 e PL 7110/2002)
RELATORA: Deputada DRA. CLAIR
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do
PL 6975/2002, e do PL 7110/2002, apensados.

Vista ao Deputado Jovair Arantes, em 14/04/2004

PROJETO DE LEI Nº 4.896/01 - do Sr. Neuton Lima
- que "altera a redação do § 6º do Art. 580 da Con
solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, isentando as
entidades sem fins lucrativos do pagamento da con
tribuição sindical."
RELATOR: Deputado VICENTINHO
PARECER: pela aprovação, com emenda.

PROJETO DE LEI Nº 6.347/02 - do Sr. Walter Pinheiro
- que "veda a cobrança de tarifa mínima por empresas
públicas ou privadas, a qualquer título, alterando a lei
que dispõe sobre o regime de concessão e permissão
de serviços públicos:'
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do
substitutivo adotado pela Comissão de Defesa do Con
sumidor, Meio Ambiente e Minorias.

Vista ao Deputado Isaías Silvestre, em 10/09/2003

PROJETO DE LEI Nº 7.166/02 - da Sra. Veda Crusius
- que "atualiza a Lei n° 1.411, de 13 de agosto de 1951,
com as alterações introduzidas pelas Leis nos 6021 , de
13 de janeiro de 1974, e 6537, de 19 de junho de 1978,
que dispõem sobre a profissão de Economista:'
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 7.416/02 - do Sr. Valdemar Cos
ta Neto - que "institui percentual de participação de
deficientes físicos no quadro funcional de empresas
constituídas para operação, manutenção e exploração
de rodovias por meio de pedágio:'
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE
PARECER: pela aprovação, com emenda.

Vista ao Deputado Carlos Alberto Leréia, em
14/04/2004

PROJETO DE LEI Nº 49-N03 - do Sr. Alceu Collares
- que "acrescenta parágrafo único ao art. 7º da Lei nº
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, obrigando as conces
sionárias de serviço público a prestarem atendimento
não automatizado gratuito aos usuários:'
RELATORA: Deputada DRA. CLAIR
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 265/03 - do Sr. Carlos Nader
- que "acrescenta paragrafo único ao art 393 da Con
solidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943:'
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI Nº 267/03 - do Sr. Carlos Nader
- que "acrescenta o Art. 439 ao Decreto-Lei 5.452 ,
de 1° de maio de 1943, da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL
PARECER: pela rejeição deste e da emenda adotada
pela Comissão de Educação e Cultura.

PROJETO DE LEI Nº 896/03 - do Sr. Rogério Silva
- que "dá nova redação ao parágrafo único do art.
140 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
para assegurar a participação dos trabalhadores na
gestão das empresas regidas pela Lei de Sociedades
Anônimas:'
RELATOR: Deputado CLÁUDIO MAGRÃO
PARECER: pela aprovação deste e da EMC 1/2003
CTASP.

Vista ao Deputado Carlos Alberto Leréia, em
14/04/2004

PROJETO DE LEI Nº 1.009/03 - do Sr. Coriolano Sales
- que "dispõe sobre a criação de uma Universidade
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Federal na cidade de Vitória da Conquista, na Região
Sudoeste da Bahia:'
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 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
PARECER: pela aprovação, com emendas.

PROJETO DE LEI Nº 1.573/03 - do Sr. Carlos Nader
- que '"' Modifica o art. 895 do Decreto - Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, CLT'"
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 1.767/03 - do Sr. Neucimar Fraga
- que ''fixa prazo para conclusão de ação fiscalizatória
do Tribunal de Contas da União realizadas em obras e
edificações e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI Nº 2.010/03 - do Sr. João Paulo
Gomes da Silva- que "dispõe sobre eleições nas en
tidades de classe e dá outras providências:'
RELATOR: Deputado TARCISIO ZIMMERMANN
PARECER: pela rejeição.

Vista ao DeputadoSal1dro Mabel, em 26/11/2003

PROJETO DE LEI Nº.2.338/03 - do Sr. Carlos Nader
- que ''''Acrescenta os parágrafos 3º e 4º ao Decreto
lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, que estabelece
os acordos judiciais trabalhistas que tratem da con
cessão de Seguro-Desemprego e da movimentação
do Fundo. de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
e dá outras providências:'"
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: pela rejeição.

AVISOS PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBI
MENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-04-04

Projetos de Lei (Art. 119, I e §12)

PROJETO DE LEI Nº 3.025/04 - do Sr. Josias Quintal
- que "considera a atividade de motociclista profissio
nal como categoria profissional diferenciada."
RELATOR: Deputado ISAíAS SILVESTRE

PROJETO DE LEI Nº 3.261/04-do Sr. Francisco Tur
ra - que "regulamenta a Composição dos Conselhos
Nacionais, instituídos pela União e dá outras provi
dências"
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN

PROJETO DE LEI Nº 3.273/04 - do Sr. Almir Moura
- que "institui o Serviço de Televisão Educativa Re
gional."
RELATOR: Deputado CARLOS ALBERTO LERÉIA

PROJETO DE LEI Nº 3.294/04 - do Supremo
Tribunal Federal- que "criacargos e funções no Qua
dro de Pessoal da Secretaria do Supremo Tribunal
Federal:'
RELATOR: Deputado PAULO.ROCHA

PROJETO DE LEI Nº 3.312104 - do Sr. Renato Casa
grande -que "dispõe sobre a criação de uma Universi
dade Federal no Município de Alegre, Região do Estado
do Espírito Santo, e dá outras providências."
RELATOR; Deputado ÉRICO RIBEIRO

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

LOCAL: Plenário 11 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Proposições Sujeitas à Apreciação do Ple
nário:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 4.029/93 - do Sr. Fábio Feld
mann -. que "dispõe sobre a conversão nacional do
franco-Poincaré, para indenização de vítima de aciden
te aeronáutico, de perda ou dano de bagagem, e dá
outras providências" (apensados os PLs nº s 1.349/95,
2.195/96, 3.898/00, 6.358/02 e 1.688/03).
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA
PARECER: favorável a este e aos PLs nºs 1.349/9 e
2.195/96, apensados, e ao substitutivo da Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
com subemenda,. e contrário aos PLs nº 3.898/00,
6.358/02 e 1.688/03, apensados

PROJETO DE LEI Nº 3.887/00 - do Sr. Aroldo Cedraz
-que "dispõe sobreas condições de utilização das ro
dovias pavimentadas, suaconservação e manutenção,
e dáoutras providências".
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA
PARECER: contrário a este e à emenda da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público
B - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva
pelas Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 2.154-A/99 - do Sr. Flávio Derzi
- que "altera as Lei nºs 9.503, de 1997, e 8.666, dle
1993" (apensados os PLs nºs 4.376/01 e 4.516/01).
RELATOR: Deputado MILTON MONTI
PARECER: favorável a este e aos PLs nº 4.376/01 e
4.516/01, apensados, com substitutivo
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Vista ao Deputado Gonzaga Patriota, em 03/12/03

PROJETO DE LEI Nº 3.279/00 - do Sr. De Velasco 
que "acrescenta § 2º ao art. 80 da Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro" (apensado a este o PL nº 3.485/00)".
RELATOR: Deputado MAURO LOPES
PARECER: favorável a este e ao PL nº 3.485/00, apen
sado, com substitutivo

PROJETO DE LEI Nº 1.876/03 - do Sr. Colbert Martins
- que "dá nova redação ao art. 159 da Lei nº 9.503 de
23/09/1997 (Código de Trânsito Brasileiro)" (apensado
o PL nº 2.078/03).
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA
PARECER: contrário a este e favorável ao PL nº
2.078/03, apensado

PROJETO DE LEI Nº 1.916/03 - do Sr. Carlos Nader
- que "institui o Fundo Nacional do Transportador Ro
doviário de Carga".

RELATOR: Deputado CLEUBER CARNEIRO

PARECER: favorável, com substitutivo

PROJETO DE LEI Nº 1.959/03 - do Sr. Lobbe Neto
- que "dá nova redação ao art. 161 da Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997".
RELATOR: Deputado TADEU FILlPPELLI
PARECER: favorável

PROJETO DE LEI Nº 2.155/03 - do Sr. Coronel Alves
- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação
dos valores arrecadados a título de multas de trânsito
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CLEUBER CARNEIRO
PARECER: favorável, com substitutivo

11- COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA
A EFETUAR ESTUDO EM RELAÇÃO

ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO
NA CASA, CUJO TEMA ABRANJA

A REFORMA DO JUDICIÁRIO

LOCAL: Plenário 7 do Anexo 11
HORÁRIO: 14h30min

REUNIÃO ORDINÁRIA

Apreciação do Relatório do Deputado Ibrahim Abi
Ackel sobre os anteprojetos apresentados pelo Minis
tério da Justiça.

Deliberação dos seguintes requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 30/04 Da Sra. Dra. Clair - que
"requer seja convidado os Senhors Antônio Roberto
Buzato - Presidente do Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil e o representante da Asso-

ciação dos Magistrados Brasileiros para debaterem o
anteproje:o de lei que disciplina a mediação parapro
cessual c<)mo mecanismo de precaução e solução de
conflitos 110 Processo Civil."

REQUERIMENTO Nº 31/04 Da Sra. Dra. Clair - que
"requer sejam convidados os Senhores Antônio Roberto
Buzato - Presidente do Conselho Federal da Ordem
dos AdvoJados do Brasil, o Professor Manoel Caeta
no - profossor de Direito da Universidade Federal do
Paraná e a Associação dos Magistrados Brasileiros
para debHter o anteprojeto de lei que altera o Código
de Proceflso Civil:'
RELATOR Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA
A E.STUDAR OS PARECERES PROFERIDOS

PELAS COMISSÕES TÉCNICAS AO PROJETO
DE LEil Nº 5.979, DE 2001 , DA COMISSÃO DE

VIAÇÃO E TRANSPORTE, QUE "ACRESCENTA O
ART. 66"A E ALTERA A REDAÇÃO DO "CAPUT"

DO ART. 104 DA LEI Nº 9.503/97, E ESTABELECE
NORMAS REFERENTES À INSPEÇÃO TÉCNICA
VEICULAR - ITV" E OFERECER INDICATIVO À

CASA SOBRE A MATÉRIA.

LOCAL: Plenário 11 do anexo 11
HORÁRIO: 14h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Definição do roteiro dos trabalhos.

B - Votação de Requerimentos

B - Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 1/04 Do Sr. José Mentor - (PL
5979/200 I) - que "requer convidar o Diretor do Depar
tamento Nacional de Trânsito - DENATRAN:'

REQUERIMENTO Nº 2/04 Do Sr. José Mentor - (PL
5979/2001) - que "requer convidar o Diretor Executi
vo da Aswciação Nacional do Transporte de Cargas
-NTC"

REQUERIMENTO Nº 3/04 Do Sr. José Mentor - (PL
5979/2001) - que "requer convidar o Presidente do
Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo"

REQUERIMENTO Nº 4/04 Do Sr. José Mentor - (PL
5979/2001) - que "requer convidar o Presidente do
Instituto Brasileiro Veicular - IBV:'

REQUERIMENTO Nº 5/04 Do Sr. José Mentor - (PL
5979/2001) - que "requer convidar o Presidente da
Associaçilo Brasileira de Engenharia Automotiva 
AEA:'
LOCAL: F'lenário 11 do anexo 11
HORÁRIO: 15h30min

- ----~----~----~-- --- ----,---
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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública:

Convidacllos:

Sr. AILTON BRASILlENSE PIRES, Diretor do Depar

tamento Nacional de Trânsito - DENATRAN;

Sr. ALFREDO PEREZ DA SILVA, Diretor Executivo
da Associação Nacional de Transporte de Cargas e

Logística;

Sr. MURILO CELSO DE CAMPOS PINHEIRO, Pre
sidente do Sindicato dos Engenheiros no Estado de
São Paulo.
RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PEC N!l 524-A,

DE 2002, QUE "ACRESCENTA ARTIGO AO
ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS, A FIM DE INSTITUIR O FUNDO
PARA A REVITALlZAÇÃO HIDROAMBIENTAL E O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA BACIA

DO RIO SÃO FRANCISCO"

LOCAL: Plenário 1 do anexo 11
HORÁRIO: 14h30min

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - InstalaçãolEleição:

Instalação da Comissão e Eleição do Presidente e dos
Vice-Presidentes.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!l101-A,
DE 2003, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO

§ 4!l DO ART. 57 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(AUTORIZANDO A REELEiÇÃO DOS MEMBROS

DAS MESAS DIRETORAS DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL)

LOCAL: Plenário 8 do Anexo 11
HORÁRIO: 14h30min

REUNIÃO ORDINÁRIA

Apreciação do Parecer do Relator.

RELATOR: Deputado PAES LANDIM

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!l 438-A,

DE 2001, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO
ART.243 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAl.:'

(ESTABELECENDO A PENA DE PERDIMENTO
DA GLEBA ONDE FOR CONSTADA A

EXPLORAÇÃO DE TRABALHO ESCRAVO;
REVERTENDO A ÁREA AO ASSENTAMENTO
DOS COLONOS QUE JÁ TRABALHAVAM NA

RESPECTIVA GLEBA)

LOCAL: Plenário 4 do Anexo 11
HORÁRIO: 14h30min

REUNIÃO ORDINÁRIA

Apreciação do Parecer do Relator à PEC 438
A/2001.

A - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDAÀ CONSTITUiÇÃO Nº 438/01
- do Senado Federal- que "dá nova redação ao art. 243
da Constituição Federa!:' (Apensados: PEC 232/1995
(Apensados: PEC 21/1999, PEC189/1999 e PEC
300/2000) e PEC 235/2004)
RELATOR: Deputado TARCISIO ZIMMERMANN
PARECER: a proferir.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO, N!l 3-A, DE 1999,
QUE "ALTERA OS ARTS. 27, 28, 29, 44 E 82 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E INTRODUZ DISPO
SiÇÕES TRANSITÓRIAS, DE FORMA A FAZER

COINCIDIR OS MANDATOS ELETIVOS QUE MEN
CIONA E ATRIBUIR-LHES NOVO PERíODO DE

DURAÇÃO" E APENSADAS

LOCAL: Plenário 10 do Anexo II
HORÁRIO: 14h30min

REUNIÃO ORDINÁRIA

Discussão e votação do Parecer do Relator.
RELATOR: Deputado EDUARDO SCIARRA

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE

LEI N!l1399, DE 2003, QUE "DISPÕE
SOBRE O ESTATUTO DA MULHER E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

LOCAL: Plenário 15 do Anexo II
HORÁRIO: 15h
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REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública:

1 - Convidadas:

Dra. Rosana de Souza R. Gonçalves - Delegada da
Delegacia da Mulher,

Dra. Guacira César de Oliveira - Diretora do CFEMEA
-,. Centro Feminista de Estudos e Assessoria

2 - Apreciação de Requerimentos

B - Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 16/04 Da Sra.Ann Pontes -que
"realização de audiências públicas nos estados para
debater o Estatuto da Mulher:'
RELATORA: Deputada EDNA MACEDO

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
AVALIAR O ESTADO DE CALAMIDADE

PÚBLICA PROVOCADO PELAS ENCHENTES
EM VÁRIOS ESTADOS DA REGIÃO NORDESTE

LOCAL: Plenário 16 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

Discussão e votação do Relatório Final.

RELATÓRIO Nº 3/04 - do Sr. Inaldo Leitão - que "co
missão externa destinada a "avaliar o estado de cala
midade pública provocado pelas enchentes em vários
estados da região nordeste","

COORDENADOR: Deputado INALDO LEITÃO

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
AVERIGUAR DENÚNCIAS REFERENTES

A INTERFERÊNCIAS NA LISTA DE ESPERA
DE PACIENTES NECESSITADOS DE

TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA NO
INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER

LOCAL: Plenário 16 do Anexo 11
HORÁRIO: 14h30min

REUNIÃO ORDINÁRIA

Deliberação de requerimentos

Apresentação e discussão do Relatório Final

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 11/04 Do Sr. Rafael Guerra - que
"requer a realização de audiência pública com o res
ponsável técnico pelo setor de transplante de medula
óssea da Universidade Federal do Paraná."

REQUERIMENTO Nº 12/04 Do Sr. Rafael Guerra - que
"requer a realização de audiência pública com o res
ponsável técnico pelo setor de transplante de medula
óssea do INCOR-SP."

RELATÓRIO Nº 1/04 Do Sr. Rafael Guerra - que "re
latório final dos trabalhos realizados pela Comissão
Externa do Instituto Nacional do Câncer:'

COORDENADOR: Deputado RAFAEL GUERRA

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
FAZER DIAGNÓSTICO TÉCNICO SOBRE O

ACIDENTE COM O VEíCULO LANÇADOR DE
SATÉLITE VLS-1 E SOBRE O PROGRAMA

ESPACIAL BRASILEIRO, PODENDO DESLOCAR
SE À BASE DE ALCÂNTARA - MA, AO CENTRO
TÉCNICO AEROESPACIAL - CTA, EM SÃO JOSÉ

DOS CAMPOS - SP, OU A QUALQUER OUTRA
LOCALIDADE QUE SE FIZER NECESSÁRIO

LOCAL: Plenário 12 do Anexo 11
HORÁRIO: 16h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Debate sobre o Relatório elaborado pela Co
missão da Aeronáutica que apurou os fatos sobre
o acidente com o VLS-1 ;

B - Debate sobre as diretrizes que nortearão o Re
latório Final da Comissão; e

C - Deliberação dos seguintes requerimentos:

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 21/03 Da Sra. Vanessa Grazzio
tin - que "requer do Ministério da Defesa informação
sobre o número de elementos pirotécnicos do foguetes
já lançados no país:'

REQUERIMENTO Nº 22/03 Da Sra. Vanessa Grazzio
tin - que "requer do Ministério da Defesa informações
relativas aos custos envolvidos para obtenção dos
equipamentos necessários para lançamento do VLS
1 na Base de Alcântara:'

REQUERIMENTO Nº 23/03 Da Sra. Vanessa Grazzio
tin - que "requer do Ministério da Ciência e Tecnologia
informações relativas aos custos envolvidos para ob
tenção de equipamentos para o INPE e UNOPAR."

REQUERIMENTO Nº 24/04 Da Sra. Vanessa Grazzio
tin - que "requer do Ministério da Defesa cópia do re
latório final elaborado pela Comissão da Aeronáutica
que apurou os fatos sobre o acidente ocorrido na Base
de Alcântara:'

REQUERIMENTO Nº 25/04 Do Sr.Wagner Lago-que
"requer seja convidado o Senhor JOSÉ RIBAMAR FON
SECA, Coronel de Reserva do Exército, para prestar
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esclarecimentos sobre o acidente do veículo lançador
de Satélite - (VLS), em Alcântara - MA"

COORDENADOR: Deputado CORAUCI SOBRINHO

11I - COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (15 DIAS)

Decurso:7º Dia
Último Dia: 06/05/2004

PROJETO DE LEI Nº 03/2004-CN, que "Dispõe sobre
as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de
2005 e dá outras providências.

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (8 DIAS)

Decurso:3º Dia
Último Dia: 03/05/2004

PROJETO DE LEI Nº 04/2004-CN, que "abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério
dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$
140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais),
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamen
tária vigente, e dá outras providências.

IV - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMA
NENTES

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA
ÀS COMISSÕES

EM 27-4-2004:

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática:

TVR Nº 195/2004
TVR Nº 196/2004
TVR Nº 197/2004
TVR Nº 198/2004
TVR Nº 199/2004

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.153/2004
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.154/2004
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.172/2004
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.173/2004
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.174/2004
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.175/2004
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.192/2004
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.193/2004

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.194/2004
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.195/2004
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.196/2004
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.197/2004
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.198/2004
PROJETODE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.199/2004
PROJETO DE DECRETOLEGISLATIVO Nº 1.200/2004
PROJETO DE DECRETO. LEGISLATIVO Nº 1.201/2004
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.202/2004
PROJETO DE DECRETOLEGISLATIVO Nº 1.203/2004
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.208/2004
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.209/2004
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.210/2004
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.211/2004
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.212/2004
PROJETO DE DECRETOLEGISLATIVO Nº 1.213/2004
PROJETO DEDECRETO LEGISLATIVO Nº 1.214/2004
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº1.2rt5/2004

Comissão de Defesa do Consumidor:

RECURSO Nº 121/2004

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús
triae Comércio:

PROJETO DE LEI Nº 3.378/2004

Comissão de Educação e Cultura:

PROJETO DE LEI Nº 3.383/2004

Comissão de Finanças e Tributação:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.154/2004

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na
cional:

MENSAGEM Nº 159/2004

Comissão de Segurança Pública e Combate ao
Crime Organizado:

PROJETO DE LEI Nº 4.862/2001

Comissão de Seguridade Social e Família:

PROJETO DE LEI Nº 3.228/2004

Comissão de Trabalho, de Administração e Servi
ço Público:

PROJETO DE LEI Nº 3.380/2004

Comissão de Viação e Transportes:

PROJETO DE LEI Nº 2.690/2003

DESPACHO DO PRESIDENTE

Considerandô que a Proposta de Emenda à Cons
tituição nº 89, de 1995, do Senhor Nicias Ribeiro e ou
tros,que dá nova redação ao inciso IV do artigo 29 da
Constituição Federal, e a Proposta de Emenda à Cons
tituição nº 353, de 2001 , do Senhor Augusto Nardes e
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outros, que dá nova redação ao inciso IV do art. 29 da
Constituição Federal, que dispõe sobre a composição
das Câmaras de Vereadores, e dá outras providências,
versam matéria correlata e encontram-se em idêntico
estágio de tramitação, ou seja, estão prontas para in
clusão na Ordem do Dia do Plenário da Câmara dos
Deputados, determino a tramitação conjunta de ambas,
apensando-se a última à primeira.

Publique-se.
Em 27-4"04. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE

Declaro, nos termos do art. 4º, § 3º da Resolu
ção nº 1, de 2002-CN., a prejudicialidade do Projeto
de Lei nº 7.390/02, de autoria do Senhor Deputado
Arnaldo Faria de Sá, que dispõe sobre a criação e es
truturação da carreira de Perito Médico da Previdência
Social, no âmbito da Administração Pública Federal
direta e dá outras providências, e, por conseqüência,
do Recurso nº 15/2003, tendo em vista a aprovação
da Medida Provisória nº 146/2003, que dispõe sobre a
reestruturação da Carreira Previdenciária, de que trata
a Lei nº 10.355, de 26 de dezembro 2001 , instituindo
a Carreira do Seguro Social, e dá outras providências,
transformada na Lei nº 10.855/04.

Publique-se.
Em 27-4-04. - João Paulo Cunha, Pre

sidente.

COMISSÕES
PARECERES

PROJETO DE LEI N2 1.406-8, DE 1996
(Do Sr. Júlio Redecker)

Dispõe sobre a compra de glebas ru
rais, para fins de reforma agrária; tendo
pareceres da Comissão de Agricultura e
Política Rural, pela rejeição deste, e do de nº
2943/1997, apensado (relator: DEP. ABELAR
DO LUPION); e da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, pela
rejeição deste, e do de nº 2943/1997, apen
sado (relator: DEP. LUCIANO CASTRO).

Despacho: (Às Comissões de Agricultura
e Política Rural; de Trabalho, de Administração
e Serviço Público; e de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54»

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia
ção Conclusiva Pelas Comissões - Art. 24 /I

Publicação do Parecer da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público

I - Relatório

O Plojeto de Lei nº 1.406, de 1996, de autoria do
Deputado Júlio Redecker, e o apensado Projeto de Lei
nº 2.943, de 1997, de autoria do Deputado Eliseu Mora,
objetivam, respectivamente: disciplinar a aquisição de
terras rurais para fins de reforma agrária por intermé
dio de contratos de compra e venda, precedidos de
concorrêr cia pública; fixar critérios orientadores para
a seleção de imóveis rurais a serem adquiridos para
fins de reforma agrária.

Na ~,ua justificação, o autor do Projeto de Lei nº
1.406/19t6 argumenta que até hoje, passados já qua
se quarerta anos do início da vigência do Estatuto da
Terra, Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, o seu
art. 17, a.hnea c, que estabelece o contrato de compra
e venda c,)mo uma das medidas para prover estoques
de terra para fins de reforma agrária, ainda não foi re
gulament~do, apesar das suas evidentes vantagens.

SegJndo o autor, os contratos de compra e ven
da, tendO como requisito o acordo entre as partes,
prescinde de processo judicial, tornando mais céleres
as ações3statais nesse flanco, fator crítico quando se
busca intmvir em regiões onde ocorrem conflitos fre
qüentes p31a posse da terra, e não possui as limitações
do art. 185 da Constituição Federal, que impedem a
desapropriação das pequenas propriedades rurais, po
dendo, as:;im, promover a aquisição de glebas menores,
10calizadEs nas imediações dos núcleos das cidades,
onde há maiores possibilidades de venda direta dos
produtos~eradospela exploração da terra.

Alén disso, o autor defende que a presente pro
posição permite o engajamento direto de todas as
unidades federadas no processo de reforma agrária,
facilitando a sua implementação, bem como insere
normas e>pecíficas para o processo Iicitatório de gle
bas destinadas à reforma. agrária, de forma a reduzir
os custos dessas medidas.

Qualto ao apensado Projeto de Lei nº 2.943/1997,
o seu autor argumenta que a proposição, ao declinar pa
râmetros para a seleção de glebas para a reforma agrá
ria, torna I) processo mais transparente e isonômico.

Outra vantagem ressaltada pelo autor, é a pos
sibilidade franqueada de celebração de convênios da
União com os Municípios para a seleção de áreas a
serem adquiridas para fins de reforma agrária, vez
que eles estão em posição privilegiada não só para
identificar tais glebas, mas, também, para negociar
com os proprietários preços e demais condições de
pagamenl'o, reduzindo os custos logísticos e materiais
dessas aquisições.

Noxazo regimental não foram oferecidas
emendas.

É o'·elatório.
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11 - Voto do Relator

Em que pese a nobre intenção dos ilustres par
lamentares, autores dos Projetos de Lei nº 1.406/1996
e nº 2.943/1997, é fato que a legislação vigente já
contempla os principais objetivos visados com essas
propostas, cujas inovações se restringem aos detalhes
acessórios, sempromovernenhum acréscimo de con
teúdo substancial.

Assim é que, diferentemente do aludido, a regu
lamentação da possibilidade da aquisição de terras,
por meio de contrato de compra e venda, para fins de
utilização na reforma agrária, já foi expressamente
realizada por intermédio do Decreto nº 433, de 24 de
janeiro de 1992, que teve sua redação alterada pelo
Decreto nº 2.614, de 3de junho de 1998.

De fato, o Estatuto daTerra, com a regulamenta
ção advinda da edição dos decretos acima referidos, já
dispõe sobre todas as condições necessárias para que
o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(lNCRA), a quem a norma atribui a competência legal
para promover, coordenar e executar a reforma agrária,
selecione e adquira os .imóveis rurais de interesse para
fins de promoção do acesso à propriedade rural.

Da mesma forma, o Decreto nº 433/1992 já dispõe
expressamente, em seu art. 16,sobre a faculdade do
INCRA, em nome da União, celebrar convênios com
Estados e Municípios, para assentamento em área de
atuação desses entes federados.

Em face do exposto, nada obstante o valor meri
tório das proposições emcomento, entendemos votar
pela rejeiçãodo Projeto de Lei nº 1.406, de 1996, e de
seu apenso, Projeto de Lei nº 2.943, de. 1997.

Sala da Comissão, 29 de janeiro de 2004. - Depu
tado Luciano Castro, Rel.ator.

111 -Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou unanimementeo Projeto de Lei nº 1.406
Al1996 e o Projeto de Lei nº2943/1997, apensado,
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Lucia
no Castro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tarcisio Zimmermann - Presidente, Dra. Clair,

Isaías Silvestre e Luciano Castro -Vice-Presidentes,
Carlos Alberto Leréia, Daniel Almeida, Jovair Arantes,
Jovino Cândido, Paulo Rocha, Pedro Corrêa, Ricardo
Rique,Vanessa Grazziotin, Washington Luiz, Eduardo
Seabra, Homero Barreto e Paulo Marinho.

Sala da Comissão, 14 de abril de 2004. - Depu
tado Tarcisio Zimmermann, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 2.683-A, DE 2000
(Do Sr. Alberto Fraga)

Dispõe sobre a aplicação do regula
mento disciplinar da Polícia e Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal; tendo
parecer· da Comissão de Trabalho, de Ad
ministração e Serviço Público pela rejeição
(relator: DEP. RICARDO RIQUE).

Despacho: Às ComissõesdeTrabalho, de
Administração e Serviço Público; de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional; e de.Consti
tuição e Justiça e de Cidadania (Art. 54)

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia
ção Conclusiva Pelas Comissões - Art. 24, 11

Publicação do Parecer da Comissão de
Trabalho, deAdministração e Serviço Público

I - Relatório

O projeto em exame pretende instituir novo re
gulamento disciplinar da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal.

Em seus 81 artigos, a proposição procura regular
minuciosamente os seguintes assuntos, entre outros:
princípios gerais de hierarquia e disciplina; ética militalr;
competência para aplicação das punições disciplina
res, bem como hipóteses de delegação; indicação e
classificação das transgressões disciplinares; circuns
tâncias atenuantes e agravantes e procedimentos para
fixação e aplicação das sanções. Trata, por fi m, de re
compensas como forma de reconhecimento por bons
serviços prestados.

Arquivada ao término da última legislatura, a pro
posição foi desarquivada apedido do autor, nos termos
do art. 105 do Regimento Interno.

Não foram oferecidas emendas ao projeto.

11 - Voto do Relator

O art. 21, XIV, da Constituição Federal atribui
à União a responsabilidade de organizar e manter a
polícia civil, a polícia rnilitar e o corpo de bombeiros
militar do Distrito Federal. Todavia, em seu art. 144, §
6º, a Constituição subordina as polícias militares e os
corpos de bombeiros militares aos Governadores dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Ademais,
o art. 22, XXI, da Carta Magna reserva à União com
petência para estabelecer apenas normas gerais de
organização, efetivos, material bélico, garantias, con
vocação e mobilização das poliCias militares e corpos
de bombeiros militares.

Do referido art.21 se extrai a competência legisla
tiva da União para dispor sobre a organização da polícia
militar e o corpo debombeiros militar do DF. Não obs
tante, essa prerrogativa não deve ser vista como impe-
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dimento para que o Distrito Federal estabeleça normas
disciplinares para as corporações em questão. Tanto é
assim que, atualmente, o ato normativo instituidor do
citado regulamento é um decreto do Governador do
Distrito Federal (Decreto nº 23.317, de 2002, alterado
pelo Decreto nº 24.017, de 2003, os quais remetem a
matéria ao regulamento disciplinar do Exército, excep
cionando os dispositivos que contrariem os estatutos
das respectivas corporações).

Note-se que não está em discussão a constitu
cionalidade da proposição, uma vez que esse aspec
to se insere na competência da douta Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação. O ponto que, no
mérito, aqui se discute é a possibilidade de a União
disciplinar a matéria em questão com o grau de minú
cia e o conhecimento de causa requeridos.

Ao ver deste relator, cabe ao Distrito Federal,
por ser a esfera governamental mais próxima das
corporações em tela, responsável pela gestão das
questões administrativas e disciplinares pertinentes,
a edição do ato instituidor do respectivo regulamento
disciplinar, com o necessário detalhamento das regras
sobre condutas dos policiais militares e integrantes
dos corpos de bombeiros militares, bem como das
sanções cabíveis no caso de transgressão de tais
normas, evidentemente que observadas as determi
nações constitucionais e as normas federais delas
derivadas. Nesse sentido, é perfeitamente cabível, a
exemplo do que hoje ocorre, que o Distrito Federal
adote, com os devidos ajustes, o regulamento do
Exército, atendendo, dessa maneira, à orientação
contida no art. 18 do Decreto-Lei nº 667, de 1969, a
saber: "Art. 18 As Polícias Militares serão regidas por
Regulamento Disciplinar redigido à semelhança do
Regulamento Disciplinar do Exército e adaptado às
condições especiais de cada Corporação".

Entendendo, pelas razões apontadas, que a ma
téria em tela não deve ser disciplinada por lei federal,
o voto do relator é pela rejeição do Projeto de Lei nº
2.683, de 2000.

Salada Comissão, 4 de dezembro de 2003. - Depu
tado Ricardo Rique, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou, contra o voto do Deputado Jovair Arantes, o
Projeto de Lei nº 2.683/2000, nos termos do Parecer
do Relator, Deputado Ricardo Rique.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tarcisio Zimmermann - Presidente, Ora. Clair,

Isaías Silvestre e Luciano Castro - Vice-Presidentes,
Carlos Alberto Leréia, Daniel Almeida, Jovair Arantes,

Jovino Cândido, Paulo Rocha, Pedro Corrêa, Ricardo
Rique, Vanessa Grazziotin, Washington Luiz, Eduardo
Seabra, Homero Barreto e Paulo Marinho.

Sala da Comissão,14 de abril de 2004. - Depu
tado Tarcisio Zimmermann, Presidente.

PROJETO DE LEI
Nº 3.844-A, DE 2000

(Do Sr. Pompeo de Mattos)

Dispõe sobre a reparação extrajudicial
à pessoa que tenha sofrido dano físico ou
psicológico, causado por servidor público
federal, estadual e municipal, da administra
ção direta e indireta, e dá outras providências;
tendo parecer da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público,pela rejeição
(relatora: DEP. VANESSA GRAZZIOTIN).

Despacho: Às Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação.

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia
ção Conclusiva Pelas Comissões - Art. 24 1/

Publicação do Parecer da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público.

I - Relatório

O Projeto de Lei nº 3.844, de 2000, visa a instituir
a reparação extrajudicial, a ser paga em moeda corrente
do país, às pessoas que tenham sofrido ou que venham
a sofrer danos, físicos ou psicológicos, causados por
servidores da administração pública direta ou indireta
da União, dos Estados ou dos Municípios.

Para tanto, estabelece que terá direito à repara
ção todo aquele que detido, recluso ou sob guarda,
custódia, acolhida ou tutela de instituições do Poder
Público, comprovadamente, mediante emprego de vio
lência, tortura ou grave ameaça, tenha sido submetido
a sofrimento físico ou mental por agente público, com o
objetivo de constranger, castigar ou obter declaração,
informação ou confissão.

Adicionalmente, constitui comissão especial para
exame dos casos de dano físico ou psicológico, a ser
integrada por representantes de diversos órgãos pú
blicos, a qual analisará, oferecerá parecer e fixará o
montante a ser pago nos pedidos de reparação.

Por último, a proposição em epígrafe dispõe so
bre o prazo para apresentação, pelas vítimas, do pe
dido de reparação, bem como sobre a faculdade de
se ingressar judicialmente para obtenção de repara
ção, independentemente do recebimento da repara
ção extrajudicial.

Cabe-nos agora, na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, analisar o mérito da
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proposição, conforme disposto no art. 32, inciso XIII,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. _

Esgotado o prazo regimental para apresentaçao
de emendas ao projeto, nenhuma foi recebida.

É o relatório.

11 - Voto da Relatora

Com o projeto de lei sob comento, pretende o
ilustre autor instituir uma nova instância nos processos
de reparação por danos físicos o~ p.sicológicos c~~
sados aos cidadãos por agentes publlcos no exerCICIO
de sua função.

Em que pese concordarmos totalmente com a ne
cessidade de se coibir os abusos cometidos por agentes
públicos contra os cidadãos brasileiros, discorda~os
da forma empregada no projeto sob comento. ASSim,
a criação de uma comissão nos termos propostos,
notadamente avança sobre a competência do Poder
Judiciário, a quem cabe julgar e definir o valor da re
paração devida.nos processos desta natur~za.

Ademais, a Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997,
já definiu os crimes de tortura, prevendo as penas
cabíveis, em cada caso, e estabelecendo como agra
vante o fato de o agente ser público. A reparação, por
sua vez, deverá ser requerida por meio de ação cível,
também já prevista na legislação brasileira.

Finalmente, a nosso ver, não há sentido em se
prever uma reparação extrajudicia,l, quando o próprio
projeto que a cria prevê a possibilidade de a vítima,
mesmo a tendo recebido, recorrer à via judicial para
obtenção de nova indenização. ,

Assim, ante todo o exposto, nosso voto e pela
REJEIÇÃ.o, no mérito, do Projeto de Lei nº 3.844, de
2000.

Salada Comissão, 3 de fevereiro de 2004 - Depu
tada Vanessa Grazziotin, Relatora.

m- Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou unanimemente o Projeto de Lei nº 3.844/2000,
nos termos do Parecer da Relatora, Deputada Vanes
sa Grazziotin.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tarcisio Zimmermann - Presidente, Ora. Clair,

Isaías Silvestre e Luciano Castro - Vice-Presidentes,
Carlos Alberto Leréia, Daniel Almeida, Jovair Arantes,
Jovino Cândido, Paulo Rocha, Pedro Corrêa, Ricardo
Rique, Vanessa Grazziotin, Washington Luiz, Eduardo
Seabra, Homero Barreto e Paulo Marinho.

Sala da Comissão,14 de abril de 2004- Deputado
Tarcisio Zimmermann, Presidente.

PROJETO DE LEI N.º 1.281-A, DE200a
(Do Sr. Inaldo Leitão)

Dispõe sobre assistência em processos
de interesse da Administração Pública; tendo
parecer da Comissão deTrabalho, de Admi
nistração e Serviço Público, pela aprovação
(relator: DEP. LUIZ ANTONIO FLEURY).

Despacho: Às Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público eConsti-
tuição e Justiça e de Cidadania. . ,. .

Apreciação: Proposição Sujeita A ApreCia
ção Conclusiva Pelas Comissões ~ Ali. 24 11.

Publicação do Parecer da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público.

I - Relatório

O Projeto de Lei nº 1.281, de 2003, de autoria do
Deputado Inaldo Leitão, objetiva caracterizar melhor
a responsabilidade de agentes políticos executivos e
seus auxiliares de primeiro escalão, quanto aps atos
de gestão praticados, dispondo, para esse fim, s?bre
a assistência desses gestores em processos ,de inte
resse da Administraçâo Pública, no caso desses atos
serem questionados judicialmente.

Na sua justificação,. o autorargumenta que é práti
ca usual no País a interposição de um número elevado
de ações contra os administradores públicos em razão
do exercício de suas funções, onerando-os,. g9ralmen
te, acima da capacidade dos respectivos patrimônios
e, conseqüentemente, pondo em risco o erárip, sobre
o qual pode repercutir qualquer decisão desfavorável
que venha a ocorrer·nocurso desses processos.

Dessa forma, o autor ente.nde que, uma vez que
tais administradores têm interesses pessoais e polí
ticos relevantes nos processos discutidos ern.juízo,
além de conhecerem melhor a fundamentação dos
atos inquiridos, o mais .razoável é que eles próprios
possam contribuir para. a sustentação legal, desses
atos, mesmo que já não exerçam os respectivos car
gos públicos.

No prazo regimental não foram oferecidas emen-
das.

É o relatório.

11- Voto Do Relator

A proposta em tela procura assegurar àqueles
que ocuparam cargos públicos no primeiro escalão o
direito de intervenção, como assistentes, em proces
sos relativos a atos de sua gestão, excetuados os de
competência da justiça eleitoral.

De fato, é bastante razoável supor que os admi
nistradores públicos que tenham seu atos de gestãlo
questionados na justiça estejam mais motivados e ha-
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bilitados a apresentarem uma boa defesa judicial dos
mesmos que os seus sucessores, muitos dos quais,
inclusive, podem ser seus adversários políticos.

Em face dessa realidade, entendemos que a pre
sente proposição significa um avanço na consecução
do direito à cidadania e na preservação do interesse
público, uma vez que possibilita uma melhor defesa e
caracterização dos atos de gestão dos governantes e
a diminuição do risco de comprometimento do erário,
pelo que votamos, no mérito, pela aprovação do Pro
jeto de Lei nº 1.281, de 2003.

Sala da Comissão,9 de dezembro de 2003 - Depu
tado Luiz Antonio Fleury, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 1.281/2003,
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Luiz An
tonio Fleury.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tarcisio Zimmermann - Presidente, Dra. Clair,

Isaías Silvestre e Luciano Castro - Vice-Presidentes,
Carlos Alberto Leréia, Daniel Almeida, Jovair Arantes,
Jovino Cândido, Paulo Rocha, Pedro Corrêa, Ricardo
Rique, Vanessa Grazziotin, Washington Luiz, Eduardo
Seabra, Homero Barreto e Paulo Marinho.

Sala da Comissão, 4 de abril de 2004 - Depu
tado Tarcisio Zimmermann, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.423-A, DE 2003
(Do Sr. Rogério Silva)

Acrescenta dispositivo à Lei nº 8.662,
de 7 de junho de 1993, para dispor sobre o
salário mínimo profissional do Assistente
Social; tendo parecer da Comissão deTraba
lho, de Administração e Serviço Público, pela
rejeição (relator: DEP. SANDRO MABEL).

Despacho: Às Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público e Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia
ção Conclusiva Pelas Comissões - Art. 2411.

Publicação do Parecer da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público.

I - Relatório

Por meio da presente iniciativa, o Nobre Propo
nente intenta fixar o salário mínimo profissional do As
sistente Social em R$960,00 (novecentos e sessenta
reais), a preços de junho de 2003, reajustável anual
mente, combase na variação acumulada do INPC.

Justificando a medida, o Ilustre Signatário ressalta
a importâlcia do papel destes profissionais que favo
recem o ecesso da população aos direitos sociais.

Esgl)tado o prazo regimental, não foram recebi
das emerdas ao Projeto.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

LOU1/ávela intenção do Nobre Proponente no
sentido de "melhor proteger o trabalho desenvolvido
pelos prof,ssionaisem questão:' Contudo a matéria não
merece prosperar, exatamente em atenção aos interes
ses da categoria.

Com efeito, a pedido das próprias entidades repre
sentativas destes profissionais, outras proposições que
tramitaram anteriormente nesta Casa já foram arquiva
das, a eXE mplo do PL 4.645/84 e PL 2.395/91. E, mais
objetivamonte, o Conselho Federal de Seguridade Social
(CFESS) Josicionou-se contrário ao presente Projeto,
tendo em vista que o valor sugerido, sequer discutido
com os A~sistentes Sociais, não atende aos anseios da
classe. Aliüs, o tema está sendo objeto de discussão pela
categoria, que até mesmo já criou um grupo de trabalho
para encaminhar pesquisa nacional, afim de identificar
dados sobre os diversos aspectos da profissão, incluindo
a média de salário praticada em cada Estado brasileiro.

De fato a matéria é mesmo mais pertinente à ne
gociação coletiva, onde os próprios interlocutores sociais
têm melhores condições de definir as circunstâncias,
oportunidade, real necessidade, conveniência socioe
conâmica etc, das cláusulas a serem pactuadas. Não
justifica, pois, tal intervenção paternalista do Estado, o
que representaria um desestímulo às negociações que,
ao contrário, devem e merecem ser fomentadas.

Pelo exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei
nº 1.423/2)03.

Salada Comissão, 29 de março de 2004 - Depu
tado Sandro Mabel, Relator.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público, em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou
unanimerrenteo Projeto de Lei nº 1.423/2003, nos termos
do Parece: do Relator, Deputado Sandro Mabel.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
TarClsio Zimmermann - Presidente, Ora. Clair, Isaí

as Silvestre e Luciano Castro - Vice-Presidentes, Carlos
Alberto Léréia, Daniel Almeida, Jovair Arantes, Jovino
Cândido, Paulo Rocha, Pedro Corrêa, Ricardo Rique, Va
nessa Grazziotin, Washington Luiz, Eduardo Seabra,
Homero E,arreto e Paulo Marinho.

Salada Comissão, em 14 de abril de 2004 - Depu
tado Tarc,isio Zimmermann, Presidente.
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PROJETO DE LEI Nº 1.912-A, DE 2003
(Do Senado Federal)

PLS Nº 39211999
OFíCIO Nº 1.518/2003

Determina que as Assembléias Legis
lativas dos Estados, a Câmara Legislativa
do Distrito Federal e as Câmaras Munici
pais sejam obrigatoriamente notificadas
da liberação de recursos federais para as
respectivas unidades da Federação e dá
olUtras providências; tendo parecer da Co
missão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público pela aprovação (Relatora:
DEPUTADA LÚCIA BRAGA).

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistraçãoe Serviço Público, Finanças e Tribu
tação e Constituição e Justiça e de Redação
(Art. 54 RICD) - Art. 24, 11).

Publicação do Parecer da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público.

I - Relatório

A Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, deter
mina que as Câmaras Municipais sejam obrigatoria
mente notificadas quando da liberação de recursos fe
derais para os respectivos Municípios. A proposição ora
acolhida pelo Senado Federal e encaminhada à Câmara
dos Deputados para revisão estende essa exigência aos
recursos federais repassados aos Estados e ao Distri
to Federal, que também passariam a estar sujeitos à
obrigatoriedade de comunicação aos legislativos da
queles entes federados.

A Lei nº 9.452, de 1997, determina ainda que a
Prefeitura do Município beneficiado com a transferência
de recursos federais notifique partidos políticos, sindicatos
de trabalhadores e entidades empresariais nele sediados.
O projeto de lei sob exame, ao estendertal imposição aos
governos dos Estados e do Distr~o Federal, permite tam
bém que a divulgação se faça alternativamente mediante
publicação em jornal de grande circulação, no caso de
entes com mais de cinqüenta mil habitantes.

Distribuída a proposição a esta Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, para
manifestação de mérito, foi aberto o prazo regimental
para oferecimento de emendas, ora já esgotado sem
que qualquer uma fosse apresentada.

11 - Voto da Relatora

A submissão ao princípio da publicidade, determi
nada pela Constituição, justifica que se exija da admi
nistração pública ações voltadas à divulgação de atos
que sejam de interesse público. A liberação de verbas
federais em benefício de Estados, do Distrito Federal

ou de Municípios enquadra-se inquestionavelmente nessa
situação. Além dos repasses determinados pela Carta,
referentes ao Fundo de Participação dos Estados e
ao Fundo de Participação dos Municípios, a realidade
orçamentária da maior parte desses entes torna-os
profundamente dependentes de transferências vo
luntárias por parte da União.

Nessas circunstâncias, aliberaçãode recursos
dessa espécie é a ocasião em que prioridades da
população local passam a ter maior possil::lilidade
de serem atendidas. Para tanto, é imprescindível
que os cidadãos tenham conhecimento das libera
ções a tempo de atuarem politicamente no sentido
de asseguraro bom emprego dessasverbas.

Esse é o sentido da Lei nº 9.452, de 1997, que
já estabelece a obrigatoriedade de notificação de
recursos federais liberados para os Municípios. O
que se pretende agora, nos termos da proposição ori
ginária do Senado, é ampliar tal exigência, para que a
comunicação se faça também qLlando os Estljldos ou
o Distrito Federal forem os beneficiários de transferên
cias de recursos provenientes da União.

As razões que fundamentaram a edição da lei
vigente, determinando a notificação às Câmaras Mu
nicipais, permanecem vál.idas e aplicam-se também
aos Estados e aoDistrito Federal. Não se pode negar
que, especialmente para os Estados economicamente
menos desenvolvidos, os recursos federais a eles
transferidos são fundamentais para a viabilidade
de políticas públicasbásicas de atendimento à popula
ção. Justifica-se, portanto, a extensão da obrigatoriedade
de notificação, nos termos definidos pelo Projeto de Lei
nº 1.912, de 2003.

A alternativa de.se substituir a comunicação direta
aos particlbs políticos, aos sindicatos detrabalhadores e às
entidades empresariais por publicação em jomal de grande
circulação, ·no caso de recursos transferidos aos Estados,
ao Distrito Federal e a Municípios com mais de cinqüenta
mil habitantes, é também plenamente defensável.

Cabe assinalar ainda que a revogação da Lei nº
9.452, de 1997, determinada pelo art. 5º da proposi
ção sob exame, deve-se exclusivamente ao fato
de seu conteúdo estar integralmente contemplado
pela futura lei.

Ante o exposto, submeto a esta Comissão
meu voto pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.912,
de 2003.

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2003. - Depu
tada Lúcia Braga, Relatora.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
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aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 1.912/2003,
nos termos do Parecer da Relatora, Deputada Lúcia
Braga.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tarcisio Zimmermann - Presidente, Dra. Clair,

Isaías Silvestre e Luciano Castro - Vice-Presidentes,
Carlos Alberto Leréia, Daniel Almeida, Jovair Arantes,
Jovino Cândido, Paulo Rocha, Pedro Corrêa, Ricardo
Rique, Vanessa Grazziotin, Washington Luiz, Eduardo
Seabra, Homero Barreto e Paulo Marinho.

Sala da Comissão, 14 de abril de 2004.-Depu
tado Tarcisio Zimmermann, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 2.108-A, DE 2003
(Do Sr. Walter Pinheiro)

Dispõe sobre a proibição de entidades
ou empresas brasileiras ou sediadas em
Território Nacional estabelecerem contra
tos com empresas que explorem trabalho
degradante em outros países; tendo parecer
da Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, pela aprovação (Relatora:
DEPUTADA Drª CLAIR).

(Às Comissões De Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público; de Relações Exterio
res e de Defesa Nacional; de Economia, Indús
tria e Comércio; e de Constituição e Justiça e
de Redação (Art. 54 RICD) - Art. 24, 11).

Publicação do Parecer da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público.

I - Relatório

A proposição sob comento, como fito de asse
gurar a dignidade dos trabalhadores, onde quer que
exerçam suas funções, proíbe a contratação, de natu
reza civi.1 ou comercial, entre empresas ou entidades
brasileiras ou sediadas em território nacional e em
presas com sede no exterior que explorem direta ou
indiretamente o trabalho degradante.

Para tanto define trabalho degradante como qual
quer forma de trabalho violadora da dignidade da pes
soa, especialmente o realizado em condições ilegais,
sob regime de escravidão, trabalho forçado ou infantil
e todos os demais tipos mencionados em acordos,
tratados ou atos internacionais.

O trabalho sob condições degradantes seria ca
racterizado por apuração de organismos internacionais,
particularmente pela Comissão de Direitos Humanos
das Nações Unidas, pelas comissões de direitos hu
manos de organismos de âmbito regional, pela Or
ganização Internacional do Trabalho - OIT - e pelos
julgamentos realizados pelos tribunais internacionais
de direitos humanos.

A sanção a ser aplicada às entidades ou empresas
brasileiras ou sediadas em território nacional, em caso
de descumprimento da proibição de contratar, será o
impedimento para contratar com entes ou órgãos pú
blicos, impossibilidade de participar de licitações e de
se beneficiar de recursos públicos de qualquer natu
reza, por período de cinco anos.

Em sua justificativa, o autor do projeto, Deputado
Walter Pinheiro, destaca que a proposta teve origem no
PL nº 429, de 1999, de autoria do Dep. Jaques Wagner,
aprovado em todas as Comissões desta Casa até ser
arquivado pelo encerramento da legislatura passada.
A responsabilidade pela exploração aviltante dos tra
balhadores deve ser compartilhada na ordem inter
nacional e, conforme estatui a Constituição Cidadã,
nosso País prioriza os direitos humanos nas relações
internacionais.

Não foram apresentadas emendas no prazo re
gimental.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A proposição em tela deve ser elogiada, de início,
pelos seus fundamentos jurídicos e sociais. De fato, a
Constituição Federal, já no seu art. 1º, estabelece, en
tre os cinco fundamentos da República, a dignidade da
pessoa humana e no inciso 11 do art. 4º, no que tange
às relações internacionais, aplica-se, entre outros, o
princípio da prevalência dos direitos humanos.

Assim, não há como ser tolerante com qualquer
forma de exploração de trabalhos degradantes, viola
dores da dignidade da pessoa, entre os quais os reali
zados em condições ilegais, em regime de escravidão,
trabalho forçado e o trabalho infantil.

O projeto contemplou as emendas oferecidas
quando da tramitação do PL nº 429, de 1999, que muito
colaboraram para conceituar trabalho degradante e a
caracterização de sua ocorrência, conferindo, assim,
viabilidade técnica ao projeto.

Proibir a contratação de empresas que exploram
o trabalho degradante em outros países é dar eficácia
ao texto constitucional e colaborar para um mundo com
melhores oportunidades para todos.

Oiante do exposto, somos pela aprovação do PL
nº 2.108, de 2003.

Sala da Comissão, 28 de janeiro de 2004. - Depu
tada Dra. Clair, Relatora.

m- Parecer da Comissão

A Comissão deTrabalho, de Administração e Ser
viço Público, em reunião ordinária realizada hoje, apro
vou unanimemente o Projeto de Lei nº 2.108/2003, nos
termos do Parecer da Relatora, Deputada Dra. Clair.



Abril de 2004 DIÁRIO DA OÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta·feira 28 1889~

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tarcisio Zimmermann - Presidente, Ora. Clair,

Isaías Silvestre e Luciano Castro - Vice-Presidentes,
Carlos Alberto Leréia, Daniel Almeida, Jovair Arantes,
Jovino Cândido, Paulo Rocha, Pedro Corrêa, Ricardo
Rique, Vanessa Grazziotin, Washington Luiz, Eduardo
Seabra, Homero Barreto e Paulo Marinho.

Sala da Comissão, 14 de abril de 2004. - Depu
tado Tarcisio Zimmermann, Presidente. -

PROJETO DE LEI. Nº 2.146-A, DE 2003
(Do Sr. Coronel Alves)

Dispõe sobre a proibição da exigência
de experiência profissional anterior nos edi
tais de concursos públicos elaborados pelos
órgãos da administração direta ou indireta;
tendo parecer da Comissão deTrabalho, dê
Administração e Serviço Público pela rêjei
ção (relator: .DEp. RICARDO RIQUE).

Despacho: AsCornissões de Trabalho, de
Administração e Serviço Público; e de Constitui
ção e Justiça ede Redação (Art. 54 RICO).

Apreciação: ProposiçãoSujeita à Aprecia
ção Conclusiva Pelas Comissões- Art. 24, 11.

Publicação do Parecer da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público.

1- Relatório

Pretende o ilustre Autor, nos termos da proposição
sob exame, vedar exigência de experiência profissional
anterior em concurso para cargos públicos. Tal proibição
estender-se-ia, também, "às empresas e sociedades
das quais o Estado seja o acionista majoritário, bem
como às empresas queatuam sob a forma de conces
são ou de permissão por ele outorgada".

Durante o prazo para oferecimento de emendas,
ora já esgotado, nenhuma foi oferecida. Compete a esta
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço PÚ
blico manifestar-se, na presente oportunidade, sobre o
mérito do Projeto de Lei nº 2.146, de 2003.

11 - Voto do Relator

A regra que se pretende transformar em norma
legal impediria que fossem inCluídas, nos editais de
concurso para provimento de cargos públicos, cláu
sulas estabelecendo· exigência de comprovação de
prévia experiência profissional. De acordo com seu
entendimento, tais Cláusulas têm caráter discriminató
rio e configuram"verdadeira reserva de mercado" em
benefício dos detentores da experiência exigida, em
detrimento do princípio da igualdade.

Preliminarmente, cabe assinalar que o concurso
para admissão em cargos públicos é etapa essencial
do processo de provimento de cargos públicos, matéria
sobre a qual a Constituição, emseu art. 61, § 1º, 11, 'c',
atribui a iniciativa legal privativamente ao Presidente

da República. A manifestação quanto a esse óbice é,
contudo, de competência da Comissão. de Constitui
ção e Justiça e de Redação, que oportunamente se
pronunciará sobre a constitucionalidade de proposição
de iniciativa de Deputado sobre tal matéria.

No âmbito desta Comissão a apreciação deve
cingir-se apenas ao mérito do projeto. Ainda assim,
considero inconvincentes as alegações apresentadas
na justificativa da proposição e peço vênia. ao ilustre
Autor para opinar pela rejeição da mesma por força
das razões a seguir expostas.

Os concursos são realizados para uma ampla di
versidade de cargos públicos. Por esse motivo torna-se
extremamente difícil unificar regras que sejam adequa
das tanto para umcertame destinado a selecionar juízes
ou médicos, como para outro voltado à seleção de garis
ou eletricistas, sem que vá nessa comparação qualquer
nota depreciativa sobre tais profissionais. Oque há de ser
destacado é a natureza distinta dos diversos cqncursos
públicos, o que recomenda sejam adotadas reg~as e cri
térios igualmente distintos e e:tpropriados a cada caso.

Não é por outro motivo que o texto constitucional,
em seu art. 37, I, assegura o acesso aos cargos, empre
gos e funções públicas "aos brasileiros que preencham
os requisitos estabelecidos em lei". Torna-se patente, a
partir daleiture:tdaquele dispositivo constitucional, ser
possível, desde que mediante lei formal , est~belecer
requisitos a se.remobrigatoriamentesatisfeit@s pelos
candidatos a determinaoos cargos públicos. Eil1tre tais
requisitos, o mais freqüente é o deescolariqade. De
fato, os cargos públicos sãonormalmente vinculados a
uma comprovação de nível escolar, fic§lndoexcl!Jídos do
certame aqueles que nãoatenham, sem que se atribua
atai exigênciaqualquer caráter discriminatório.

Em tese, a experiência prévia pode ser, tão exi
gível quanto a escolaridade. Existem profis~ões em
que a experiência. prática, normê\lmente aoquirida sob
orientação de profissionais maistarimbados, é impres
cindível. É pouco razoávelace1tar,por hipót~se, que
sejam admitidos servidores paraascarreiras Jurídicas
sem qualquer prática forense, aindaque possuidores
de notáveis conhecimentos teóricos.

Por esse motivo, a exigência. de .experiência an
terior é requisito constante de dispositivos específicos
de leis ordináriasque.regulamel"lte:tm deterlirlinadas
carreiras. No caso daAdvocaci.a Geral da.U~ião, por
outro lado, aexigênciadecolTlprqve:tção de dpis anos
de prática forel1se decorre dodisposto noart.!21, § 2º,
da própria Lei Complementar nº 73, de 10 de feve
reiro de. 1993" que instituiu aquele órgão.

O que importaverjfice:tr nesses casos é a origem
legal dorequisito de experiência.A imposição de exi
gência nesse sentidonãoestàaberta à discricionarie
dade do administrador.. A autoridade responsável pelo
edital somente poderá requerer experiência p~évia dos
candidatos se lei formal assim o determinar.
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Caso tal tipo de restrição seja incluída em edital
sem fundamento na legislação em vigor, o candidato
prejudicado pode facilmente restabelecer seu direito
recorrendo à Justiça, cujas decisões a esse respeito
tem sido absolutamente consistentes. Vejam-se, a títtllo
de exemplo, os acórdãos do Tribunal Regional Federal
da 1ª Região (REO-01 000067613, conforme decisão de
06/10/2000 e REO-01000048173, conforme decisão de
28/11/2001) determinando serem inválidas cláusulas
de edital de concurso para cargo público que exigiam
comprovação de experiência por parte dos candidatos
sem previsão legal que as amparasse.

Quando, ao contrário, a exigência de experiência
prévia está assentada em texto legal, a Justiça a con
sidera lícita. Vejam-se, a esse propósito, os acórdãos
do Superior Tribunal de Justiça (ROMS-5638, conforme
decisão de 27/081996; MS-6559, conforme decisão de
10/11/99; MS-6742, conforme decisão de 23/08/2000
e ROM-12399, conforme decisão de 17/09/2002) res
paldando concursos que impunham comprovação de
experiência por força de expressa determinação legal.

A possibilidade de exigir experiência profis
sional anterior em concursos públicos faz parte
da flexibilidade que o constituinte quis conferir ao
legislador ordinário, para que esse pudesse julgar
a conveniência de tal requisito para cada carreira
específica. Entendo, por conseguinte, que a matéria
está convenientemente disciplinada, não havendo
fundamento que justifique a adoção de norma proi
bitiva genérica objeto da proposição sob exame.

Assinalo, por último, a evidente impropriedade
de se pretender impor a vedação proposta também à
admissão de pessoal por quaisquer empresas con
cessionárias, indistintamente, quando na verdade as
concessionárias privadas sequer estão obrigadas à
realização de concurso para admissão de pessoal.

Em decorrência das razões assim apresenta
das, submeto a este colegiado meu voto pela rejei
ção do Projeto de Lei nº 2.146, de 2003.

Sala da Comissão, 30 de janeiro de 2004.
- Deputado Ricardo Rique, Relator.

11I - Parecer Da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e Servi
ço Público, em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou
unanimemente o Projeto de Lei nº 2.146/2003, nos ter
mos do Parecer do Relator, Deputado Ricardo Rique.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tarcisio Zimmermann - Presidente, Ora. Clair,

Isaías Silvestre e Luciano Castro - Vice-Presidentes,
Carlos Alberto Leréia, Daniel Almeida, Jovair Arantes,
Jovino Cândido, Paulo Rocha, Pedro Corrêa, Ricardo
Rique, Vanessa Grazziotin, Washington Luiz, Eduardo
Seabra, Homero Barreto ePaulo Marinho.

Sala da Comissão, 14 de abril de 2004. - Depu
tado Tarcisio Zimmermann, Presidente.

DESIGNAÇÕES

COMiSSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Façc, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões)
de relatora:

Ao Deputado ALEXANDRE SANTOS
PROJETO DE LEI Nº 3.615/00 - Do Sr. João

Herrmanr Neto e outros - que "dispõe sobre o fomen
to mercartil especial de exportações ou "factoring" de
exportação e dá outras providências:' (Apensado: PL
3896/2000)

PROJETO DE LEI Nº 706/03 - Do Sr. Elimar Má
ximo Damasceno - que "acrescenta parágrafo único
ao art. 4º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que "esta)elece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional""

PROJETO DE LEI Nº 1.068/03 - Do Sr. Beto
Albuquerclue - (PL 720/2003) - que "dispõe sobre a
criação do Sistema Permanente de Planejamento de
Transport,~- SISTRAN e dá nova redação aos arts. 6º
e 8º da LEH nº 10.636, de 30 de dezembro de 2002:'

PRCJETO DE RESOLUÇÃO (CO) Nº 128/03 - Do
Sr. Andréluiz e outros - que "institui a Comissão Par
lamentar de inquérito destinada a investigar e apurar
as denunc ias de fraudes contra a RECEITA FEDERAL,
com forte:', suspeitas de Evasão Fiscal."

PROJETO DE LEI Nº 3.146/04 - Do Sr. Antonio
Carlos Mnndes Thame - que "acrescenta parágrafos
ao art. 46 da Lei nº 8.906, de 04 de julho de 1994, que
dispõe sobre o " Estatuto da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) OI, para fixar valores máximos das contri
buições a ela devidas."

PROJETO DE LEI Nº 3.326/04 - Do Sr. Eduar
do Paes - que "acrescenta parágrafo único ao art. 23
da Lei nº 8.906, de 04 de Julho de 1994, que dispõe
sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advo
gados do Brasil (OAB), e estabelece prazo para sua
regulamentação."

Ao Deputado ANTONIO CAMBRAIA
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 68/03

- Do Sr. Carlos Nader - que "" Concede isenção do
Imposto Sobre Produto Industrializado aos pescadores
na aquisição de embarcações e motores para embar
cações nEluticas:'"

Ao Deputado ARMANDO MONTEIRO
PROJETO DE LEI Nº 1.406/99 - Do Sr. Pompeo

de Mattos - que ""Estende incentivos fiscais e progra
mas de dasenvolvimento regional que beneficiam as
áreas de :\tuação da Superintendência da Amazônia
(SUDAM)e Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste [SUDENE) para a região denominada Meta
de Sul do Estado do Rio Grande do Sul.""
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PROJETO DE LEI Nº 994/03..,. Do Sr. Júlio Re
decker - que "dispõe sobre o Programa de Moderni
zação de Máquinas (Modermáquina) para a Indústria
Calçadista, Indústria de Curtumes e Indústria de Com
ponentes para Calçados e afins."

Ao Deputado CARLlTO MERSS
PROJETO DE LEI Nº 32/03 - Do Sr. Bismarck

Maia - que "proíbe a cobrança do contribuinte de qual
quer taxa ou tarifa para a inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas da Secretaria da Receita Federal:'

Ao Deputado CARLOS WILLlAN
PROJETODE LEI COMPLEMENTAR Nº 117/03

- Do Sr. Almir Moura- que "alteraos arts. 10, inciso IX, e
17, parágrafo único, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro
de 1964, que Dispõe sobre a Polítíca e as Instituições
Monetárias, Bancárias e Creditícias, cria o Conselho
Monetário Nacional e dá outras providências:'

Ao Deputado CORIOLANO SALES
PROJETO DE LEI Nº 3.258/04 - Da Sra. Perpé

tua Almeida - que "altera o inciso 111 do art. 15 da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993:'

Ao Deputado EDUARDO CUNHA
PROJETODELEI Nº 3.925/97 - Do Sr. Arlindo

Chinaglia - que "dispõe sobre a vedação à cobran
ça de pedágio dos veículos registrados no município
onde localizam-se postos de pedágio:' (Apensados: PL
78/1999, PL737/1999, PL954/1999, PL 1310/1999,PL
1421/1999 (Apensados: PL 1977/1999 e PL 2695/2000
(Apensado: PL 1195/2003 (Apensado: PL 1245/2003))),
PL 1847/1999 (Apensado:PL6877/2002), PL 1995/1999,
PL 3229/2000, PL 3444/2000, PL 4740/1998 (Apen
sados: PL 1177/1999 (Apensado: PL 7062/2002) e
PL 5555/2001), PL 4144/2001, PL 4485/2001, PL
4421/2.001 ,. PL 4545/2001 , PL 6457/2002, PL 6264/2002
(Apensado: PL 657212002), PL 6745/2002 (Apen
sado: PL 984/2003), PL 6750/2002, PL 7096/2002,
PL 6790/2002, PL 7159/2002, PL 7447/2002, PL
284/2003, PL 902/2.003, ·PL 800/2003, PL 1057/2003
e PL 1762/2003)

PROJETO DE LEI COMPLEMENTARNº 194/01-00
Sr. Chico da Princesa - que "dispõe sobre os instrumentos
de defesa do sujeito passivo da obrigação tributária:'

PROJETO DE LEI Nº 5.454/01 - Do Senado
Federal- (PLS 469/1999) - que "insti.tui dirtetriz a ser
observada pela União, pelos Estados e Municípios na
implementação de programas habitacionais:'

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
Nº 66/01 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "propõe a
fiscalização e controle da renúncia de receitas da União
nos exercícios de 1998 a 2001 e de sua estimativa
para o exercício de 2002:'

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 290/02
Do Sr. Paulo Delgado - que "attera a Lei Complementar nº
101, de 04 de maio de 2000, e da outras providências:'

PROJETO DE LEI Nº 90103 - Do Sr. Neuton Lima
- que "dispõe sobre a extinção do crédito tributário pOlr
meio da dação em pagamento de bens imóveis."

PROJETO DE LEI Nº 110/03 -Do Sr. Alexandre
Cardoso - que "inclui entidades da sociedade civil
como usuários dos Sistemas de consulta, fiscalização
e acompanhamento orçamentário, administrativo, fis
cal e monetário das Administrações Públicas Federal,
Estadual e Municipal, direta e indireta:'

PROJETO DE LEI Nº 155/03- Do Sr. Inocêncio
Oliveira - que "acrescenta dispositivo à.Lei nº 9.069,
de 29 de junho de 1995, que. "dispõe sobre o Plano
Real, o Sistema Monetário Nacional, estabelece regras
e condições de emissão do Real e os critérios para
conversão das obrigações.para o Real, edá outras
providências:'

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 26/03
- Do Sr. Júlio Cesar' - que "estabelece novos critérios
para a distribuição por Estadodo FPM entre os Muni
cípios, exceto os deCapita!:'

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº.37f03 - Do
Sr. Rogério Silva - que "altera a Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000, estabelecendo os limites para des
pesas com encargos dadívida pública interna e, externa
da União, Estados,.Distrito Federal e Município~:'

PROJETO DELErCOMPLEMENTAFl Nº 60/03
- Do Sr. Luiz Carlos Hauly- que "altera a Lei Com
plementar nº 56, de 15 de dezembro de 1987, para
acresc.entar serviço sujeito ao Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza."

PROJETODE LEI COMPLEMENTAR Nº 99/03
- Do Sr. Júlio Delgado- que "introduz dispositivo na
Lei n.º 5.172, de 25 de outubro. de 1966 - Código Tri
butário Nacional."

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
Nº 21/03 - Do Sr. Luiz Carlos Hauly ~ que "propõe a
fiscalização e controle dos valores relativos a,o paga
mento e recolhimento ao erário federal da CPMF nas
transações envolvendo a empresa Esso e o Banco
Itaú SIA, e outras se houverem, cujos valores foram
sonegados ao Governo Federal:'

PROJETO DE LEI Nº 2.361/03 - Do Sr. Rogério
Silva - que "veda a cobrança de juros e correção mo
netária na licitação de concessão ou permissão dos
Serviços de Radiodifusão."

PROJETO DE LEI Nº 2.918/04 - Do Sr. Carlos
Nader - que ""Dispensa da execução por dívidas os
imóveis financiadospelo Sistema Financeiro de Habi
tação, e dá outras providências :",
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PROJETO DE LEI Nº 3.027/04 - Do Sr. Edson
Ezequiel - que ,mEstabelece prazo mínimo para a
permanência de recursos financeiros ou monetários
ingressados no País, e modifica dispositivo da Lei nº
4.131 , de 3 de setembro de 1962.""

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 140/04
- Do Sr. Eduardo Valverde - que "dispõe sobre as institui
ções de mercado de capitais, e dá outras providências:'

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 145/04
- Do Sr. José Carlos Araújo - que "dá nova redação aos
§§ 1º e 2º do art. 2º da Lei Complementar nº 106, de 23
de março de 2001 , que alterou a Lei Complementar nº
91, de 22 de dezembro de 1997, que "dispõe sobre a
fixação dos coeficientes de distribuição dos recursos
do Fundo de Participação dos Municípios":'

PROJETO DE LEI Nº 3.177/04 - Do Sr. Eduardo
Paes - que "altera a legislação reguladora do processo
administrativo de determinação e exigência de créditos
tributários da União, e dá outras providências:'

PROJETO DE LEI Nº 3.264/04 - Do Sr. Fernando
Lopes - que "acrescenta inciso ao Artigo 2º da Lei nº
8.866, de 11 de abril de 1994."

Ao Deputado ENIVALDO RIBEIRO
PROJETO DE LEI Nº 1.125/99 - Do Sr. Enio

Bacci - que "aumenta em 50% (cinqüenta por cento)
o valor da aposentadoria por invalidez quando o se
gurado necessitar do auxílio de outra pessoa:' (Apen
sado: PL 3974/2000)

Ao Deputado FÉLIX MENDONÇA
PROJETO DE LEI Nº 552/03 - Da Sra. Maria do

Rosário - que "acrescenta parágrafo ao art. 4º da Lei
nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990:'

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 160/04
- Do Sr. Milton Monti - que "acrescenta um parágrafo
ao art. 39 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964:'

Ao Deputado FERNANDO CORUJA
PROJETO DE LEI Nº 3.260/04 - Do Sr. Sergio

Caiado - que "dispõe sobre o prazo da liberação da
alienação fiduciária de bens financiados:'

Ao Deputado FEU ROSA
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 96/03

- Da Sra. Perpétua Almeida e outros - que "autoriza o
Poder Executivo a criar a Região Administrativa Integrada
de Desenvolvimento do Vale do Juruá, o Programa Espe
cial de Desenvolvimento do Vale do Juruá, nos Estados
do Acre e do Amazonas, e dá outras providências:'

Ao Deputado JOÃO LEÃO
PROJETO DE LEI Nº 188/03 - Do Sr. Maurício

Rabelo - que "prevê o pagamento de auxílio-funeral
aos segurados da Previdência SociaL"

Ao Deputado JÚLIO CESAR
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 153/04

- Do Sr. Almir Moura - que "altera a Lei Complemen-

tar nº 116, de 31 de julho de 2003, que dispõe sobre
o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, de
Competência dos Municipíos e do Distrito Federal, e
dá outras providências:'

Ao Deputado LUIZ CARLOS HAULY
PROJETO DE LEI Nº 318/95 - WELLlNGTON

FAGUNDES - que "dispõe sobre o resgate, em moeda
corrente, do empréstimo compulsório instituído pelo
Decreto-lei nº 2.288, de 23 de julho de 1986, nas con
dições que estabelece." (Apensados: PL 563/1995, PL
2108/1996, PL 7169/2002 e PL 1964/2003)

PROJETO DE LEI Nº 701/03 - Do Sr. Pompeo de
Mattos - que "dispõe sobre procedimentos legais para can
celamento de registro de micro e pequenas empresas:'

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 110/03
- Do Sr. Carlos Alberto Rosado - que "estabelece li
mites à retenção de recursos do FPM, nos casos de
pagamento de dívidas dos municípios relacionadas às
contribuições sociais com o INSS."

Ao Deputado MAX ROSENMANN
PROJETO DE LEI Nº 4.913/01 - Do Sr. Welinton

Fagundes - que "acrescenta o inciso I ao § 2º do art.
52 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, obri
gando que conste do contrato de crédito ou financia
mento a taxa percentual diária de desconto aplicável
no caso de liquidação antecipada de débito:' (Apen
sado: PL 5297/2001)

Ao Deputado PAULO AFONSO
PROJETO DE LEI Nº 1.022/03 - Do Sr. Moreira

Franco - que "dispõe sobre a dedutibilidade no impos
to de renda dos pagamentos efetuados pelas pessoas
físicas, a título de juros em financiamentos, nas con
dições que especifica."

PROJETO DE LEI Nº 1.045/03 - Do Sr. Paulo
Magalhães - que "dispõe sobre isenção do Imposto
de Renda sobre o Décimo Terceiro Salário:'

PROJETO DE LEI Nº 2.341/03 - Do Sr. André
Luiz - que "dispõe sobre prioridade para a restituição
do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF):'

Ao Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO
PROJETO DE LEI Nº 1.701/03 - Do Sr. Renato

Casagrande - que "altera a Lei nº 9.430, de 27 de de
zembro de 1996."

Ao Deputado RONALDO DIMAS
PROJETO DE LEI Nº 5.938/01 - Do Sr. João

Herrmann Neto - que "reduz penalidade pela falta de
apresentação de declaração do imposto de renda,
concede dispensa do pagamento de multas pela não
entrega da declaração de rendimentos de empresas
inativas e dá outras providências:' (Apensados: PL
174/2003, PL 668/2003, PL 51/2003 (Apensado: PL
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DIVERSOS

CÂMARA DOS DEPUTADOS
FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

CGC 26994514i000J.16

RELATÓRIO DA ADMiNISTRAÇÃO Cumprindoad~poS\o na Resolução n° 60, de 1994, apresentamos aPres1ação de
Ganias Maltica da Funda ROlaUlo da Càmara. dos Deputadas relaRia ao mês oomarço de 2004. AAdmini~ração 00
Fundo çreslará os esclarecimentos que re fizerem necessários ápelfeila wmpreansão OOS demOilSlraÇáes,

BAlANÇO FINANCEIRO

3.468~15,86

29.048.98
29.046,98
29.046,98
29.046,98

3439.866,88
3.439.868,68
3.439.868,87

0,61

33.44'~'915'. TOTALDOSDISPENDIOS
,( .P L10UE·SE

0.4 .
SERGIO SAMPAIOCONTREIRAS DE ALMEIDA

Diretor·Geral

TOTAL DOS INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES 1.181.322,55 DESPESAS CORRENTES
Reccila Patrimonial 61.299,34 Aplicação DirataaT13n$1. intargawnamenlal
Receilade Serviços 5.970,52 Outras Despesas Correntes
Outras Receitas Cnrrenles 1.115.052,79 Outras DeSpesas
RI:CI:ITASDECAPITAL 45.737,11 DlSP. EXTRA·ORÇAMENTÀRIOS
Níenação de Sens 39.871,62 Valores em Circulação
Miortização de EmprésrmolFinanciamento 5,865,49 Recursos Espe~ais aReaeber
iNGRESSOS EXTRA.QRÇAMENTÀR10S 2.240,856,10 Outros Valoras em Circulação
ObrtgaÇáesem Cireulação 2.240.856,10
Restos aPalar 22.187,3Q
Não ProcessadosaL~~dar 15.985,Ocr
Cancelado 6.202.30
Ajusles do Patrimônio/Capital 2.218.668,80

1143/2003), PL 764/2003, PL 989/2003, PL 1085/2003
e PL 2616/2003)

PROJETO DE LEI Nº 3.316/04 - Do Sr. Carlos
Nader - que ''''Acrescenta o parágrafo 5° ao art. 39 da
Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995:'"

Ao Deputado VIGNATTI
PROJETO DE LEI Nº 4.297/98 - Do Sr. Serafim

Venzon - que "dispõe sobre a emissão de nota fiscal
de serviços prestados por hospitais conveniados ou
contratados pelo Sistema Único de Saúde:'

PROJETO DE LEI Nº 7.064/02 - Do Sr. Arnaldo
Faria de Sá - que "dispõe sobre a complementação da
aposentadoria a ex-servidores autárquicos do extinto
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
e dá outras providências:'

À Deputada VEDA CRUSIUS
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 19/03 

Do Sr. José Ivo Sartori ..;.. que ''veda a cobrança de taxas
bancárias pelas instituições financeiras doSistema Finan
ceiro Nacional, nas contas destinadas exclusivamente ao
recebimento de benefícios da Previdência Sociar'

Ao DeputadoZONTA
PROJETO DE LEI Nº 3.859/97 - Marquinho Che

did - que "isenta do imposto de renda os proventos de
aposentados idosos:' (Apensados: PL 224/1999 (Apen
sado: PL281/1999), PL 1433/1999, PL2554/2000, PL
2636/2000, PL 2637/2000, PL 3833/2000, PL 4214/1998
(Apensado: PL 3286/2000) e PL 4633/1998)

Sala da Comissão, 27 de abril de 2004. - Nelson
Bornier, Presidente.

BAlANço PATRIMONIAL

SERGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA

Diretor-Geral

SEÇÃO 11

ATO DO PRESIDENTE
MATÉRIA N!! 8/2004-CNE

OCO DE 28-4-2004

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve:

NOMEAR, na forma do artigo 9º, item 11, da Lei
nº 8.112, de 1990, ROSANGELA COSTA REIS para
exercer, no Gabinete do Líder do Governo na Câmara
dos Deputados, o cargo em comissão de Assistente
Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pesso
al da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 2º
do Ato da Mesa nº 181, de 22 de novembro de 1989,
combinado com o artigo 3º do Ato da Mesa nº 47, de
7 de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 27 de abril de 2004.
- João Paulo Cunha, Presidente.

ATIVO FINANCEIRO

Crédnos em Circulação

L1mile de Seque cI Vinc. de Pagamento

ArriO financeiro aLonga Prazo

DepÓSitosalongo Prazo

ATIVO NÃo FJNANCEIRO

RealizálelaCurto prazo

Créditos em CirC\llaçáo

Outros Créditos em Clrc~açáo

ATIVO REAL

ATIVO TOTAl

3,439.006,86 PASSIVO FINAtjCBRu

3.439.666,87 Obr~ações em Circulação

3.439.B68,87 Restos aPagar Não Prccessados

0,01 AliqUidar

D,01 PASSrvO REAL

165.B17.86 PATRIMÔNIOLlOUIDO

165.817,86 PairimôníolCapnal

165.611,85 Lucros ou Prei. /\cumuladas

165.817,85 Resulladodo Paríodo

3.605.686,74 Situação Palrim. Afiva

Situação Patrim. Passiva

3.605.686,14 P~SSIVO TOTAL

15.985,00

15.985,00

15.985,00

15985,00

15.985,00

3.589.701,74

12217.005,78

(9,998.396,96)

1.371.032,94

3.805.686,74

(2,234.653,60)

3.W5.686,74
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DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PflTR1MONlAIS

Abril de 2004

DRÇAMENTÁR!AS

Receitas Orçamentárias

Receitas Correntes

Receita Patrimonial

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

Receitas de Capital

Alienação de Bens

Amortização de Empréstimo/Financiamento

RESULTADO EXTRA -ORÇAMENTÁRIO

/nterferênc1as A!ivas

Movimento de Fundos aDébito

Acréscimos Palrimoníais

Incorporações da Ativos

Incorporação de Direitos

Desincorporação de Passivos

VARIAÇÕES ATIVAS

FONTE: SIAFlf2004

1.228.0S9J6 DRÇAMENTPR1AS

1.228.059.76 Despesas Orçamenlárías

1.182.322165 Despesas COlrentes

61.299,34 Outras Despe las Correntes

5.970,52 RESULTADO EXTRA -DRÇAMENTÁRIO

U15,052,79 Interferências Passivas

45.737,11 Movimento deFundos aCrédito

39.871,62 RESULTADO PATRIMONiAl

5.865,49 Superávit

15.603.430,37

15.431.410,21

15.431.410,21

172.020,16

165,817,86

165.817,86

6.202,30

16.831.490,13 VARIAÇÕES PASSIVAS

29.046,98

29.046,98
29.046,98

29.046,98

15.431.410,21

15.431.4 '0,21

15.431.41021

1.371.032,94

1.371.032,94

16.831.490,13

SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA

Diretor·Geral
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NOTA 1• Contexto Operaclonal- Oobjetivo do Fundo Rotativo é prover recursos para oaparelhamento da Casa,
a sOlução do problema habitacional, programas de assistência social, me[horia das condições de trabalho de
deputados e de funcionários e realizações outras que se fizerem necessárias ao integral cumprimento da função
legislativa.
NOTA 2 - Elaboração das Demonstrações - As demonstrações conlábeis foram preparadas com base nos
critérios estabelecidos pela Lei n.o 4.320, de 1964, consubstanciados no Plano de Contas da Administração
Pública Federal.
NOTA 3- Resumo das Príncípais Práticas Contâbeis -a) Disponibilidades - representadas, exclusivamente, pelo
saldo da conta limite de saque com vinculação de pagamento, conforme orientação da Mensagem
0.° 2001/688650 da COFIN/CCONT. b) Receitas e Despesas -registradas obedecendo o regime conlábil misto,
NOTA 4- Resultado Patrimonial- Apresenta no mês de março de 2004 um superávit de R$1.371.03Z,94,

h(
SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA

Diretor-Geral

ANTO 10 FRANCISCO AM
Diretor da Coordenação de Cant

Contador - CRCIDF 8386

á dV
EVANDRO L~ES COST

Diretor do Depal1amento de Fina ças,
Orçamento eContabilidade

Contador - CRC/DF 750410-8

NArHALlE~UtRIOT
Chefe do Serviço de Controle doFRCD

Contadora· CRC/DF 9449

SERGIO SAMPAlO CONTREfRAS DE ALMEIDA
Diretor-Geral

(Encerra-se a sessão às 21 horas e 50minutos.)
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3° Suplente de Secretário:
CONFÚCIO MOURA - PMDB - RO

4° Suplente de Secretário:
JOAO CALDAS - PL - AL

LíDERES E VICE-LíDERES

PT
Líder: ARLINDO CHINAGLlA

Vice-Líderes:
Angela Guadagnin, Antônio Carlos Biffi, Vignatti, Durval Orlato,
Fernando Ferro, Henrique Fontana, Iara Bernardi, Iriny Lopes,
Ivan Valente, João Grandão, José Eduardo Cardozo, José
Pimentel, Luiz Sérgio, Maria do Rosário, Nilson Mourão, Neyde
Aparecida, Orlando Desconsi, Paulo Pimenta, Paulo Rocha,
Roberto Gouveia, Wasny de Roure e Zezéu Ribeiro.

PMDB
Líder: JOSÉ BORBA

Vice-Líderes:
Mendes Ribeiro Filho, Sandra Rosado, Benjamin Maranhão,
Asdrubal Bentes, André Luiz, Adelor Vieira, Osvaldo Biolchi,
Carlos Eduardo Cadoca, Gustavo Fruet, Leandro Vilela, Osmar
Serraglio, Wladimir Costa, Mauro Benevides, Henrique Eduardo
Alves, Wilson Santiago, Jorge Alberto, Edson Ezequiel e Pastor
Pedro Ribeiro.

PFL
Líder: JOSÉ CARLOS ALELUIA

Vice-Líderes:
Rodrigo Maia (1° Vice), José Thomaz Nonô, Roberto Brant, Murilo
Zauith, Kátia Abreu, José Roberto Arruda, Luiz Carlos Santos,
José Rocha, Antonio Carlos Magalhães Neto, Onyx Lorenzoni,
Ronaldo Caiado, Abelardo Lupion, Paulo Bauer, Pauderney
Avelino, Nice Lobão, José Carlos Machado, Moroni Torgan e Ney
Lopes.

PP
Líder: PEDRO HENRY

Vice-Líderes:
Celso Russomanno (1 °Vice), José Linhares, Francisco Dornelles,
Romel Anizio, Ivan Ranzolin, Francisco Appio, Mário Negromonte,
Wagner Lago, Ricardo Fiuza, Ricardo Barros, Sergio Caiado,
Professor Irapuan Teixeira, André Zacharow e Reginaldo
Germano.

PTB
Líder: JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

Vice-Líderes:
Ricarte de Freitas (1° Vice), Arnaldo Faria de Sá, Nelson
Marquezelli, Eduardo Seabra, Josué Bengtson, José Carlos Elias,
Ricardo Izar, Pastor Reinaldo, Marcondes Gadelha, Roberto
Magalhães, Iris Simões, Paes Landim e Ronaldo Vasconcellos.

PSDB
Líder: CUSTÓDIO MATTOS

Vice-Líderes:
Alberto Goldman (1° Vice), Jutahy Junior, Zenaldo Coutinho,
Veda Crusius, Antonio Cambraia, Ronaldo Dimas, Lobbe Neto,
Carlos Alberto Leréia, Antonio Carlos Mendes Thame, Luiz Carlos
Hauly, João Almeida, Bosco Costa e Walter Feldman.

Bloco PL, PSL
Líder: SANDRO MABEL

Vice-Líderes:
Miguel de Souza, Carlos Rodrigues, Inaldo Leitão, Lincoln
Portela, João Paulo Gomes da Silva, Carlos Mota, Maurício
Rabelo, Aracely de Paula, Luciano Castro, Paulo Marinho,
Roberto Pessoa e João Mendes de Jesus.

PPS
Líder: JÚLIO DELGADO

Vice-Líderes:
Lupércio Ramos (1° Vice), B. Sá, Cláudio Magrão, Maria Helena,
Geraldo Resende e Cezar Silvestri.

PSB
Líder: RENATO CASAGRANDE

Vice-Líderes:
Dr. Evilásio (1° Vice), Dr. Ribamar Alves, Isaias Silvestre e Pastor
Francisco Olímpio.

PDT
Líder: DR. HÉLIO

Vice-Líderes:
Pompeo de Mattos (1° Vice), Álvaro Dias e Severiano Alves.

PCdoB
Líder: RENILDO CALHEIROS

Vice-Líderes:
Jamil Murad, Perpétua Almeida e Inácio Arruda.

PSC
Líder: PASTOR AMARILDO

Vice-Líderes:
Renato Cozzolíno (1° Vice) e Zequinha Marinho.

PV
Líder: SARNEY FILHO

Vice-Líderes:
Edson Duarte (1° Vice) e Marcelo Ortiz.

Parágrafo 4°, Artigo 9° do RICO

PRONA
Repr.: ENÉAS

Liderança do Governo
Líder: PROFESSOR LUIZINHO



Vice-Líderes:
Beta Albuquerque, Sigmaringa Seixas, Vicente Cascione e
Renildo Calheiros.



Amazonas

DEPUTADOS EM EXERCíCIO

Roraima
Alceste Almeida - PMOB
Almir Sá - PL
Or. Rodolfo Pereira - POT
Francisco Rodrigues - PFL
Luciano Castro - PL
Maria Helena - PPS
Pastor Frankembergen - PTB
Suely Campos - PP

Amapá
Antonio Nogueira - PT
Coronel Alves - PL
Davi Alcolumbre - POT
Or. Benedito Dias - PP
Eduardo Seabra - PTB
Gervásio Oliveira - PDT
Hélio Esteves - PT
Janete Capiberibe - PSB

Pará
Anivaldo Vale - PSOB
Ann Pontes - PMOB
Asdrubal Bentes - PMDB
Babá - S.PART.
Jader Barbalho - PMOB
José Priante - PMDB
Josué Bengtson - PTB
Nicias Ribeiro - PSOB
Nilson Pinto - PSOB
Paulo Rocha - PT
Raimundo Santos - PL
Vic Pires Franco - PFL
Wladimir Costa - PMOB
Zé Geraldo - PT
Zé Lima - PP
Zenaldo Coutinho - PSOB
Zequinha Marinho - PSC

Átila Lins - PPS
Carlos Souza - PL
Francisco Garcia - PP
Humberto Michiles - PL
Lupércio Ramos - PPS
Pauderney Avelino - PFL
Silas Câmara - PTB
Vanessa Grazziotin - PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muniz - PPS
Anselmo - PT
Confúcio Moura - PMOB
Eduardo Valverde - PT
Hamilton Casara - PSB
Marinha Raupp - PMOB
Miguel de Souza - PL
NiIlon Capixaba - PTB

Acre
Henrique Afonso - PT
João Correia - PMOB
João Tota -PL
Júnior Betão - PPS
Nilson Mourão - PT
Perpétua Almeida - PCdoB
Ronivon Santiago - PP
Zico Bronzeado - PT

Tocantins
Darci Coelho - PP
Eduardo Gomes - PSDB
Homero Barreto - PTB
Kátia Abreu - PFL
Mauricio Rabelo - PL

Osvaldo Reis - PM DB
Pastor Amariido - PSC
Ronaldo Dim.is - PSDB

Maranhão
Antonio Joaqdim - PP
César Bandera - PFL
Clóvis Fecury - PFL
Costa Ferrein - PSC
Dr. Ribamar Alves - PSB
Eliseu Moura - PP
Gastão Vieirc - PMDB
João Castelo - PSDB
Luciano Leitoa - PSB
Nice Lobão - PFL
Paulo Marinh) - PL
Pedro Femardes - PTB
Pedro Novais- PMDB
Sarney Filho· PV
Sebastião M~ deira - PSOB
Terezinha Fe'nandes - PT
Wagner Lagc - PP
Washington Luiz - PT

Ceará
Almeida de J<Jsus - PL
Aníbal Gome; - PMDB
Antonio Cambraia - PSDB
Ariosto Holanda" PSOB
Amon Bezerra - PTB
Bismarck Maa - PSOB
Gonzaga Mola - PSOB
Inácio Arruda - PCdoB
João Alfredo PT
José Linharel; - PP
José Pimentel - PT
Léo Alcântan - PSOB
Leônidas Cri!tino - PPS
Manoel Salviano - PSDB
Marcelo Teixoira - PMDB
Mauro Benevides - PMDB
Moroni Torgah - PFL
Pastor Pedro Ribeiro - PM OB
Roberto Peswa - PL
Rommel Feij'! - PTB
Vicente Arruca - PSOB
Zé Gerardo - PMOB

Piauí
Átila Lira - PEDB
B. Sá - PPS
Ciro Nogueirfl - PP
Júlio Cesar -:>FL
Marcelo Cast-o - PMOB
Moraes Souza - PMDB
Mussa Deme> - PFL
Nazareno Fonteles - PT
Paes Landim - PTB
Promotor AfolSO Gil - POT

Rio Grande do Norte
Álvaro Dias - PDT
Fátima Bezerra - PT
Henrique Edl.ardo Alves - PMDB
Lavoisier Maia - PSB
Múcio Sá - P:,B
Nélio Dias - FP
Ney Lopes - [>FL
Sandra Rosa lo - PMOB



Lúcia Sraga - PT
Luiz Couto - PT
Marcondes Gadelha - PTS
Phílemon Rodrigues - PTB
Ricardo Rique - PL
Wellington Roberto - PL
Wilson Santiago - PMDB

Pernambuco
André de Paula - PFL
Armando Monteiro - PTS
Carlos Eduardo Cadoca - PMDB
Fernando Ferro - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PFL
Joaquim Francisco -' PTB
Jorge Gomes -' PSS
José Chaves- PTB
José Mendonça Bezerra - PFL
José Múcio Monteiro - PTB
Luiz Piauhylino - PTS
Marcos de Jesus - PL
Maurício Rands - PT
Miguel Arraes - PSB
Osvaldo Coelho - PFL
Pastor Francisco Olímpio - PSB
Paulo Rubem Santiago - PT
Pedro Corrêa - PP
Raul Jungmann - PPS
Renildo Calheiros - PCdoB
Ricardo Fiuza - PP
Roberto Freire - PPS
Roberto Magalhães - PTS
Severino Cavalcanti - PP

Alagoas
Benedito de Lira - PP
Givaldo Carimbão - PSS
Helenildo Ribeiro - PSDS
João Caldas - PL
José Thomaz Nonõ - PFL
Jurandir Baia - PSB
Luiz Dantas - PTB
Otavo Calheiros - PMDB
Rogério Teófilo - PPS

Sergipe
Bosco Costa - PSDS
Cleonâncio Fonseca - PP
Helena Silva - PL
Jackson Barreto - PTB
João Fontes - S.PART.
Jorge Alberto - PMDB
José Carlos Machado - PFL
Mendonça Prado - PFL

Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto - PFL
Aroldo Cedraz - PFL
Claudio Cajado - PFL
Colbert Martins - PPS
Coriolano Sales - PFL
Daniel Almeida - PCdoB
Edson DLlarte - PV
Fábio Souto - PFL
Félix Mendonça - PFL
Fernando de Fabinho - PFL
Geddel Vieira Lima - PM DB
Gerson Gabrielli - PFL
Guilherme Menezes - PT
Jairo Carneiro - PFL
João Almeida - PSDS
João Carlos Bacelar - PFL
João Leão - PL

Jonival Lucas Junior - PTB
José Carlos Aleluia - PFL
José Carlos Araújo - PFL
José Rocha - PFL
Josias Gomes - PT
Jutahy Junior - PSOS
Luiz Alberto - PT
Luiz Sassuma - PT
Luiz Carreira - PFL
Marcelo Guimarães Filho - PFL
Mário Negromonte - PP
Milton Barbosa - PFL
Nelson Pellegrino - PT
Paulo Magalhães - PFL
Pedro lrujo - PL
Reginaldo Germano - PP
Robério Nunes - PFL
Severiano Alves - PDT
Walter Pinheiro - PT
Zelinda Novaes - PFL
Zezéu Ribeiro - PT

Minas Gerais
Anderson Adauto - PL
Aracely de Paula - PL
Athos Avelino - PPS
Bonifácio de Andrada - PSOB
Cabo Júlio - PSC
Carlos Metles - PFL
Carlos Mata - PL
Carlos Willian - PSC
César Medeiros - PT
Cleuber Carneiro - PFL
Custódio Mattos - PSDB
Dr. Francisco Gonçalves - PTB
Edmar Moreira - PL
Eduardo Barbosa - PSDB
Eliseu Resende - PFL
Fernando Oiniz - PMOB
Geraldo Thadeu - PPS
Gilmar Machado - PT
Ibrahim Abi-ackel - PP
Isaías Silvestre - PSB
Ivo José - PT
Jaime Martins - PL
João Magalhães - PMOB
João Magno - PT
João Paulo Gomes da Silva - PL
José Militão - PTB
José Santana de Vasconcellos - PL
Júlio Delgado - PPS
Lael Varella - PFL
Leonardo Mattos - PV
Leonardo Monteiro - PT
Lincoln Portela - PL
Marcello Siqueira - PMOB
Márcio Reinaldo Moreira - PP
Maria do Carmo Lara - PT
Mário Assad Júnior - PL
Mário Heringer • PDT
Mauro Lopes - PMOB
Narcio Rodrigues - PSDB
Odair- PT
Osmânio Pereira - PTS
Paulo Delgado - PT
Rafael Guerra - PSOS
Reginaldo Lopes - PT
Roberto Brant - PFL
Romel Anizio - PP
Romeu Queiroz - PTB
Ronaldo Vasconcellos - PTB
Saraiva Felipe - PMDS



Sérgio Miranda - PCdoB
Silas Brasileiro - PMDB
Virgílio Guimarães" PT
Viltorio Medioli - PSDB

Espírito Santo
Feu Rosa - PP
Iriny Lopes - PT
José Carlos Elias - PTB
Manato - PDT
Marcelino Fraga" PMDB
Marcus Vicente - PTB
Neucimar Fraga - PL
NiIlon Baiano - PP
Renato Casagrande - PSB
Rose de Freitas - PMDB

Rio de Janeiro
Alexandre Cardoso - PSB
Alexandre Santos - PP
Almerinda de Carvalho - PMDB
Almir Moura - PL
André Luiz - PMDB
Antonio Carlos Biscaia - PT
Bernardo Ariston - PMDB
Carlos Nader - PFL
Carlos Rodrigues - PL
Carlos Sanlana - PT
Chico Alencar - PT
Deley- PV
Dr. Heleno - PP
Edson Ezequiel- PMDB
Eduardo Cunha - PMDB
Eduardo Paes - PSDB
Elaine Cosia - PTB
Fernando Gabeira - S.PART.
Fernando Lopes - PMDB
Francisco Dornelles - PP
Jair Bolsonaro - PTB
Jandira Feghali - PCdoB
João Mendes de Jesus - PSL
Jorge Biltar - PT
José Divino - PMDB
Josias Quintal - PMDB
Juiza Denise Frossard - PSDB
Julio Lopes - PP
Laura Carneiro· PFL
Leonardo Picciani - PMDB
Lindberg Farias - PT
Luiz Sérgio - PT
Maria Lucia - PMDB
Miro Teixeira - PPS
Moreira Franco - PMDB
Nelson Bornier - PMDB
Paulo Ballazar - PSB
Paulo Feijó - PSDB
Reinaldo Betão - PL
Renato Cozzolino - PSC
Roberto Jefferson - PTB
Rodrigo Maia - PFL
Ronaldo Cezar Coelho - PSDB
Sandro Maios - PTB
Simão Sessim - PP
Vieira Reis - PMDB

São Paulo
Alberto Goldrnan - PSDB
Aloysio Nunes Ferreira - PSDB
Amauri Gasques - PL
Angela Guadagnin - PT
Anlonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Anlonio Carlos Pannunzio - PSDB
Arlindo Chinaglia - PT
Arnaldo Faria de Sá - PTB

Carlos Sampaio - PSDB
Celso Russomanno - PP
Cláudio Magrão - PPS
Corauci Sobrinho - PFL
Delfim Netlo - PP
Devanir Ribeiro - PT
Dimas Ramalho - PPS
Dr. Evilásio - PSB
Dr. Hélio - PDT
Dr. Pinotti - PFL
Durval Orlalo - PT
Edna Macedo - PTB
Elimar Máximo Damasceno - PRONA
Enéas - PRONA
Gilberto Kassab - PFL
Gilberto Nascimenlo - PMDB
Iara Bernardi - PT
IIdeu Araujo - PP
Ivan Valenle - PT
Jamil Murad - PCdoB
Jefferson Campos - PMDB
João Batista - PFL
João Herrmann Neto - PPS
João Paulo Cunha - PT
José Eduardo Cardozo - PT
José Menlor - PT
Jovino Cândido - PV
Julio Semeghini - PSDB
Lobbe Neto - PSDB
Luciano Zica - PT
Luiz Antonio Fleury - PTB
Luiz Carlos Santos - PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh - PT
Luiza Erundina - PSB
Marcelo Ortiz - PV
Marcos Abramo - PFL
Mariângela Duarte - PT
Medeiros - PL
Michel Temer- PMDB
Millon Monti - PL
Nelson Marquezelli - PTB
Neuton Lima - PTB
Orlando Fantazzini - PT
Paulo Kobayashi - PSDB
Paulo Lima - PMDB
Professor Irapuan Teixeira - PP
Professor Luizinho - PT
Ricardo Izar - PTB
Roberto Gouveia - PT
Robson Tuma - PFL
Rubinelli - PT
Salvador Zimbaldi - PTB
Teima de Souza - PT
Vadão Gomes - PP
Valdemar Cosia Neto - PL
Vanderlei Assis - PP
Vicente Cascione - PTB
Vicentinho - PT
Walter Feldman - PSDB
Wanderval Santos - PL
Zaratlini - PT
Zulaiê Cobra - PSDB

Mato Grosso
Carlos Abicalil - PT
Celcita Pinheiro - PFL
Pedro Henry - PP
Ricarte de Freitas - PTB
Teté Bezerra - PMDB
Thelma de Oliveira - PSDB
Welinlon Fagundes - PL
Wilson Santos - PSDB

--- ---- ---- - ----~---- .. - ---------



Distrito Federal
Alberto Fraga - PTB
José Roberto Arruda - PFL
Maninha- PT
Osório Adriano - PFL
Sigmaringa Seixas - PT
Tadeu Filippelli - PMOB
Tatico - PTB
Wasny de Roure - PT

Goiás
Barbosa Neto - PSB
Carlos Alberto Lereia - PSOB
Enio Tatico -PTB
João Campos - PSOB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMOB
Leonardo Vilela - PP
Luiz Bittencourt - PMOB
Neyde Aparecida - PT
Pedro Canedo - PSOB
Pedro Chaves - PMOB
Professora Raquel Teixeira - PSOB
Ronaldo Caiado - PFL
Rubens Otoni - PT
Sandro Mabel - PL
Sergio Caiado - PP
Vilmar Rocha - PFL

Mato Grosso do Sul
Antônio Carlos Bifti - PT
Antonio Cruz - PTB
Geraldo Resende - PPS
João Grandão - PT
Mutilo Zauith - PFL
Nelson Trad - PMOB
Vander Loubet - PT
Waldemir Moka - PMOB

Paraná
Abelardo Lupion - PFL
Affonso Camargo - PSOB
Airton Roveda - PMOB
Alex Canziani - PTB
André Zacharow - PP
Assis Miguel do Couto - PT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PL
Colombo- PT
Oilceu Sperafico - PP
Or. Rosinha - PT
Ora. Clair - PT
Eduardo Sciarra - PFL
Giacobo - PL
Gustavo Ftuet - PMOB
Hermes Parcianello - PMOB
Iris Simões - PTB
José Borba - PMOB
José Janene - PP
Luiz Carlos Hauly - PSOB
Max Rosenmann - PMOB
Moacir Micheletto - PMOB
Nelson Meurer - PP
Odilio Balbinotti - PMOB
Oliveira Filho c PL
Osmar Serraglio - PMOB
Paulo Bernardo - PT
Ricardo Barros - PP
Selma Schons - PT
Takayarna - PMOB

Santa Catarina
Adelor Vieira - PMOB
Carlito Merss - PT
Edison Andrino - PMOB

Fernando Coruja - PPS
Gervásio Silva - PFL
Ivan Ranzolin - PP
João Matos - PMOB
João Pizzolatti - PP
Jorge Boeira - PT
Leodegar Tiscoski - PP
Luci Choinacki- PT
Mauro Passos - PT
Paulo Afonso - PMOB
Paulo Bauer - PFL
Vignattí - PT
Zonta - PP

Rio Grande do Sul
Adão PrettO - PT
Alceu Collares - POT
Ary Vanazzí - PT
Augusto Nardes - PP
Beto Albuquerque - PSB
Cezar Schirmer - PMOB
Oarcísio Perondi - PMOB
Eliseu Padilha - PMOB
Enio Bacci - POT
Érico Ribeiro" PP
Francisco Appio - PP
Francisco Turra - PP
Henrique Fontana - PT
José Ivo Sartori - PMOB
Júlio Redecker - PSOB
Kelly Moraes - PTB
Luciana Genro - S.PART.
Luis Carlos Heinze - PP
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMOB
Milton Cardias - PTB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni- PFL
Orlando Oesconsi - PT
Osvaldo BiOlchi - PMOB
Pastor Reinaldo - PTB
Paulo Gouvêa - PL
Paulo Pimenta - PT
Pompeo de Mattos - POT
Tarcisio Zimmermann - PT
Veda Crusius - PSOB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Presidente: Leonardo Vilela (PP)
1°Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
2° Vice-Presidente: Assis Miguel do Couto (PT)
3° Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT

PMDB

Bloco PFL, PRONA

Coronel Alves
Luciano Castro

Zequinha Marinho

Josias Gomes
Paulo Rocha

Terezinha Fernandes
Zé Geraldo

Ricarte de Freitas
(Deputado do PPS ocupa a

vaga)

Hamilton Casara

Lupércio Ramos
Maria Helena· vaga do PTB

Mauro Lopes
(Deputado do PSDB ocupa a

vaga)

2 vagas

PT

PSC

PP
Eliseu Moura

Suely Campos

PTB

PSDB
Anivaldo Vale· vaga do PMDB

João Castelo
Zenaldo Coutinho

PMDB

Bloco PL, PSL

Bloco PFL, PRONA
Elimar Máximo Damasceno

Nice Lobão
Vic Pires Franco

(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

Antônio Carlc,s Bifti
Antonio Nogleira
Henrique Afonso
Nilson Mouráo

Ann Pontes

Asdrubal Bertes

(Deputado do PPS ocupa a
vaga)
(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

Francisco G~ rcia
Zé Lima

Enéas
2 vagas

Secretário(a) Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 216-6403/6404/6406
FAX: 216··64' 5

COMISSÃO DA AMAZÕNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Jjnior Betão (PPS)
1°Vice-Presidente: Agnaldo Muniz (PPS)
2° Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (PDT)
3° Vice-Presidente: Asdrubal Bentes (PMDB)
Titulares Suplentes

Carlos SClUz~

Miguel dE! Souza

Janete Capiberibe

PPS
Agnaldo Muriz • vaga do PMDB
Júnior Betão

PDT

Helenildo Rit eiro
1 vaga

PSB

Luiz Dantas
(Deputado do PDT ocupa a
vaga)

Darcisio Perondi

José Ivo Sartori

Leandro Vilela

Pedro Chaves
1 vaga

Guilherme Menezes
Odair

Orlando Desconsi
Paulo Pimenta

Vignatti
1 vaga

Abelardo Lupion
Cleuber Carneiro

João Carlos Bacelar· vaga do PC
do B

Lael Varella

(Deputado do PP ocupa a vaga)
PP

Bosco Costa

Julio Semeghini

2 vagas

PTB

Benedito de Lira

Cleonâncio Fonseca

Érico Ribeiro· vaga do Bloco PFL,
PRONA

Roberto Balestra (Licenciado)
Romel Anizio

PSDB

Adão Pretto
Anselmo
Assis Miguel do Couto
João Grandão
Josias Gomes
Zé Geraldo

Airton Roveda • vaga do
PTB
Confúcio Moura
Moacir Micheletto • vaga do
PSC
Odilio Balbinolti
Si las Brasileiro
Waldemir Moka
Zé Gerardo

Augusto Nardes
Dilceu Sperafico • vaga do
PSDB
Francisco Turra· vaga do
PC do B
Leonardo Vilela
Luis Carlos Heinze
Nélio Dias
Zonta - vaga do Bloco PFL,
PRONA

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Mendes
Thame
Júlio Redecker
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Fábio Souto
Kátia Abreu

Ronaldo Caiado

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

PCdoB
(Deputado do PP ocupa a (Deputado do Bloco PFL, PRONA
vaga) ocupa a vaga)

Alberto Fraga
Joaquim Francisco

Josué Bengtson

Nelson Marquezelli

Carlos Dunga
José Carlos Elias
Rommel Feijó
(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

Secretário(a) Márcio Coutinho Vargas
Local: Anexo 11- Sala T- 59
Telefones: 216-6431
FAX: 216··64L,O

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
1° Vice-Presidente: Wilson Santiago (PMDB)

DI'. Rodolfo Pereira

Vanessa Grazziotin
PSC

Perpétua Almeida

Davi Alcolumbre
Gervásio Olil eira· vaga do PTB

PCdoB

Zequinha Marinho· vaga do
PMDB

Múcio Sá

Júnior Betão

Pompeo de Mattos

Helena Silva
Mário Assad Júnior
Welinton Fagundes

PPS

PDT

PSB

Bloco PL, PSL

Cezar Silvestri

Almir Sá
Anderson Adauto
Roberto Pessoa

Dr. Rodolfo Pereira

Luciano Leitoa



Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 216-6451 A 6453
FAX: 216-6465

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Presidente: Mauricio Rands (PT)
1°Vice-Presidente: Antonio Carlos Biscaia (PT)
2° Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
3° Vice-Presidente: Nelson Trad (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco PFL, PRONA

2° Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
3° Vice-Presidente: Dr. Hélio (PDT)
Titulares

André de Paula

Asdrubal Bentes
Cezar Schirmer

Mauro Benevides
Sandra Rosado

4 vagas

Fátima Bezerra
Iara Bernardi
Ivan Valente
João Alfredo

José Pimentel
Luiz Couto

Nelson Pellegrino
Rubens Otoni

Washington Luiz

Almeida de Jesus
Jaime Martins

João Leão
Neucimar Fraga

Raimundo Santos

Antonio Carlos Pannunzio
Átila Lira

Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro

Léo Alcântara

Wilson Santos

Jair Bolsonaro
Jovair Arantes

Luiz Antonio Fleury
Neuton Lima

Roberto Jefferson

Coriolano Sales
Enéas

Laura Carneiro
Marcos Abramo

Mendonça Prado
Moroni Torgan • vaga do PP

Onyx Lorenzoni
Robson Tuma • vaga do PC.do B

Ronaldo Caiado - vaga do PSB
PP

PTB

Severiano Alves
PDT

Celso Russomanno
Ivan Ranzolin

{Deputado do PPS ocupa a vaga]1
(Deputado do Bloco PFL, PRONA.

ocupa a vaga)
2 vagas

Agnaldo Muniz
Colbert Martins

Femando Coruja· vaga do PP
PSB

Isaías Silvestre
(Deputado do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)

PSDB

PMDB

pedoB

Antonio Cruz
Edna Macedo
Paes Landim
Roberto Magalhães
Vicente Cascione

Bloco PFL, PRONA
Antonio Carlos Magalhães
Neto
José Roberto Arruda
Luiz Carlos Santos
Ney Lopes
Paulo Magalhães
Vic Pires Franco
Vilmar Rocha

Bloco PL, PSL

Darci Coelho
Ibrahim Abi-ackel
lIdeu Araujo

Reginaldo Germano

Ricardo Fiuza
Wagner Lago

PPS

Eliseu Padilha
Jefferson Campos
José Divino
Mendes Ribeiro Filho
MichelTemer
Nelson Trad
Osmar Serraglio
Takayama

Carlos Mota
Carlos Rodrigues
Edmar Moreira
Inaldo Leitão
João Paulo Gomes da Silva

Dimas Ramalho
Roberto Freire

Alexandre Cardoso

Gonzaga Patriota

Aloysio Nunes Ferreira
Bosco Costa
João Almeida
Juíza Denise Frossard
Jutahy Junior
Vicente Arruda· vaga do
PT
Zenaldo Coutinho

Alceu Collares

, José Eduardo Cardozo
José Mentor
Lindberg Farias
Luiz Eduardo Greenhalgh
MauricioRands
Odair
Rubinelli
Sigmaringa Seixas
(Deputado do PSDB
ocupa a vaga)

Ora. Clair

1 vaga

Alice Portugal

Raul Jungmann

Pastor Amarildo

Antonio Cruz
Romeu Queiroz

Salvador Zimbaldi

Antonio Joaquim
Augusto Nardes

Reginaldo Germano

1 vaga

Renato Casagrande

Alberto Goldman
Carlos Alberto Leréia

Nilson Pinto

Carlos Nader
José Carlos Araújo

José Carlos Machado
Júlio Cesar

Suplentes

Angela Guadagnin
Fernando Ferro

Mauro Passos
Paulo Delgado

Zarattini
(Deputado do PMDB

ocupa a vaga)

Almir Moura
João Mendes de Jesus

Maurício Rabelo

Confúcio Moura· vaga do
PT

Edson Ezequiel
Olavo Calheiros

Pastor Pedro Ribeiro
Vieira Reis

Zé Gerardo

PT

PPS

PDT

PSB

PSC

PCdoB

Nelson Proença

Iris Simões
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)
(Deputado do Bloco PL, PSL ocupa
a vaga)

Bloco PL, PSL

PTB

PSDB

Dr. Hélio

Ariosto Holanda
Julio Sémeghini
Narcio Rodrigues

Jamil Murad

PP

Adelor Vieira· vaga do PTB

Aníbal Gomes· vaga do PP
Eduardo Cunha
Gustavo Fruet
Henrique Eduardo Alves
Jader Barbalho
Wilson Santiago

Costa Ferreira

Corauci Sobrinho
Gilberto Kassab
João Batista - vaga do PP
José Mendonça Bezerra
José Rocha

Mário Assad Júnior
Paulo Marinho
Pedro Irujo • vaga do PTB
Raimundo Santos

Ricardo Barros
Vanderlei Assis
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)
(Deputado do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Jurandir Boia • vaga do PT
Luiza Erundina

PT

Antonio Carlos Biscaia

Jorge Bittar
Mariângela Duarte
Nazareno Fonteles
Professor Luizinho
Walter Pinheiro

(Deputado do PSB ocupa a vaga)

PMDB



Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo 11,Térreo, Ala, sala 21
Telefones: 216-6494
FAX: 216-6499

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Paulo Uma (PMDB)
1°Vice-Presidente: Luiz Bittencourt (PMDB)
2° Vice-Presidente: Julio Lopes (PP)
3° Vice-Presidente: Jonival Lucas Junior (PTB)
Titulares Suplentes

3 vagas

Luiz Eduardo Greenhalgh
Paulo Bernardo

Vicentinho
Zico Bronzeado

PT

Giacobo
Ricardo Rique

Veda Crusius

Nelson Proença

Delfim Netto
Nélio Dias

PTB

PPS

Armando Monteiro
Dr. Francisco Gonçalves· vaga do

Bloco PFL, PRONA
Enio Tatico

PSB

Carlos Melles
Jairo Carneiro

(Deputado do PTB ocupa a vaga)
PP

PSDB
Bismarck Maia· vaga do PV

Júlio Redecker

PMDB

Bloco PL, PSL

Bloco PFL, PRONA
Fernando de Fabinho
Gerson Gabrielli
Osório Adriano

Durval Orlato
Jorge Boeira
Reginaldo Lopes
Rubens Otoni

Dr. Benedito Dias
Sergio Caiado

Gonzaga Mota
Léo Alcântara· vaga do
PV
Ronaldo Dimas • vaga
doPTB
Vittorio Medioli

Bernardo Ariston
Carlos Eduardo Cadoca
Edson Ezequiel

Lupércio Ramos

Nelson Marquezelli
(Deputado do PSDB
ocupa a vaga)

Almeida de Jesus
Reinaldo Betão

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Gonzaga Mota (PSDB)
1°Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PP)
2° Vice-Presidente: Almeida de Jesus (PL)
3° Vice-Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
Titulares Suplentes

Silas Brasileiro
1 vaga

Max Rosenmann

Antonio Nogueira
Luiz Bassuma

.Rubinelli

Walter Pinheiro

Alexandre Santos
Ricardo Fiuza

PT

PV

PP

Sarney Filho

Carlos Willian
PSC

(Deputado do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PSDB

PMDB

Marcelo Ortiz

Pastor Amarildo

Sérgio Miranda

Celso Russomanno
Julio Lopes

Dr. Rosinha
Maria do Carmo Lara
Paulo Bernardo
(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

Robério Nunes

Leandro Vilela - vaga do
PPS
Luiz Bittencourt
Olavo Calheiros
Pastor Pedro Ribeiro· vaga
doPV
Paulo Lima
Wladimir Costa· vaga do PT

Bloco PFL, PRONA
José Carlos Machado Marcelo Guimarães Filho
Marcos Abramo Ney Lopes

(Deputado do PCdoB ocupa a
vaga)

PSC

PCdoB
Daniel Almeida· vaga do Bloco

PFL, PRONA

Bloco PL, PSL

PV

Carlíto Merss
Devanir Ribeiro

Ivo José
Maria do Carmo Lara

1 vaga
PV

(Deputado do PSDB ocupa a vaga)

PT
Ary Vanazzi
Fátima Bezerra
Terezinha Fernandes
Zezéu Ribeiro

Múcio Sá

(Deputado do PSDB
ocupa a vaga)

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 27
Telefones: 216-6601 A 6609
FAX: 216-6610

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Silas Câmara (PTB)
1°Vice-Presidente: Jackson Barreto (PTB)
2° Vice-Presidente: Walter Feldman (PSDB)
3° Vice-Presidente: Cezar Schirmer (PMDB)
Titulares Suplentes

Deley

Dimas Ramalho

Alex Canziani

Ricardo Izar

Givaldo Carimbão

Amauri Gasques
Wellington Roberto

Manoel Salviano
Professora Raquel Teixeira

PTB

PSB
Jorge Gomes

Maurício Rabelo
Sandro Mabel

PPS

Jonival Lucas Junior
(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

Paulo Kobayashi
Sebastião Madeira

Renato Cozzolino • vaga do
PTB

Secretário(a): Ulian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 152
Telefones: 216-6920 A 6922
FAX: 216-6925

PMDB
Cezar Schirmer
Leonardo Picciani
Mauro Benevides
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Claudio Cajado
Luiz Carreira

Jader Barbalho
3 vagas

Dr. Pinotti
Francisco Rodrigues



(Deputado do PTB ocupa a vaga)
PP

1 vaga Paulo Gouvêa
PPS

Secretário(a): Ruy dos Santos Siqueira
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 216-6575
FAX: 216-6580

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Carlos Abicalil (PT)
1°Vice-Presidente: César Bandeira (PFL)
2° Vice-Presidente: João Matos (PMDB)
3° Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
Titulares Suplentes

Lavoisier Maia

Cláudio Magrão

Edson Duarte - vaga do PSDB

PV

PDT
Enio Bacci • vaga do Bloco PFL,

PRONA

PT

Pastor Francisco Olímpio

Leonardo Mattos - vaga do
PSOB

Geraldo Thadeu
Miro Teixeira -vaga do PMoB

PSB

Mário Herínger -vaga do
Bloco PL, PSL
Promotor Afonso Gil • vaga do
PTB

Barbosa Neto

1 vaga

B.Sá

Anderson Adauto
Chico da Princesa

Paulo Kobayashi
Sebastião Madeira

Zé Lima
(Deputado do PTB

ocupa a vaga)

José Carlos Elias
Pastor Frankembergen

Tatico -vaga do PP

Maria Helena

Dr. Evilásio
POT

(Deputado do PTB ocupa a vaga)
PCdoB

PSB

PSDB

PTB

Bloco PL, PSL
Paulo GOLlvêa
(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PPS

Walter Feldman
Wilson Santos

Jackson Barreto
Joaquim Francisco· vaga do POT
José Chaves· vaga do PMDB
Pedro Fernandes ·vaga do Bloco
PFL,PRONA
Ricardo Izar· vaga do Bloco PL,
PSL
Sílas Câmara

Eliseu Moura

1 vaga

Secretário(a): James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 216-6551/6554
FAX: 216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Mário Heringer (PDT)
1°Vice-Presidente: Luiz Couto (PT)
2° Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
3° Vice-Presidente: Zelinda Novaes (PFL)
Titulares Suplentes

Inácio Arruda

Fernando Diniz
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)
1 vaga

PP

Domiciano Cabral

Eduardo Barbosa

Rafael Guerra

Márcio Reinaldo Moreira
Vanderlei Assis

Wagner Lago

Antônio Carlos Biffi
COlombo

Fátima Bezerra
Henrique Afonso

Paulo Rubem Santiago
Selma Schons - vaga do

PMDB

Osmar Serraglio
(Deputado do PT ocupa l!l

vaga)
2 vagas

Bloco PFL, PRONA
Antonio Carlos Magalhães

Neto
Clóvis Fecury
Murilo Zauith

Celcita Pinheiro

César Bandeira
Osvaldo Coelho

PSDB

PMDB
Gastão Vieira· vaga do PTB

João Matos

José Ivo Sartori
Marinha Raupp
Osvaldo Biolchi

PTB

Professor Irapuan Teixeira
Suely Campos
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Carlos Abicalil
Chico Alencar
Iara Bernardi
Ivan Valente
Maria do Rosário - vaga do PSB

Neyde Aparecida

Átila Lira
Bonifácio de Andrada - vaga do
PP
Lobbe Neto
Nilson Pinto· vaga do Bloco PL,
PSL
Professora Raquel Teixeira

1 vaga

PT
Adão Pretto

Carlos Abicalil
Chico Alencar

Luiz Alberto
Maria do Rosário· vaga do

PMoB
PMDB

(Deputado do PT ocupa a vaga)

2 vagas

PP
José Linhares
Nilton Baiano

Bloco PFL, PRONA
(Deputado do PDT ocupa a

vaga)
(Deputado do Bloco PL, PSL

ocupa a vaga)
Zelinda Novaes

Jairo Carneiro

2 vagas

Iriny Lopes
Luci Choinacki
Luiz Couto
Orlando Fantazzini

PSDB

Bloco PL, PSL
(Deputado do PDT ocupa a Lincoln Porteia • vaga do Bloco
vaga) PFL, PRONA

Bloco PL, PSL

Thelma de Oliveira
(Deputado do PV ocupa a
vaga)

(Deputado do PoT ocupa a
vaga)
1 vaga

João Almeida

(Deputado do PV ocupa a vaga)

PTB

Marcus Vicente

Pastor Reinaldo

Eduardo Seabra
Kelly Moraes
(Deputado do PMOB ocupa a
vaga)

Milton Monti
(Deputado do PSOB ocupa a
vaga)

PPS
Rogério Teófilo

PSB

Elaine Costa
Rommel Feijó

(Deputado do PSC ocupa a
vagai)

Humberto Michiles

Pedro Irujo

Athos Avelino



(Deputado do PT ocupa a vaga)
PDT

Severiano Alves
PCdoB

Luciano Leitoa

Promotor Afonso Gil
(Deputado do Bloco PFL,
PRONA ocupa a vaga)

PCdoB

PSC

1 vaga

PSC
Costa Ferreira· vaga do PTB

Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 216-662216625/6627/6628
FAX: 216-6635

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
1°Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PP)
2° Vice-Presidente: Paulo Rubem Santiago (PT)
3° Vice-Presidente: Carlos Willian (PSC)
Titulares Suplentes

Secretário(a) Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 216-6654/6655/6652
FAX: 216··66(0

COMISSÃC DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: José Priante (PMDB)
1°Vice-Presidente: André Luiz (PMOB)
2° Vice-Presidente: João Magno (PT)
3° Vice-Presidente: Enio Bacci (PDT)
Titulares Suplentes

Bloco PFL, PRONA

Aníbal Gomes

Nelson Bornier

Wladimir Costa

Luiz Sérgio
Professor Luizinho

Roberto Gouveia

Virgílio Guimarães

(Deputado do Bloco PFL,
PRONA ocupa a vaga)

Carlos Willian

PMDB

PT

André Luiz
João Correia - vaga do
Bloco PL, Pl';L
João Magalh:ies
José Priante

Eduardo Val\erde
João Magno
Wasny de Rcure
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Sérgio Miranda

Eduardo Cunha
3 vagas

Henrique Fontana
Jorge Biltar

Jorge Boeira
José Mentor

Wasny de Roure

PT
Carlito Merss
José Pimentel
Paulo Rubem Santiago
Vignatti
Virgílio Guimarães

PMDB
Marcelino Fraga· vaga do PTB
Max Rosenmann
Nelson Bórnier
Paulo Afonso
Pedro Novais

Alice Portugal

Bloco PL, PSL

PPS

Bloco PFL, PRONA

PTB

DI'. Heleno

1 vaga

Carlos Rodrigues

João Caldas

Rogério Teófilo

PV

(Deputado do PP ocupa a vaga)

PDT

Cabo Júlio - vaga do PTB
Renato Cozzolino - vaga do Bloco

PFL, PRONA

PPS

PSC

PSB

José Carlos Aleluia
José Carlos Machado

(Deputado do PSC ocupa a vaga)
PP

Luiz Carlos Hauly
Walter Feldman

PTB
(Deputado do PSC ocupa a vaga)

(Deputado do PP ocupa a vaga)
Bloco PL, PSL

Enio Bacci • "aga do PPS

Barbosa Netu

Carlos Nader
José Carlos j~raújo

Paulo Bauer

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

(Deputado do PDT ocupa a
vaga)

Almir Moura
(Deputado do PMDB ocupa
a vaga)

Alberto Goldrnan
Manoel Salvi mo

Elaine Costa
Sandro Mato)

Leodegar Tis~oski -vaga do
PT
Márcio Rein,;ldo Moreira Ibrahim Abi-ackel
Ronivon San..iago José Janene • vaga do PV
Simão Sessir 1 • vaga do PV Pedro Corrêa· vaga do PTB

PSDB

Gonzaga Mota
Ronaldo Dimas
Vittorio Medioli

Sandro Matos

Feu Rosa

Francisco Turra
Zonta

Jonival Lucas Junior

José Militão

Gerson Gabrielli
João Batista
Luiz Carreira

Osório Adriano

Paulo Bauer • vaga do PSC

Almir Sá

José Santana de Vasconcellos

PSDB

PP

Armando Monteiro
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)
(Deputado do Bloco PFL,
PRONA ocupa a vaga)

João Leão
(Deputado do Bloco PFL,
PRONA ocupa a vaga)

Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly
Veda Crusius

Alexandre Santos - vaga do
PDT
Delfim Netto
Enivaldo Ribeiro
Francisco Dornelles

Coriolano Sales
Eliseu Resende
Félix Mendonça
Júlio Cesar
Mussa Demes • vaga do Bloco
PL, PSL
Onyx Lorenzoni • vaga do PC
doB
Pauderney Avelino • vaga do
PSB
Roberto Brant - vaga do PTB

Fernando Coruja

(Deputado do Bloco PFL,
PRONA ocupa a vaga)

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

1 vaga
PSB

Beto Albuquerque

PDT

1 vaga

Secretário(a) Edilson Saraiva Alencar
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefonés: 216-6671 A 6675
FAX: 216-6616

COIVISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

--- --------- ---------- -- - --- - - ------ ---------,- - - -- -- - -- --------



PT
Orlando Fantazzini

Tarcisio Zimmermann
(Deputado do PSB ocupa a vaga)

PMDB

Paes Landim
Ronaldo Vasconcellos

Wanderval Santos
(Deputado do Bloco PFL,

PRONA ocupa a vaga)
PPS

Oliveira Filho

Welinton Fagundes

Antonio Carlos Mendes Thame
PTB

(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL

vaga)
1 vaga

Suplentes

Colombo
Lúcia Braga
1 vaga

Presidente: André de Paula (PFL)
1°Vice-Presidente: Mendonça Prado (PFL)
2° Vice-Presidente: Colombo (PT)
3° Vice-Presidente: Jaime Martins (PL)
Titulares

Bloco PFL, PRONA
Fernando de Fabinho

1 vaga

S.PART.

Almerinda de Carvalho
Moraes Souza
1 vaga

André de Paula
Mendonça Prado

Nilton Baiano
1 vaga

2 vagas

3 vagas

PP
Enivaldo Ribeiro

Ronivon Santiago
PSDB

Eduardo Gomes
Vicente Arruda

PTB

B.Sá
PSB

Givaldo Carimbão • vaga do
PSDB
Paulo Baltazar
Renato Casagrande • vaga do
Bloco PFL, PRONA

PDT
1 vaga

PV
Edson Duarte· vaga do PM DB
Sarney Filho

Cezar Silvestri

Janete Capiberibe

Davi Alcolumbre

Jovino Cândido· vaga do PP
Marcelo Orlíz

Secretário(a): Gardene Maria Ferreira de Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 216-6692/6693
FAX: 216-6700

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Presidente: Paulo Baltazar (PSB)
1°Vice-Presidente: Givaldo Carimbão (PSB)
2° Vice-Presidente: César Medeiros (PT)
3° Vice-Presidente: João Alfredo (PT)
Titulares Suplentes

PT

PMDB

Bloco PL, PSL

1 vaga

Alceste Almeida
JOão Matos

Josias Quintal

1 vaga

Eduardo Valverde
Hélio Esteves
Luciano Zica

Vander Loubet

PP

César Bandeira
José Roberto Arruda· vaga do PSC

Luiz Carlos Santos
Paudemey Avelino • vaga do PDr

Robério Nunes

Bloco PFL, PRONA

PT

PMDB

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra
Gervásio Silva

Fernando Gabeira

Marcello Siqueira
Moreira Franco
Rose de Freitas
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Fernando Ferro
Luiz Bassuma
Luiz Sérgio
Mauro Passos

Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 150
Telefones: 216-6521 A 6526
FAX: 216-6535

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: João Pizzolatti (PP)
1°Vice-Presidente: Eduardo Gomes (PSDB)
2° Vice-Presidente: Rose de Freitas (PMDB)
3° Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

Anselmo
Assis Miguel do Couto

Iriny Lopes
Nazareno Fonteles

2 vagas

Inaldo Leitão
Marcos de Jesus

Luiza Erundina • vaga do PT

Luiz Dantas
1 vaga

PSB

S.PART.

Heleno Silva
Jaime Martins

João Fontes
1 vaga

Marcondes Gadelha
Roberto Jefferson

César Medeiros
Ivo José • vaga do PTB
João Alfredo
Leonardo Monteiro
Luciano Zica
Luiz Alberto - vaga do PTB

Bloco PFL, PRONA

Bloco PL, PSL

Sandra Rosado
Teté Bezerra
(Deputado do PV ocupa a
vaga)

José Carlos Aleluia
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

1 vaga

PP
Antonio Joaquim

Roberto Balestra (Licenciado)

PSDB
(Deputado do PSB ocupa a

José Divino
Luiz Bittencourt

Max Rosenmann

Aroldo Cedraz

Gervásio Silva

Milton Barbosa· vaga do
Bloco PL, PSL

1 vaga

Sergio Caiado
(Deputado do PV ocupa a

vaga)

Affonso Camargo

Dr. Heleno
João Pizzolatti
José Janene - vaga do
PMDB
Vadão Gomes· vaga do
PPS

Eduardo Gomes
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó - vaga do PSB

Marcus Vicente· vaga do
PDT
Osmânio Pereira
Salvador Zimbaldi

João Caldas

Nelson Meurer
Ricardo Barros

Simão Sessim - vaga do PTS

PSDB
Antonio Cambraia

Lobbe Neto

PTB

Edna Macedo

(Deputado do PP ocupa a vaga)

Aracely de Paula



José Santana de
Vasconcellos

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

(Deputado do PSDB
ocupa a vaga)

(Deputado do PTB ocupa
a vaga)

1 vaga

Miguel de Souza

PPS

Leônidas Cristino

PSB

Jurandir Boia

PDT
(Deputado do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PSC
(Deputado do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)

PPS

Átila Lins

João Herrmann Neto· vaga do
PDT

PSB
(Deputado do PCdoB ocupa a
vaga)

PDT
(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

PCdoB
Renildo Calheiros - vaga do
PSB

PV

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Dr. Evilásio

Manato

Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 216-6711/6713
FAX: 216-6720

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Carlos Melles (PFL)
1° Vice-Presidente: Maninha (PT)
2° Vice-Presidente: Marcos de Jesus (PL)
3° Vice-Presidente: André Zacharow (PP)
Titulares Suplentes

PMDB

S.PART.
Fernando Gabeira • vaga do

PTB

Antonio Carlos Biscaia
Maurício Rands

Reginaldo Lopes

3 vagas

Leonardo Mattos· vaga do
PMDB

PP

PT

PMDB

Bloco PFL, PRONA
(Deputado do PCdoB ocupa a

vaga)
1 vaga

Gilberto Nascimento
Josias Quintal
(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

Nelson Pellegrino
Paulo Pimenta
Vander Loubet

Laura Carneiro· vaga do PP

Moroni Torgan
1 vaga

Secretário(a): Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 216-6739/6738/6737
FAX: 216-6745

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO

Presidente: Wanderval Santos (PL)
1°Vice-Presidente: Coronel Alves (PL)
2° Vice-Presidente: Moroni Torgan (PFL)
3° Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
Titulares Suplentes

João Magno
Leonardo Monteiro

Nilson Mourão
Sigmaringa Seixas

Claudio Cajado

João Carlos Bacelar

Robério Nunes· vaga do
Bloco PL, PSL

Roberto Brant· vaga do PTB
Vilmar Rocha

Marcelino Fraga
Moreira Franco

(Deputado doPV ocupa a
vaga)

(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

PT

PP

Maninha
Paulo Delgado
Zarattini
Zico Bronzeado

Edison Andrino
Fernando Lopes

Vieira Reis

(Deputado do Bloco PL, PSL
ocupa a vaga)

Carlos Melles
Francisco Rodrigues· vaga do
Bloco PL, PSL

José Thomaz Nonô

Murilo Zauith

Bloco PL, PSL
Lincoln Portela • vaga do PMDB João Paulo Gomes da Silva
M . d J (Deputado do Bloco PFL,

arcos e esus PRONA ocupa a vaga)

(Deputado do Bloco PFL,
PRONA ocupa a vaga)

PSDB

PTB

PTB

Darci Coelho

Roberto Freire

Luciana Genro

Carlos Souza
Edmar Moreira

Francisco Appio

PSDB

Bloco PL, PSL

S.PART.
Raul Jungmann

PPS

Babá
PDT

Pompeo de Mattos· vaga do
PP

Coronel Alves
Wanderval Santos

(Deputado do Bloco PFL,
PRONA ocupa a vaga)
(Deputado do PDT ocupa a
vaga)

PCdoB
Perpétua Almeida· vaga do

Bloco PFL, PRONA

Carlos Sampaio Juíza Denise Frossard
João Campos Zulaiê Cobra

Alberto Fraga Vicente Cascione
Ronaldo Vasconcellos 1 vaga

Dilceu Sperafico
Francisco Dornelles

Luis Carlos Heinze • vaga do
PPS

Professor Irapuan Teixeira

Jackson Barreto
(Deputado S.PART. ocupa a

vaga)
(Deputado do Bloco PFL,

PRONA ocupa a vaga)

Aloysio Nunes Ferreira
Antonio Carlos Mendes Thame

Luiz Carlos Hauly • vaga do
PMDB

Professora Raquel Teixeira

André Zacharow
Feu Rosa

Ivan Ranzolin

Arnon Bezerra

Jair Bolsonaro

Pastor Frankembergen

Antonio Carlos Pannunzio
João Castelo

Zulaiê Cobra



PSC
Cabo Júlio· vaga do PMDB

Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo li, Pavimento Superior - Sala 16&-C
Telefones: 216-6761 16762
FAX: 216-6770

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíliA
Presidente: Eduardo Paes (PSDB)
1° Vice-Presidente: EduardO BarboSa (PSDB)
2° Vice-Presidente: Dr. Francisco Gonçalves (PTB)
3° Vice-Presidente: Selma Schons (PT)
Titulares Suplentes

1 vaga

Paulo Marinho
Sandro Mabel

3 vagas

Ariosto Holanda

Carlos Sampaio

Narcio Rodrigues

Mário Negromonte
Vadão Gomes

(Deputado do PTB
ocupa a vaga)

Arnaldo Faria de Sá
Eduardo Seabra

Homero Barreto· vaga
do PPS

Ann Pontes
2 vagas

Carlos Santana
José Eduardo Cardozo

Lúcia Braga
Neyde Aparecida

Pastor Francisco Olimpio
PSB

PV

PCdoB

Bloco PFL, PRONA

PSDB

Cláudio Magrão

Luciano Castro
Medeiros
Ricardo Rique • vaga do PSDB

PPS

Clóvis Fecury
Rodrigo Maia
(Deputado do PC do B ocupa a vaga)

PP
Érico Ribeiro
Pedro Corrêa

Isaias Silvestre

Daniel Almeida
Vanessa Grazziotin • vaga do Bloco
PFL,PRONA

Carlos Alberto Leréia
(Deputado do Bloco Pl, PSLocupa a
vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PTB
Jovair Arantes
Luiz Antonio Fleury

Milton Cardias • vaga do PMDB

Bloco PL, PSL

Dra. Clair
Paulo Rocha
Tarcisio Zimmermann
Vicentinho
Washington Luiz· vaga do PSDB

PMDB
Marcelo Castro
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
1 vaga

PT

Secretário(a): Flávio A1encastro
Local: AnéXO li, Pav; Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 216-6787/6781 A 6786
FAX: 216-6790

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Tarcisio Zimmermann (PT)
1° Vice-Presidente: Ora. Clair (PT)
2° Vice-Presidente: Isaías Silvestre (PSB)
3° Vice-Presidente: Luciano Castro (PL)
Titulares Suplentes

Dr. Rosinha
Durval Orlato

Luci Choinacki
Maninha

Teima de Souza

Thelma de Oliveira
Walter Feldman

1 vaga

André Zacharow

Dr, Benedito Dias

Almerinda de Carvalho
Silas Brasileiro

Teté Bezerra

1 vaga

Amon Bezerra - vaga do PP
Kelly Moraes

Marcondes Gadelha
Milton Cardias • vaga do PSC

Osmânio Pereira

PP

PT

Carlos Mota
Medeiros

Roberto Pessoa - vaga do Bloco
PFl,PRONA

PTB

(Deputado do PTB ocupa a vaga)

PSDB

PMDB

Bloco Pl, PSl

Bloco PFl, PRONA
José Mendonça Bezerra

Zelinda Novaes
(Deputado do PSB ocupa a vaga)

(Deputado do Bloco Pl, PSl
ocupa a vaga)

Arnaldo Faria de Sá
Dr. Francisco Gonçalves
Homero Barreto

Eduardo Barbosa
Eduardo Paes
Rafael Guerra

Dr. Pinotti
Elimar Máximo Damasceno
Milton Barbosa

Nice Lobão

Amauri Gasques
Neucimar Fraga

José Unhares
(Deputado do PPS ocupa
a vaga)
(Deputado do PSB ocupa
a vaga)

Benjamin Maranhãb
Darcísio Perondi
Hermes Parcianello • vaga
doPSC
Jorge Alberto
Saraiva Felipe

Angela Guadagnin
Guilherme Menezes
Henrique Fontana
Roberto Gouveia
Selma Schons

Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo li, Sala T 50
Telefones: 216-6805/68061 6807
FAX: 216-6815

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: José Militão(PTB)
1° Vice-Presidente: Pastor Reinaldo (PTB)
2° Vice-Presidente: Colbert Martins (PPS)
3° Vice-Presidente: Hamilton Casara (PSB)
Titulares Suplentes

Athos Avelino
Geraldo Resende· vaga
doPP

Dr. Ribamar Alves

Lavoisier Maia· vaga do
PP

Manato

Jandira Feghali

(Deputado do PMDB
ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu

PSB
Alexandre Cardoso· vaga do Bloco

PFL,PRONA

Jorge Gomes

PDT
Alceu Collares

PCdoB
Jamil Murad

PSC

(Deputado do PTB ocupa a vaga)

Jovino Cândido

PT
Gilmar Machado
Orlando Oesconsi • vaga do
PP

Leonardo Mattos

César Medeiros

João Grandão



Bloco PFL, PRONA

PMDB

Alex Canziani • vaga do PT
Enio Tatico • vaga do
PSDB
José Militão
Josué Bengtson • vaga do
PT
Pastor Reinaldo
Ricarte de Freitas· vaga do
PMDB
Tatico • vaga do PMDB

Bloco PL, PSL

Bloco PFL, PRONA

Átila Uns

Mário Heringer

Gonzaga Patriota

Nicias Ribeiro
Paulo Feijó

Francisco Garcia
Leodegar Tiscoski

Cleuber Carneiro

Eliseu Resende

(Deputado do Bloco PL,
PSL ocupa a vaga)

Carlos Dunga
Iris Simões

José Chaves • vaga do PSC
Pedro Fernandes· vaga do

PT

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PSDB

PTS

PP
Francisco Appio
Mário Negrorl0nte

PSC

PSB

Neuton Uma
Philemon Rojrigues
Romeu Queiroz· vaga do PSC

Lael Varella
(Deputado do Bloco PL, PSL
ocupa a vag a)
(Deputado do Bloco PL, PSL
ocupa a vaga)

Affonso Camargo
Domiciano Cabral

PPS

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PDT
(Deputado do Bloco PL, PSL
ocupa a vaga)

Beto AlbuquE rque

Leõnidas Crintino

Bloco PL, PSL
Aracely de P,3ula • vaga do Bloco João Tota • vaga do Bloco
PFL, PRONA PFL, PRONA
Chico da Prir cesa • vaga do PDT Milton Monti
Giacobo Oliveira Filho
Humberto Mi~hiles • vaga do
Bloco PFL, PRONA
Wellington R,)berto

Secretário(a).· Ruy Ornar Prudencío da Silva
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 216·6853 A 6856
FAX: 216-68{0

Jefferson Campos

João Matos

1 vaga

Mariângela Duarte

Philemon Rodrigues

Ronaldo Vasconcellos

Eduardo Scíarra
José Rocha· vaga do Bloco PL,

PSL
(Deputado do PCdoB ocupa a

vaga)

Carlos Alberto Leréia

Jutahy Junior

Julio Lopes

IIdeu Araujo

PP

PTB

PPS

Reinaldo Betão
(Deputado do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)

PSDB

(Deputado do PTB ocupa
a vaga)
(Deputado do PTB ocupa
a vaga)

Cleuber Carneiro

Marcelo Guimarães Filho

Alceste Almeida
(Deputado do PTB ocupa
a vaga)
(Deputado do PTB ocupa
a vaga)

Bismarck Maia
(Deputado do PTB ocupa
a vaga)

(Deputado do PV ocupa a
vaga)
(Deputado do PT ocupa a
vaga)

João Mendes de Jesus

João Tota

Secretário(a): Elizabeth Paes dos Santos
Local: Anexo 11, Ala A, Sala 5,Térreo
Telefones: 216-68311683216833

Colbert Martins

Hamilton Casara

Oeley • vaga do PP

João Herrmann Neto
PSB

Dr. Ribamar Alves
PCdoB

Renildo Calheiros· vaga do Bloco
PFL, PRONA

PV

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A "ACOMPANHAR AS
NEGOCIAÇÕES DA ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DAS

AMÉRICAS".
Presidente: J)sé Thomaz Nonõ (PFL)
1° Vice-Presidente: Edson Ezequiel (PMOB)
2° Vice-Presidente: Alberto Goldman (PSDB)
3° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PP)
Relator: Manilha (PT)
Titulares Suplentes

PT
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente: Wellington Roberto (PL)
1° Vice-Presidente: Giacobo (PL)
2° Vice-Presidente: Pedro Chaves (PMOB)
3° Vice-Presidente: Neuton Uma (PTB)
Titulares Suplentes

Carlos Santana
Devanir Ribeiro
Hélio Esteves

Teima de Souza

Marcelo Teixeira
Mauro Lopes
Pedro Chaves
Tadeu Filippelli

PT

PMDB

Ary Vanazzi
Gilmar Machado

Zezéu Ribeiro
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)

Marcello Siqueira
Marcelo Castro

2 vagas

José PimentEl
Lindberg Fanas
Maninha
Paulo Delgaco
Rubens Otoni
Tarcisio Zimnem1ann

Fábio Souto

José Thoma, Nonõ

Marcos Abramo
Ney Lopes
Ronaldo Caif.do

Cezar Schim .er
Edson Ez:eqlÍel
Max Roslmmann

PFL

PMDB

Ary Vanazzi
Ora. Clair

Henrique Fontana
Ivan Valente

Luci Choinacki
Paulo Pimenta

Robério Nunes
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)
3 vagas

Bernardo Ariston
Moacir Michelelto

2 vagas



Silas Brasileiro

PRONA
(Deputado do PP ocupa a vaga) Elimar Máximo Damasceno

Secretário(a): Mário Dráusio Oliveira de A. Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-620316232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL COM A FINALIDADE DE DEFINIR A
ATUAÇÃO DESTA CASA NAS AÇÕES DESTINADAS A

IMPLEMENTAR AS PROVIDÊNCIAS REFERIDAS NA LEI N°
10.745, DE 9 DE OUTUBRO DE 2003, QUE DEFINE O ANO DE

2004 COMO O "ANO DA MULHER",
Presidente: Jandira Feghali (PCdoB)
1° Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
Relator: Rose de Freitas (PMDB)
Titulares Suplentes

PDT

1 vaga

Severiano Alves

Janete Capiberibe

2 vagas

PL
(Deputado do PC do B ocupa

a vaga)
PSB

PPS

PDT

PCdoB
Alice Portugal· vaga do PL

Perpétua Almeida

Maurício Rabelo

Maria Helena

(Deputado do PT ocupa a
vaga)

Jandira Feghali
Vanessa Grazziotin • vaga do
PP

Luiza Erundina

PTB
Neuton Lima
Romeu Queiroz
1 vaga

PSDB

Humberto Michiles
Wellington Roberto

PPS

Alexandre Santos
Cleonâncio Fonseca
Julio Lopes

Bloco PL, PSL

Gerson Gabrielli
José Carlos Machado
Marcelo Guimarães Filho

Bosco Costa
Narcio Rodrigues
Paulo Kobayashi

PP

Bloco PFL, PRONA

PT

Luiz Bittencourt
Marcelo Castro
Mauro Lopes
Osmar Serraglio

Antonio Carlos Biscaia
Carlos Santana
Dr. Rosinha
José Mentor
Luiz Alberto

PMDB

Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6204/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ESTUDAR OS
PARECERES PROFERIDOS PELAS COMISSÕES TÉCNICAS
AO PROJETO DE LEI N° 5,979, DE 2001, DA COMISSÃO DE

VIAÇÃO E TRANSPORTE, QUE "ACRESCENTA0 ART. 66·A
E ALTERA A REDAÇÃO DO "CAPUT" DO ART. 104 DA LEI N°

9.503197, E ESTABELECE NORMAS REFERENTES À
INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR· ITV" E OFERECER

INDICATIVO À CASA SOBRE A MATÉRIA.
Presidente: Humberto Michiles (PL)
1° Vice-Presidente: Neuton Lima (PTB)
2° Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
3° Vice-Presidente:
Relator: José Mentor (PT)
~ta~ S~~~

Elaine Costa
1 vaga

Inácio Arruda

3 vagas

Marinha Raupp
Teté Bezerra

1 vaga

Iriny Lopes
Lúcia Braga

Maninha

- Selma Schons

1 vaga

Manato

Humberto Michiles
Paulo Marinho

Francisco Dornelles
Leodegar Tiscoski

Vadão Gomes

Janete Capiberibe
Renato Casagrande

Aloysio Nunes Ferreira
Luiz Carlos Hauly

Nilson Pinto
1 vaga

Professora Raquel Teixeira
Zulaiê Cobra

1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Arnon Bezerra

Paes Landim· vaga do PFL

PCdoB

PSDB

PP

PFL

PT

PMDB

Celcita Pinheiro
KátiaAbreu
Laura Carneiro

Almerinda de Carvalho
Rose de Freitas
Sandra Rosado

Juíza Denise Frossard
Thelma de OliVeira
Veda Crusius

Fátima Bezerra
Iara Bernardi
Luci Choinacki
Maria do Rosário· vaga do
PDT
Mariângela Duarte

Jamil Murad

PTB

Alexandre Cardoso
Luiza Erundina

PSB

João Paulo Gomes da Silva
Welinton Fagundes

Severiano Alves

PP

Nelson Proença

Jackson Barreto
Roberto Jefferson

PSDB

PL

PPS

Feu Rosa
Francisco Garcia
Francisco Turra
Vanderlei Assis. vaga do
PRONA

Alberto Goldman
Antonio Carlos Mendes Thame
Antonio Carlos Pannunzio
Veda Crusius

Suely Campos
(Deputado do PC do B ocupa
a vaga)

PTB

2 vagas Colbert Martins
PSB

Givaldo Carimbão
PDT



À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 54-A, DE
1999, QUE "ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS

DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(DISPONDO QUE O PESSOAL EM EXERCíCIO QUE NÃO

TENHA SIDO ADMITIDO POR CONCURSO PÚBLICO,
ESTÁVEL OU NÃO, PASSA A INTEGRAR QUADRO

TEMPORÁRIO EM EXTINÇÃO À MEDIDA QUE VAGAREM OS
CARGOS OU EMPREGOS RESPECTIVOS).

Presidente: Laura Carneiro (PFL)
1° Vice-Presidente: Antonio Nogueira (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
Relator: Átila Lira (PSDB)
Titulares Suplentes

Mário Heringer

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6206/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO, N° 3-A, DE

1999, QUE "ALTERA OS ARTS. 27, 28, 29, 44 E 82 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E INTRODUZ DISPOSiÇÕES

TRANSITÓRIAS, DE FORMA A FAZER COINCIDIR OS
MANDATOS ELETIVOS QUE MENCIONA E ATRIBUIR·LHES

NOVO PERíODO DE DURAÇÃO" E APENSADAS.
Presidente: Affonso Camargo (PSDB)
1° Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
2° Vice-Presidente: Rubens Otoni (PT)
3° Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
Relator: Eduardo Sciarra (PFL)
TItulares Suplentes

PT

Antonio Nogueira
Carlos Abícalil
Fátima Bezerra
Jorge Boeira
Odair
Tarcisio Zimmermann

PT
6 vagas

PP

PSDB

PMDB
Adelor Vieira

3 vagas

Marcelo Ortiz

1 vaga

2 vagas

Nilton Baiano
Zé Lima

1 vaga

GeraldO Thadeu

Pompeo de Mattos

Medeiros
Welinton Fagundes

Philemon Rodrigues
Ronaldo Vasconcellos

Ariosto Holanda
Zenaldo Coutinho

2 vagas

PFL
Antonio Carlos Magalhães Neto

José Roberto Arruda
3 vagas

Alceu Collares
PCdoB

PSB

Jovino Cândido

PPS

PL

PDT

Alice Portugal
PV

Agnaldo Muniz

Eduardo Seabra
José Carlos Elias

Luciano Castro
Paulo Marinho

João Carlos Bacelar
Laura Carneiro
Ney Lopes
(Deputado do PP ocupa a
vaga)
1 vaga

Gonzaga Patriota
Hamilton Casara· vaga do
PSDB
Pastor Francisco Olímpio

Jefferson Campos
Jorge Alberto
José Ivo Sartori
Leonardo Picciani

Feu Rosa
Nélio Dias
Sandes Júnior (Licenciado)
Vanderlei Assis· vaga do PFL

PTB

Átila Lira
Eduardo Barbosa
Helenildo Ribeiro
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

Davi Alcolumbre

2 vagas

Carlos Nader
Rodrigo Maia

Ronaldo Caiado
2 vagas

Colbert Martins

Marcelo Castro
3 vagas

1 vaga

Inaldo Leitão
Oliveira Filho

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte

1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Luiz Antonio Fleury

Luiz Couto
Maria do Carmo Lara

4 vagas

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Bosco Costa
Zenaldo Coutinho

PL

PV

PP

PFL

PDT

PPS

PTB

PSB

PSDB

PMDB

PCdoB

Pastor Francisco Olímpio
1 vaga

João Paulo Gomes da Silva
Lincoln Portela

Manato

Roberto Magalhães
Vicente Cascione

Renildo Calheiros

Enivaldo Ríbeiro
Pedro Corrêa
Romel Anizio

Raul Jungmann

André de Paula
Eduardo Sciarra
Jairo Carneiro
Mendonça Prado
Nice Lobão

Cezar Schirmer
Eliseu Padilha
Henrique Eduardo Alves
Jefferson Campos

Chico Alencar
José Eduardo Cardozo
Paulo Delgado
Paulo Rocha
Rubens Otoni
Rubínelli

Affonso Camargo
Aloysio Nunes Ferreira
Rafael Guerra
Vicente Arruda

Secretário(a): Ana Lucia R. Marques
Local: Anexo 11 Pavimento Superior s/170-A
Telefones: 261-6214/6232
FAX: 216-6225

COMiSSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER

Jovino Cândido Marcelo Ortiz
Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207 16232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À



CONSTITUiÇÃO N° 92·A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 101 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",

DETERMINANDO QUE OS MEMBROS DO STF SERÃO
ESCOLHIDOS DENTRE OS MEMBROS DOS TRIBUNAIS

SUPERIORES QUE INTEGREM A CARREIRA DA
MAGISTRATURA, MENORES DE SESSENTA E CINCO ANOS
DE IDADE, INDICADOS EM LISTA TRíPLICE PELO PRÓPRIO

TRIBUNAL, COM NOMEAÇÃO PELO PRESIDENTE DA
REPOBLlCA E APROVAÇÃO DO SENADO FEDERAL.

Presidente: Antonio Carlos Biscaia (PT)
1o Vice~Presidente:

20 Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Divino (PMDB)
Titulares Suplentes

Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 101·A, DE

2003, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 4° DO ART. 57 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (AUTORIZANDO A REELEiÇÃO

DOS MEMBROS DAS MESAS DIRETORAS DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL).

Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
1° Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
2° Vice-Presidente: JaderBarbalho(PMDB)
3° Vice-Presidente: Luiz Sérgio (PT)
Relator: Paes Landim (PTB)
Titulares Suplentes

Antonio Carlos Biscaia
Eduardo Valverde
João Alfredo
José Eduardo Cardozo
Maurício Rands
Paulo Delgado

Coriolano Sales
José Roberto Arruda

Luiz Carlos Santos

Marcelo Guimarães Filho
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

José Divino
José Ivo Sartori
Marcelino Fraga
Nelson Trad

Carlos Sampaio
Juíza Denise Frossard
Nicias Ribeiro
Vicente Arruda

Cleonâncio Fonseca
Darci Coelho. vaga do PFL
Dilceu Sperafico
Ricardo Fiuza
Wagner Lago· vaga do PDT

Luiz Antonio Fleury
Vicente Cascione

Edmar Moreira
Mário Assad Júnior

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)
1 vaga

Cezar Silvestri

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

PT
lriny Lopes

5 vagas

PFL
Antonio Carlos Magalhães Neto

José Thomaz Nonõ
(Deputado do PTB ocupa a

vaga)
2 vagas

PMDB
Ann Pontes

Osmar Serraglio
2 vagas

PSDB
Bonifácio de Andrada

Helenildo Ribeiro
Zenaldo Coutinho

(Deputado do PL ocupa a vaga)
PP

Ivan Ranzolin
2 vagas

PTB
Antonio Cruz

Paes Landim· vaga do PFL
1 vaga

PL
Inaldo Leitão· vaga do PSDB
José Santana de Vasconcellos

Raimundo Santos
PSB

2 vagas

PPS
Dimas Ramalho

PDT

Severiano Alves

PT
Arlindo Chinaglia
José Pimentel
Luiz Sérgio
Professor Luizinho
Rubens Otoni
Zarattini

PMDB
Femando Diniz
Gastão Vieira
Jader Barbalho
José Borba
Nelson Trad

Bloco PFL, PRONA
Laura Carneiro
Moroni Torgan
Robério Nunes
Vic Pires Franco

PP
Benedito de Lira
Leodegar Tiscoski
Professor Irapuan Teixeira

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
Jutahy Junior
Luiz Carlos Hauly

PTB
José Múcio Monteiro
Paes Landim
(Deputado do PSC ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL
Luciano Castro
Sandro Mabel
Valdemar Costa Neto

PPS
João Herrmann Neto

PSB
Dr. Evilásio

PDT
Álvaro Dias

PCdoB
Daniel Almeida

PV
Sarney Filho

PSC
Pastor Amarildo • vaga do PTB

Devanir Ribeiro
Fernando Ferro

Neyde Aparecida
Nilson Mourão

Paulo Rocha
1 vaga

Aníbal Gomes
4 vagas

Ney Lopes
Rodrigo Maia

2 vagas

Feu Rosa
Romel Anizio

1 vaga

Bismarck Maia
Bosco Costa

Carlos Alberto Leréia

Iris Simões
Jovair Arantes

1 vaga

Inaldo Leitão
Medeiros

Paulo Marinho

Átila Lins

Jorge Gomes

Mário Heringer

1 vaga

Jovino Cândido

PCdoB
Jamil Murad

PV
Sarney Filho

PSC
Carlos Willian • vaga do PSB

Secretário(a): Walbia Vânia de Farias Lora

1 vaga

Marcelo Ortiz

Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 115·A, DE

1995, DO SR. GERVÁSIO OLIVEIRA, QUE "MODIFICA O



PARÁGRAFO 4° DO ART. 225 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
INCLUINDO O CERRADO NA RELAÇÃO DOS BIOMAS

CONSIDERADOS PATRIMÔNIO NACIONAL".
Presidente: Ricarte de Freitas (PTB)
10 Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
20 Vice-Presidente: Luiz Bittencourt (PMDB)
30 Vice-Presidente:
Relator: Neyde Aparecida (PT)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Leila Machado C. de Freitas
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 227·A, DE

2004, QUE "ALTERA OS ARTIGOS 37, 40,144, 194, 195 E 201
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA DISPOR SOBRE A

PREVIDÊNCIA SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (
PEC PARALELA· ALTERANDO A EMENDA

CONSTITUCIONAL N° 41, DE 2003 • REFORMA DA
PREVIDÊNCIA).

PTB
Ricarte de Freitas Ronaldo Vasconcellos
Sandro Matos 1 vaga

PL
Jaime Martins Raimundo Santos
Maurício Rabelo Ricardo Rique

PSB

Janete Capiberibe Hamilton Casara - vaga do
PSDB

1 vaga 2 vagas
PPS

Raul Jungmann Júnior Betão
PDT

Dr. Rodolfo Pereira Enio Bacci
PCdoB

Daniel Almeida 1 vaga
PRONA

(Deputado do PP ocupa a
Elimar Máximo Damascenovaga)

Secretário(a) Maria Terezinha Donati
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6215/6232
FAX: 216··62~.5

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOS rA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 228-A, DE
2004, QUE "ALTERA O SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Iv ussa Demes (PFL)
10 Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
3° Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgíio Guimarães (PT)

AdeJor Vieira
Mauro Bénevides

Silas Brasileiro
2 vagas

Suplentes

Dr. Pinotti
Laura Carneiro

Pauderney Avelino
Robson Tuma

2 vagas

Devanir Ribeiro
Durval Orlato

Guilherme Menezes
Ivan Valente

Mariângela Duarte
Paulo Pimenta

Roberto Gouveia

PT

PFL

Eduardo Vaherde
Henrique For tana
José PimentE'1
Maurício Rards
Nelson Pelleurino
Nilson Mourão
Professor LUlzinho

PMDB

PSDB

Gervásio Silva
Júlio Cesar
Murilo Zauith
Onyx Lorenzlmi
Roberto Brar t
Vilmar Rochf

Presidente: Roberto Brant (PFL)
1°Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (PFL)
2° Vice-Presidente: Antonio Joaquim (PP)
3° Vice-Presidente: Veda Crusius (PSDB)
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares

Anibal Gomes
Fernando Dir dz
Jorge Albertc
Olavo Calhei"os
Wilson Santi'.rgo

Alberto Goldrnan Antonio Carlos Pannunzio
Anivaldo Valo Bismarck Maia
Eduardo Barbosa Juíza Denise Frossard
JoãoCampo:. Zenaldo Coutinho
Veda Crusiu~ 1 vaga

PP
Antonio JoaqJim Benedito de Lira
José Linhare3 Dr. Benedito Dias
Ronivon Saniago 1 vaga

PTB
Arnaldo Farif de Sá Ricardo Izar
Iris Simões Ricarte de Freitas
Luiz Antonío=leury 1 vaga

PL
Carlos Rodri[lues Almir Moura
Inaldo Leitão Chico da Princesa
Milton Monti Wellington Roberto

PSB
Dr. Evilásio Dr. Ribamar Alves
Paulo Baltaznr Jurandir Boia

PPS
Leônídas.Cri: ;tino Geraldo Thadeu

PDT
AJceu Collare s Manato

PCdoB
Jamil Murad Inácio Arruda

PV
Leonardo Mzltos Deley

Zezéu Ribeiro
5 vagas

4 vagas

Eliseu Resende
Lael Varella

Ronaldo Caiado
2 vagas

Átila Lira
João Campos
Wilson Santos

(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

Leonardo Vilela
Roberto Balestra (Licenciado)

1 vaga

PT

PP

PFL

PSDB

PMDB

Celcita Pinheiro
José Roberto Arruda
Vilmar Rocha
2 vagas

João Grandão
Maninha
Neyde Aparecida
Rubens Otoni
Wasny de Roure
1 vaga

Carlos Alberto Leréia
Professora Raquel Teixeira
Ronaldo Dimas

Thelma de Oliveira

Aníbal Gomes
Fernando Diniz
Luiz Bittencourt
Moacir Micheletto

Romel Anizio
Sandes Júnior (Licenciado)
Vanderlei Assis - vaga do
PRONA
1 vaga



Secretário{a): Angélica Fialho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218 16232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 255, DE

2004, QUE "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)
Relalor: Virgílio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

Antonio Cambraia Anivaldo Vale
Julio Semeghini Antonio Carlos Mendes Thame
Luiz Carlos Hauly Gonzaga Mola
Waller Feldman Ronaldo Dimas
Zenaldo Coutinho. Yeda Crusius

PP
Delfim Netto Enivaldo Ribeiro
Francisco Dornelles Feu Rosa
Romel Anizio Professor Irapuan Teixeira

PTB
Armando Monteiro Jackson Barreto
José Militão Pedro Fernandes
Philemon Rodrigues Vicenle Cascione

PL
Miguel de Souza Carlos Rodrigues
Raimundo Sanlos Humberto Michiles
Sandro Mabel Jaime Martins

PSB
Beto Albuquerque Barbosa Neto
Renato Casagrande Gonzaga Patriota

PPS
Lupércio Ramos João Herrmann Neto

PDT
Manato Dr. Rodolfo Pereira

PCdoB
Sérgio Miranda 1 vaga

PRONA
Enéas Elimar Máximo Damasceno

Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 347-A, DE

1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO 2° DO
ARTIGO 57 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (INCLUINDO O
DISPOSITIVO QUE PRoíBE A INTERRUPÇÃO DA SESSÃO

LEGISLATIVA SEM APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL).
Presidente: Orlando Desconsi (PT)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Isaías Silvestre (PSB)
Titulares Suplentes

Antonio Cambraia Anivaldo Vale
Julio Semeghini Antonio Carlos Mendes Thame
Luiz Carlos Hauly Gonzaga Mota
Walter Feldman Ronaldo Dimas
Zenaldo Coutinho Yeda Crusius

PP
Delfim Netto Enivaldo Ribeiro
Francisco Domelles Feu Rosa
Romel Anizio Professor IrapuanTeixeira

PTB
Armando Monteiro Jackson Barreto
José Militão Pedro Fernandes
Phllemon Rodrigues Vicente Cascione

PL
Miguel de Souza Carlos Rodrigues
Raimundo Santos Humberto Michiles
Sandro Mabel Jaime Martins

PSB
Beto Albuquerque Barbosa Neto
Renato Casagrande Gonzaga Patriota

PPS
Lupércio Ramos João Herrmann Neto

POT
Manato Dr. Rodolfo Pereira

PCdoB
Sérgio Miranda 1 vaga

PRONA
Enéas Elimar Máximo Damasceno

Mauro Passos
5 vagas

André Luiz
AnnPontes

José Priante
Max Rosenmann

Paulo Lima

Paulo Delgado
Professor Luizinho

Teima de Souza
Wasny de Roure

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra
Eliseu Resende

José Carlos Machado
Luiz Carreira
Paulo Bauer

PT
Antonio Carlos Biscaia
Chico Alencar
Gilrnar Machado
Orlando Desconsi
Selma Schons
Walter Pinheiro

PMDB

PSDB

Carlos Eduardo Cadoca
Eduardo Cunha
Luiz Bittencourt
Osmar Serraglio
Pedro Novais

PFL
Antonio Carlos Magalhães Neto
Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Mussa Demes
Pauderney Avelino
Vic Pires Franco

Paulo Bernardo
Palllo Rubem Santiago
Virgílio Guimarães
Walter Pinheiro

Devanir Ribeiro
Fernando Ferro
Nilson Mourão

André Luiz
Ann Pontes

José Priante
Max Rosenmann

Paulo Lima

Suplentes

Devanir Ribeiro
Fernando Ferro

Nilson Mourão
Paulo Delgado

Professor Luizinho
Teima de Souza
Wasny de Roure

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra
Eliseu Resende

José Carlos Machado
Luiz Carreira
Paulo Bauer

PT
Carlito Merss
Jorge Bitlar
José Mentor

PT
Cartito Merss
Jorge Bittar
José Mentor
Paulo Bernardo
Paulo Rubem Santiago
Virgílio Guimarães
Walter Pinheiro

PSDB

Carlos Eduardo Cadoca
Eduardo Cunha
Luiz Bittencourt
Osmar Serraglio
Pedro Novais

PMDB

Titulares

PFL
Antonio Carlos Magalhães Neto
Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Mussa Demes
Pauderney Avelino

.Vic Pires Franco



PFL
Corauci Sobrinho
Dr. Pinotti
Milton Barbosa
Vilmar Rocha
1 vaga

PMDB
Almerinda de Carvalho
Edson Ezequiel
Nelson Bornier
Pedro Chaves

PSDB
Alberto Goldman
Nicias Ribeiro
Ronaldo Dimas
1 vaga

PP

André Zacharow - vaga do PDT

Cleonâncio Fonseca
Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Balestra (Licenciado)

PTB
José Carlos Elias
1 vaga

PL
Carlos Rodrigues
Wellington Roberto

PSB
Isaías Silvestre
Pastor Francisco Olímpio

PPS
Leônidas Cristino

PDT

Laura Carneiro
Marcelo Guimarães Filho

3 vagas

Alceste Almeida
João Correia

2 vagas

Átila Lira
Helenildo Ribeiro
Paulo Kobayashi

Professora Raquel Teixeira

Vanderlei Assis· vaga do
PRONA
3 vagas

Milton Cardias
Pastor Reinaldo

Heleno Silva
João Paulo Gomes da Silva

2 vagas

Lupércio Ramos

Rose de Freitas

Eduardo Sciarra
Gervásio Silva
Jairo Carneiro
Mendonça Prado

Augusto Nardes
Ivan Ranzolin
Pedro Henry

Affonso Camargo
Bismarck Maia
Eduardo Gomes

Carlos Dunga
Jovair Arantes
Marcus Vicente

Almeida de Jesus
Marcos de Jesus
Neucimar Fraga

Leônidas Cristino

Gonzaga Patriota

Pompeo de Mattos

Daniel Almeida

Pastor Amarildo

Zé Gerardo
Bloco PFL, PRONA

Fernando de Fabinho
José Carlos Araújo

Marcelo Guimarães Filho
Marcos Abramo

PP
Cleonâncio Fonseca

Érico Ribeiro
Márcio Reinaldo Moreira

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio

Carlos Alberto Leréia
Veda Crusius

PTB
Arnon Bezerra

Jackson Barreto
Nelson Marquezelli

Bloco PL, PSL
Aracely de Paula

Chico da Princesa
João Paulo Gomes da Silva

PPS
Cezar Silvestri

PSB
Isaías Silvestre· vaga do PC do B

Pastor Francisco Olímpio
PDT

Alceu Collares
PCdoB

(Deputado do PSB ocupa a vaga)
PSC

Carlos Willian

Secretário(a): Leila Machado C. de Freitas
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212 I 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 353·A, DE
2001, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO ART. 29

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, QUE DISPÕE SOBRE A
COMPOSiÇÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
10 Vice-Presidente:
20 Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Jefferson Campos (PMDB)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Leila Machado C. de Freitas
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 431·A, DE

2001, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO AO ARTIGO 204 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",

DESTINANDO 5% DOS RECURSOS DO ORÇAMENTO DA
UNIÃO FEDERAL, ESTADOS, DF E MUNiCípIOS PARA

CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Presidente: Jamil Murad (PCdoB)
1°Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Mário Heringer (PDT)
Titulares Suplentes

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

PCdoB
Jamil Murad

PRONA

Elimar Máximo Damasceno

PT
Angela Guadagnin
Ary Vanazzi
Carlito Merss
Durval Orlato
Rubens Otoni
Rubinelli

PMDB
André Luiz
Jefferson Campos
Nelson Trad
Osmar Serraglio

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

Mário Heringer

Daniel Almeida

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Devanir Ribeiro
Reginaldo Lopes

4 vagas

Eliseu Padilha
Gilberto Nascimento

Marinha Raupp
Mauro Lopes

PT
Angela Guadagnin
Jorge Boeira
Maria do Rosário
Selma Schons
Tarcisio Zimmermann
Teima de Souza

PFL
André de Paula
Fábio Souto
Jairo Carneiro
Laura Carneiro
Mendonça Prado

PMDB
Cezar Schirmer
Gilberto Nascimento· vaga do
PSB
Marcelo Castro
Max Rosenmann

6 vagas

5 vagas

João Correia

Osvaldo Reis

Sandra Rosado
1 vaga



Paulo Afonso Bernardo Ariston
Teté BezerraPSDB

Antonio Cambraia
Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira
Veda Crusius

PP

Benedito de Lira

José Linhares

Suely Campos

PTB

Carlos Alberto Leréia
Juíza Denise Frossard

Rafael Guerra
Walter Feldman

André Zacharow • vaga do
PDT

Antonio Joaquim
IIdeu Araujo - vaga do

PRONA
Zonta

1 vaga

Aloysio Nunes Ferreira
Anivaldo Vale
Eduardo Barbosa
Helenildo Ribeiro

André Zacharow
Wagner Lago
Zé Lima

Homero Barreto
Josué Bengtson

PSDB
Bosco Costa

João Almeida
Júlio Redecker
Léo Alcântara

PP
Cleonâncio Fonseca

Enivaldo Ribeiro
Ivan Ranzolin

PTB
Alberto Fraga

Pastor Reinaldo
PL

PL

PSB
Luiza Erundina
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

Kelly Moraes
Marcondes Gadelha

Almeida de Jesus
Oliveira Filho

Athos Avelino
PPS

PDT

Arnaldo Faria de Sá
1 vaga

Marcos de Jesus
Wanderval Santos

2 vagas

Geraldo Resende

Medeiros
Ricardo Rique

Isaías Silvestre
Luiza Erundina

Colbert Martins

Enio Bacci

Daniel Almeida

Luciano Castro
(Deputado do PSC ocupa a vaga)
PSB

(Deputado do PT ocupa a vaga)
1 vaga

PPS
Geraldo Resende

PDT
Dr. Rodolfo Pereira

PCdoB
Jamil Murad

PV

Secretário(a): Angélica Maria L. F. Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 438-A, DE

2001, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 243 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (ESTABELECENDO A PENA DE

PERDIMENTO DA GLEBA ONDE FOR CONSTADA A
EXPLORAÇÃO DE TRABALHO ESCRAVO; REVERTENDO A

ÁREA AO ASSENTAMENTO DOS COLONOS QUE JÁ
TRABALHAVAM NA RESPECTIVA GLEBA).

Presidente: Isaías Silvestre (PSB)
1°Vice-Presidente: José Thomaz Nonõ (PFL)
2° Vice-Presidente: Bemardo Ariston (PMDB)
3° Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
Relator: Tarcisio Zimmermann (PT)
Titulares Suplentes

PT

PSC
Pastor Amarildo - vaga do Pl

Zequinha Marinho - vaga do PFl

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo 11, Pavimento Superior si 170-A
Telefones: 216.6211
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PEC524-A, DE 2002, QUE "ACRESCENTA ARTIGO AO ATO

DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, A
FIM DE INSTITUIR O FUNDO PARA A REVITALlZAÇÃO

HIDROAMBIENTAL E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO".

1 vaga

Suplentes

6 vagas
PT

Fernando Ferro
José Pimentel
Luiz Bassuma
Virgílio Guimarães
Walter Pinheiro
Zezéu Ribeiro

Marcelo Ortiz

Presidente:
1°Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Titulares

Alice Portugal

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

PRONA

PCdoB

Elimar Máximo Damasceno

Jamil Murad

Mário Heringer

Antonio Carlos Biscaia
Ora. Clair
Leonardo Monteiro
Neyde Aparecida
Paulo Rocha
Tarcisio Zimmermann

Chico Alencar
Eduardo Valverde

João Grandão - vaga do PSB
Jorge Boeira

Orlando Fantazzini
Washington Luiz

Zé Geraldo

Aroldo Cedraz
Fernando de Fabinho
Luiz Carreira
Osvaldo Coelho
Zelinda Novaes

PFL

PMDB

José Carlos Araújo
José Rocha
Júlio Cesar

2 vagas

Francisco Rodrigues
José Thomaz Nonõ
KátiaAbreu
Marcos Abramo
Ronaldo Caiado

Almerinda de Carvalho
Asdrubal Bentes

PFL
Abelardo Lupion

Fernando de Fabinho
José Carlos Araújo

Milton Barbosa
(Deputado do PSC ocupa a vaga)

PMDB
Sandra Rosado

3 vagas

Jorge Alberto
Mauro Lopes
Olavo Calheiros
Wilson Santiago

Eduardo Gomes
Gonzaga Mata
Helenildo Ribeiro
João Almeida

PSDB

4 vagas

Antonio Cambraia
Narcio Rodrigues

Vicente Arruda
Walter Feldman



Cleonâncio Fonseca

IIdeu Araujo - vaga do
PRONA
Márcio Reinaldo Moreira
Mário Negromonte

Marcondes Gadelha
1 vaga

Helena Silva
Jaime Martins

PP
Professor Irapuan Teixeira - vaga do

PRONA

3 vagas

PTB
Jonival Lucas Junior

1 vaga
PL

João Leão
Roberto Pessoa

Edmar Morei 'a Mauricio Rabelo
PSB

Givaldo Carinbão 2 vagas
Gonzaga Pai "iota

PPS
Geraldo Resonde Dimas Ramalho

PDT
Pompeo de ~lattos Mário Heringer

PCdoB
Perpétua Almeida 1 vaga

PV
Jovino Cândi:lo Leonardo Mattos

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 534-A, DE

2002, QUE "ALTERA O ART. 144 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, PARA DISPOR SOBRE AS COMPETÊNCiAS DA

GUARDA MUNICIPAL E CRIAÇÃO DA GUARDA NACIONAL".
Presidente: Iara Bernardi (PT)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

Colbert Martins

PSB

Severiano Alves

2 vagas

Carlos Mota
Chico da Princesa

Inaldo Leitão· vaga do
PSDB

Orlando Fantazzini
5 vagas

Murilo Zauith
(Deputado do PP ocupa a

vaga)
3 vagas

Affonso Camargo
Narcio Rodrigues

Sebastião Madeira
(Deputado do PL ocupa a

vaga)

Darci Coelho· vaga do PFL
Mário Negromonte

2 vagas

PT

PFL

PMDB
(Deputado do PPS ocupa a

vaga)
3 vagas

Ora. Clair
Eduardo Val\erde
Gilmar Mach Ido
Guilherme Manezes
Iriny Lopes
João Magno

Gustavo Fruet

Mauro Lopes
Rose de Frei ,as -vaga do PSDB
Wilson Santingo
Zé Gerardo

Coriolano Sa es

Eduardo Scíara

Fábio Souto
Fernando de Fabinho
1 vaga

Secretário(a) Heloísa Pedrosa Oiniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201/6232
FAX: 216,·62~ 5

PSB

PSDB

PL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PR()FE~IR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 544·A, DE 2002, QUE "CRIA OS

TRIBUl\iAlS REGIONAIS FEDERAIS DA 6", 7", 8" E 9"
REGiÕES",

Presidente: LJiz Carlos Hauly (PSOB)
1° Vice-Presidente: Custódio Mattos (PSOB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Edu~ rdo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

Iris Simões
José Militão

João Tota ·vaga do PP
Mário Assad Júnior

Oliveira Filho

Custódio Maltos
João Almeidil
Luiz Carlos I- auly
(Deputado do PMDB ocupa a
vaga)

PP
André Zacha'ow - vaga do PDT
Dilceu Speraico
Herculano Arlghinetti (Licenciado)
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PTB

Edison Andrino
Osmar Serraglio

Silas Brasileiro
1 vaga

Bosco Costa
Helenildo Ribeiro

Vicente Arruda
1 vaga

Ricardo Izar
Romeu Queiroz

Érico Ribeiro
Julio Lopes

Leodegar Tiscoski

Abelardo Lupion
José Carlos Araújo

3 vagas

Durval Orlato
José Mental'

Odair
Patrus Ananias (Licenciado)

2 vagas

PP

PT

1 vaga

2 vagas

PL

PDT

PPS

PFL

PTB

PSDB

PMDB

PRONA

(Deputado do PP ocupa a vaga)

PCdoB

DI'. Ribamar Alves
Gonzaga Patriota

Raul Jungmann

Daniel Almeida

Mário Heringer

(Deputado do PP ocupa
a vaga)

Secretário(a): -

Antonio Carlos Biscaia
Devanir Ribeiro
Eduardo Valverde
Iara Bernardi
Mariângela Duarte
Paulo Rubem Santiago

César Bandeira
Coriolano Sales
DI'. Pinotti
Félix Mendonça
Paulo Magalhães

João Campos
Juíza Denise Frossard
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

Benjamin Maranhão
Cezar Schirmer
Gilberto Nascimento
Mauro Lopes

DI', Heleno
Francisco Garcia
Nelson Meurer

Alberto Fraga
Arnaldo Faria de Sá

2 vagasHumberto MichilesCoronel Alves Pastor Francsco Olímpio1-.. -'- _



(Deputado do PSC ocupa a vaga)
PPS

Geraldo Thadeu

PDT
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PCdoB
Jamil Murad

PV

Cezar Silvestri
Maria Helena· vaga do

PMDB

Mário Heringer

1 vaga

1 vaga
PPS

Nelson Proença
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
POT

Enio Bacci Davi Alcolumbre
PCdoB

Daniel Almeida Jamil Murad
PV

Leonardo Mattos Jovino Cândido

Secretário(a): Leila Machado Campos de Freitas
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212 16232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROfERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 574-A, DE 2002, QUE "ALTERA A

REDAÇÃO DO ART. 29-A DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL",
ESTABELECENDO QUE O TOTAL DE DESPESA DO PODER

LEGISLATIVO MUNICIPAL NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR OS
PERCENTUAIS JÁ FIXADOS RELATIVOS À RECEITA

CORRENTE LÍQUIDA DO MUNiCípIO, DEFINIDA EM LEI
COMPLEMENTAR.

Presidente: José Eduardo Cardozo (PT)
1° Vice-Presidente: José Carlos Araújo (PFL)
2° Vice-Presidente: Eduardo Seabra (PTB)
3° Vice-Presidente:
Relator: Marcelo Castro (PMDB)
Titulares Suplentes

PMDB
Almerinda de Carvalho Benjamin Maranhão

Gervásio Silva Ann Pontes Teté Bezerra
José Mendonça Bezerra Marinha Raupp 2 vagas

Osvaldo Coelho Sandra Rosado
2 vagas PSDB

Juiza Denise Frossard Eduardo Barbosa
Professora Raquel Teixeira Ronaldo Dimas

João Correia Thelma de Oliveira Sebastião Madeira
3 vagas Yeda Crusius Zulaiê Cobra

PP
Benedito de Lira Celso Russomanno
Cleonâncio Fonseca 2 vagas

Antonio Carlos Pannunzio Suely Campos
Bosco Costa PTB

Vittorio Medioli Edna Macedo Kelly Moraes
1 vaga Elaine Costa 1 vaga

PL
Enivaldo Ribeiro Mauricio Rabelo Carlos Mota

Nelson Meurer Oliveira Filho Marcos de Jesus
1 vaga PSB

Janete Capiberibe 2 vagas
Neuton Lima Luiza Erundina

1 vaga PPS
Maria Helena Geraldo ThadeUl

Giacobo • vaga do PPS PDT
Luciano Castro Alceu Collares Álvaro Dias

Wellington Roberto PCdoB
Alice Portugal Jandira Feghali

2 vagas PV
(Deputado S.PART. ocupa a Leonardo Maltos

Secretário(a): Mário Dráusio de O. Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6203/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 1399, DE 2003, QUE "DISPÕE

SOBRE O ESTATUTO DA MULHER E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Sandra Rosado (PMDB)
1° Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2° Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
3° Vice-Presidente:
Relator: Edna Macedo (PTB)
Titulares Suplentes

Leonardo Mattos
PSC

Carlos Willian· vaga do PSB

PT
Antonio Nogueira
José Eduardo Cardozo
Leonardo Monteiro
Paulo Delgado
Roberto Gouveia
Washington Luiz

PFL
Fernando de Fabinho
Jairo Carneiro
José Carlos Araújo
Mendonça Prado
Murilo Zauith

PMDB
Leandro Vilela
Marcelo Castro
Paulo Afonso
(Deputado do PSB ocupa a vaga)

PSDB
Affonso Camargo
Bismarck Maia
Eduardo Gomes
Zenaldo Coutinho

PP
Francisco Turra
Leodegar Tiscoski
1 vaga

PTB
Eduardo Seabra
Iris Simões

PL
Almir Moura
Reinaldo Betão

PSB
Barbosa !'Jeto - vaga do PMDB
Maurício Quintella Lessa (Licenciado)

Samey Filho

6 vagas

Iara Bernardi
Luci Choinacki
Maria do Rosário
Mariângela Duarte
Selma Schons
Teima de Souza

Celcita Pinheiro

KátiaAbreu
Laura Carneiro
Nice Lobão
Zelinda Novaes

PT

PFL

Iriny Lopes
Maninha
4 vagas

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

4 vagas



vaga)
PSC

Renato Cozzolino • vaga do PFL
S.PART.

Fernando Gabeira • vaga do
PV

Secretário(a): Wálbia Vânia de Farias Lora
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 1756, DE 2003, QUE "DISPÕE
SOBRE A LEI NACIONAL DA ADOÇÃO E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".

AO PROJETO DE LEI N° 2401, DE 2003, QUE "ESTABELECE
NORMAS DE SEGURANÇA E MECANISMOS DE

FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES QUE ENVOLVAM
ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS· OGM E

SEUS DERIVADOS, CRIA O CONSELHO NACIONAL DE
BIOSSEGURANÇA • CNBS, REESTRUTURA A COMISSÃO

TÉCNICA NACIONAL DE BIOSSEGURANÇA • CTNBIO,
DISPÕE SOBRE A pOLíTICA NACIONAL DE

BIOSSEGURANÇA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
1° Vice-Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
2° Vice-Presidente: Kátia Abreu (PFL)
3° Vice-Presidente: Yeda Crusius (PSDB)
Relator: Renildo Calheiros (PCdoB)
Titulares Suplentes

PT

PDT

PPS
Cezar Silvestri • vaga do PFL

Roberto Freire

Presidente:
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Titulares

PT
Angela Guadagnin
Fernando Ferro
Maria do Rosário
Patrus Ananias (Licenciado)
Rubens Otoni
Teima de Souza

PFL
Corauci Sobrinho
Laura Carneiro
Paulo Bauer
Zelinda Novaes
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

PMDB
João Matos
Marcelo Castro
Paulo Afonso
Teté Bezerra

PSDB
Júlio Redecker
Thelma de Oliveira
Zulaiê Cobra
1 vaga

PP
Darci Coelho· vaga do PFL
Francisco Garcia
José Linhares
1 vaga

PTB
Kelly Moraes
Rommel Feijó

PL
Marcos de Jesus
Welinton Fagundes

PSB

Suplentes

6 vagas

5 vagas

4 vagas

Eduardo Barbosa
Helenildo Ribeiro

Professora Raquel Teixeira
Yeda Crusius

Antonio Joaquim
2 vagas

Jonival Lucas Junior
1 vaga

Almeida de Jesus
Lincoln Portela

Fernando Ferro
João Grandão
José Pimentel
Josias Gomes
Luci Choinacki
Paulo Pimenta

PFL
Abelardo Lupion
Celcita Pinheiro
KátiaAbreu
Onyx Lorenzoni

Ronaldo Caiado

PMDB
Darcísio Perondi
Marcelo Castro
Moacir Micheletto
Silas Brasileiro

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
Nilson Pinto
Yeda Crusius
1 vaga

PP
Dilceu Sperafico
Leonardo Vilela
Luis Carlos Heinze

PTB
Dr. Francisco Gonçalves
Iris Simões

PL
Chico da Princesa
Paulo Gouvêa

PSB
Beto Albuquerque
(Deputado do PC do B ocupa a
vaga)

Nelson Proença

Adão Pretto
Anselmo

Assis Miguel do Couto
João Alfredo

Selma Schons
Zé Geraldo

Aroldo Cedraz
Carlos Melles

José Carlos Araújo
Murilo Zauith

(Deputado do PPS ocupa a
vaga)

Jorge Alberto
Leandro Vilela

2 vagas

Ariosto Holanda
Helenildo Ribeiro

Júlio Redecker
Julio Semeghini

Augusto Nardes
Francisco Turra

1 vaga

Alberto Fraga
Arnaldo Faria de Sá

Giacobo
Oliveira Filho

Hamilton Casara

1 vaga

PCdoB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER

Secretário(a): Wálbia Vânia de Farias Lora
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205 16232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER

Luiza Erundina
1 vaga

PPS
1 vaga

PDT
Severiano Alves

PCdoB
Perpétua Almeida

PV
Marcelo Ortiz

Secretário(a): -

2 vagas

Athos Avelino

Enio Bacci

1 vaga

Deley

Dr. Hélio

Renildo Calheiros
Vanessa Grazziotin • vaga do
PSB

Edson Duarte

Dr. Rodolfo Pereira

Perpétua Almeida

PV
Sarney Filho



AO PROJETO DE LEI N° 2546, DE 2003, QUE "INSTITUI
NORMAS GERAIS PARA LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE

PARCERIA PÚBLlCO.PRIVADA, NO ÃMBITO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA",

Presidente: Dimas Ramalho (PPS)
1° Vice-Presidente: Paulo Afonso (PMDB)
2° Vice-Presidente: Eliseu Resende (PFL)
3° Vice-Presidente: João Almeida (PSDB)
Relator: Paulo Bernardo (PT)
Titulares Suplentes

CarlitoMerss
Luiz Couto
Maria do Carmo Lara
Nilson Mourão
Paulo Bernardo
Roberto Gouveia

Eliseu Resende
Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Luiz Carlos Santos
Vilrnar Rocha

Eliseu Padilha
Gilberto Nascimento
João Matos
Paulo Afonso

Alberto Goldman
Aloysio Nunes Ferreira
Eduardo Gomes
João Almeida

Feu Rosa
Mário Negromonte
Nelson Meurer

Eduardo Seabra
Jovair Arantes

Miguel de Souza
Milton Monti

Alexandre Cardoso
Hamilton Casara

Dimas Ramalho

Dr. Hélio

Alice Portugal

Leonardo Mattos

PT

PFL

PMDB

PSDB

PP

PTB

PL

PSB

PPS

PDT

PCdoB

PV

Iriny Lopes
Mauro Passos

Professor Luizinho
Walter Pinheiro

Wasny de Roure
Zezéu Ribeiro

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra

Fernando de Fabinho
Luiz Carreira

1 vaga

Eduardo Cunha
3 vagas

Anivaldo Vale
Júlio Redecker
Ronaldo Dimas

Yeda Crusius

Benedito de Lira
Francisco Appio
Ricardo Barros

Armando Monteiro
1 vaga

Luciano Castro
Welinton Fagundes

Barbosa Neto
Gonzaga Patriota

Leônidas Cristino

Enio Bacci

Inácio Arruda

Jovino Cândido

3° Vice-Presidente:
Relator: Zezéu Ribeiro (PT)
Titulares

Fátima Bezerra
José Pimentel
Leonardo Monteiro
Luiz Couto
Paulo Rubem Santiago
Zezéu Ribeiro

André de Paula
César Bandeira
Fábio Souto
Luiz Carreira
1 vaga

Jorge Alberto
Marcelino Fraga
Mauro Benevides
Sandra Rosado

Antonio Cambraia
Bosco Costa
Helenildo Ribeiro
João Almeida

Benedito de Lira
Cleonâncio Fonseca

Ricardo Fiuza

Armando Monteiro
1 vaga

Jaime Martins
Roberto Pessoa

Isaías Silvestre

Maurício Quintella Lessa
(Licenciado)

B.Sá

Álvaro Dias

Renildo Calheiros

Elimar Máximo Damasceno

PT

PFL

Suplentes

Joâo Alfredo
Josias Gomes

Luiz Alberto
Maurício Rands

Terezinha Fernandes
1 vaga

José Carlos Araújo
4 vagas

Secretário(a): Leila MachadoC. de Freitas
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212 ! 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 76, DE 2003, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART, 43 DA CONSTITUiÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO D.ESENVOLVIMENTO DO

NORDESTE· SUDENE, ESTABELECE A SUA COMPOSiÇÃO,
NATUREZA JURíDICA, OBJETIVOS, ÁREA DE
COMPETÊNCIA E INSTRUMENTOS DE AÇÃO".

Presidente: Marcelino Fraga (PMDB)
1° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
2° Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6211 ! 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 91, DE 2003, QUE
"~NSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUiÇÃO, A

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA
AMAZÔNIA. SUDAM, ESTABELECE A SUA COMPOSiÇÃO,

NATUREZA JURíDICA, OBJETIVOS, ÁREA DE
COMPETÊNCIA E INSTRUMENTOS DE AÇÃO",

Presidente: Átila Lins (PPS)
1° Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2° Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)



3° Vice-Presidente: Hamilton Casara (PSB)
Relator: Paulo Rocha (PT)
Titulares

PT
Anselmo
Carlos Abicalil
Hélio Esteves
Henrique Afonso
Paulo Rocha
Terezinha Fernandes

PFL
KátiaAbreu
Murilo Zauith
Pauderney Avelino
Vic Pires Franco
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PMDB
Alceste Almeida
Asdrubal Bentes
Marinha Raupp
Osvaldo Reis

PSDB

Suplentes

Antonio Nogueira
Eduardo Valverde

Nilson Mourão
Washington Luiz

Zé Geraldo
Zico Bronzeado

Clóvis Fecury
Francisco Rodrigues

3 vagas

Ann Pontes
Confúcio Moura
Wladimir Costa

1 vaga

Reginaldo Lcpes
Vignatti
Zico Bronzeado

Celcita Pinheiro
Marcelo Guinarães Filho
1 vaga

Benjamin Maranhão
Leonardo Picciani
Marinha RauJp

Eduardo Barbosa

Lobbe NElto

Professora Raquel Teixeira

Julio Lopes
Zonta

Carlos Abicalil
César Medeiros

Ivo José
Lindberg Farias - vaga do PSB

PFL
Clóvis Fecury

Laura Carneiro
1 vaga

PMDB
Ann Pontes

Darcísio Perondi
Rose de Freitas· vaga do PSDB

1 vaga
PSDB

Thelma de Oliveira
(Deputado do PMDB ocupa a

vaga)
1 vaga

PP
Ivan Ranzolin

Sandes Júnior (Licenciado)
PTB

PL

PDT
Júnior Betão

PSB

1 vaga

(Deputado do PT ocupa a
vaga)

Elaine Costa
Homero Barreto

Heleno Silva
Maurício Rabelo

Eduardo Seabra
Milton Cardies

Mário Assad Júnior
Pedro lrujo

Isaías Silveslre

Luciano Leitca· vaga do PDT
PPS

Anivaldo Vale
Eduardo Gomes

João Castelo

Zenaldo Coutinho

Zé Lima
(Deputado do PL ocupa a

vaga)
1 vaga

PP

Nicias Ribeiro
Nilson Pinto
Wilson Santos
(Deputado do PSB ocupa a
vaga)

PTB

Darci Coelho - vaga do PFL

Francisco Garcia

Ronivon Santiago
Suely Campos

Pastor Frankembergen
Silas Câmara

PL

Josué Bengtson
1 vaga

(Deputado d·o PSB ocupa a
vaga)

PCdoB

Davi Alcolumbre

Humberto Michiles
Raimundo Santos

Coronel Alves - vaga do PSB
João Tota - vaga do PP

Luciano Castro
Maurício Rabelo

Alice Portugel
PV

Deley

Daniel Almeida

Jovino Cândido

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6215/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR E
ESTUDAR PROPOSTAS DE pOLíTICAS PÚBLICAS PARA A

JUVENTUDE.
Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
1° Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
2° Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3° Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
Relator: Benjamin Maranhão (PMDB)
Titulares Suplentes

PPS

PSB

PDT

Luiz Carreira

Vic Pires Franco
Vilmar Rocha

Adão Preito
Assis Miguel do Couto

Durval Orlato
Guilherme Menezes

Lindberg Farias
Maninha· vaga do PSB

Mariângela Duarte· vaga do PSB
Roberto Gouveia

(Deputado S.PART. ocupa a
vaga)

PT

PFL

Arlindo Chimglia
Dr. Rosinha
Eduardo Val\erde
Henrique For :tana
Ivan Valente
José Pimentd
Nilson Mour~o

Félix Mendorça • vaga do
PTB
GervásiO 8i1\i a
Murilo Zauith

COMISSÃO:'SPECIAL DESTINAOA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO À,S MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMAABRANJA A REFORMA PREVIDENCIÁRIA.
Presidente: Foberto Brant (PFL)
1°Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

Secretário(a) Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6235/6232
FAX: 216··62:5

Deley

AryVanazzi

Vanessa Grazziotin

1 vaga

Davi Alcolumbre

(Deputado do PL ocupa a
vaga)

1 vaga

PV

PT

PCdoB
Dr. Rodolfo Pereira

Perpétua Almeida

Dr. Ribamar Alves

Hamilton Casara· vaga do PSDB
Janete Capiberibe

Sarney Filho

Átila Lins

Odair

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



PFL

PT.

Presidente: José Eduardo Cardozo (PT)
1°Vice·Presidente: João Alfredo (PT)
2° Vice-Presidente: Nelson Trad (PMDB)
3° Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-ackel (PP)
Titulares

Onyx Lorenzoni

Roberto Brant
Robson Tuma
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Adelor Vieira
Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho
(Depl,ltado do PTS ocupa a
vaga)

Alberto Goldman
Custódio Mattos
Eduardo Barbosa
Veda Crusius
(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Alexandre Santos· vaga do
PSDB
Darci Coelho· vaga do PFL
José Linhares
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)
1 vaga

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

(Deputado do PL ocupa a vaga)
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PMDS
Osvaldo Biolchi

4 vagas

PSDS
Anivaldo Vale

Bismarck Maia
João Campos

(Deputado do PP ocupa a vaga)

1 vaga

PP

Antonio Joaquim

Feu Rosa· vaga do PSDB
Ivan Ranzolin

Regínaldo Germano· vaga do
PFL

Ronivon Santiago
Vanderlei Assis - vaga do

PRONA

Antonio Carlos Biscaia
Ora. Clair
João Alfredo
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Mauricio Rands
Rubinelli

Coriolano Sales
Jairo Carneiro
Luiz Carlos Santos
Mendonça Prado
(Deputado do PP ocupa
a vaga)
(Deputado do PTS ocupa
a vaga)

Bernardo Ariston
Marcelino Fraga
Nelson Trad
Wilson Santiago
1 vaga

Suplentes

Iriny Lopes
Mariângela Duarte

5 vagas

José Mendonça Bezerra
Robério Nunes

Vilmar Rocha
(Deputado do PL ocupa a vaga)

2 vagas

PMDB
Osmar Serraglio

4 vagas

PSDB

PCdoB

Alberto Fraga· vaga do
PMDS

Arnaldo Faria de Sá

Dr. Francisco Gonçalves
Marcus Vicente· vaga do PP
(Deputado do PFL ocupa a
vaga)

Carlos Mota
Chico da Princesa
Medeiros

Dr. Evilásio
Paulo Baltazar

Le6nidas Cristino

Alceu Collares

PTS

Jair Bolsonaro

Marcondes Gadelha· vaga do
PFL

Ricardo Izar
Vicente Cascione

PL
Humberto MichiléS

Maurício Rabelo
Paulo Marinho· vaga do PFL

Wellington Roberto
PSB

(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu

PDT
(Deputado do PSL ocupa a

vaga)

Aloysio Nunes Ferreira
João Campos
Juíza Denise Frossard
Vicente Arruda
1 vaga

Benedito de Lira
Darci Coelho· vaga do
PFL

Ibrahim Abi-ackel

IIdeu Araujo· vaga do
PRONA
Ricardo Fiuza
Wagner Lago - vaga do
PDT

Luiz Antonio Fleury
Paes Landim - vaga do
PFL
Vicente Cascione
1 vaga

Bonifácio de Andrada
Bosco Costa

Nicias Ribeiro
Zenaldo Coutinho

Zulaiê Cobra
PP

Celso Russomanno

Nélio Dias

Professor Irapuan Teixeira - vaga do
PRONA

Roberto Balestra (Licenciado)

PTB
Arnaldo Faria de Sá

Jair Bolsonaro

1 vaga

PL

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6215/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA DO JUDICIÁRIO.

Jandira Feghali

Enéas

Alice Portugal
PRONA

(Deputado do PP ocupa a vaga)
PSL

João Mendes de Jesus· vaga do
PDT

S.PART.
Luciana Genro· vaga do PT

Carlos Mota
Inaldo Leitão
José Santana de
Vasconcellos

Renato Casagrande
(Deputado do PSC
ocupa a vaga)

Dimas Ramalho

(Deputado do PP ocupa
a vaga)

Perpétua Almeida

(Deputado do PP ocupa

João Paulo Gomes da Silva
Paulo Marinho· vaga do PFL

Raimundo Santos

Wellington Roberto
PSB

2 vagas

PPS
Colbert Martins

PDT

Pornpeo de Mattos

PCdoB
1 vaga

PRONA
(Deputado do PP ocupa a vaga)



a vaga) Jovino Cândido Marcelo Ortiz
PSC

Carlos Willian - vaga do
PSB

Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA pOLíTICA.
Presidente: Alexandre Cardoso (PSB)
10 Vice-Presidente:
20 Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares Suplentes

João Fontes· vaga do PT

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeirà Marques
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6214/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA TRABALHISTA.
Presidente: Vicentinho (PT)
10 Vice-Presidente: Maurício Rands (PT)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Chaves (PTB)
Titulares Suplentes

Jefferson Campos
Leandro Vilela

Pastor Pedro Ribeiro
Takayama

1 vaga

Antônio Carlos Biffi
Antonio Carlos Biscaia

Henrique Afonso
Josias Gomes

Neyde Aparecida
Tarcisio Zimmermann
(Deputado S.PART.

ocupa a vaga)

Celcita Pinheiro
Gerson Gabrielli
Onyx Lorenzoni

(Deputado do PTB
ocupa a vaga)

2 vagas

S.PART.

Carlos Santana
Dra. Clair
Luiz Alberto
Maurício Rands
Orlando Desconsi
Paulo Rocha

Vicentinho

PFL
Coriolano Sales
João Batista
Paulo Bauer

Robson Tuma

Vilmar Rocha
(Deputado do PL ocupa a vaga)

PMDB

PT

Leonardo Picciani
Marcelo Teixeira
Wladimir Costa
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PPS ocupa a vaga)

PSDB

Almerinda de Carvalho
Jorge Alberto

Leandro Vilela
Mauro Benevides

Vieira Reis

PT
César Medeiros

Colombo
João Alfredo
Lui~ Sérgio

Maria do Carmo Lara
(Deputado S.PART. ocupa a

vaga)
1 vaga

PFL
Antonio Carlos Magalhães Neto

Eduardo Sciarra
José Rocha

Marcelo Guimarães Filho
Paulo Bauer

Zelinda Novaes

PMDB
Cezar Schirmer
José Divino
Marcelino Fraga
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi

André de Paula
Luiz Carlos Santos
Marcos Abramo
Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Chico Alencar
Devanir Ribeiro
Fernando Ferro
José Eduardo Cardozo
Luiz Couto

Paulo Delgado

Rubens Otoni

Affonso Camargo
Aloysio Nunes Ferreira
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Professora Raquel Teixeira

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte
Nilton Baiano

Jackson Barreto
Paes Landim - vaga do PFL
Philemon Rodrigues
Roberto Magalhães

Carlos Rodrigues
João Paulo Gomes da Silva
Linceln Portela

PSDB
Carlos Alberto Leréia

Nicias Ribeiro
Thelma de Oliveira

Vicente Arruda
1 vaga

PP
Nélío Dias

Ricardo Barros
1 vaga

PTB
Edna Macedo

José Múcio Monteiro
Neuton Lima

PL
Almeida de Jesus

Mário Assad Júnior
Oliveira Filho

Antonio Carlos Pannunzio
Carlos Alberto Leréia
Eduardo Paes
Ronaldo Dimas
Zenaldo Coutinho

PP

Francisco Dornelles

Nelson Meurer
Professor Irapuan Teixeira - vaga do
PRONA
Roberto Balestra (Licenciado)

PTB
lris Simões

Joaquim Francisco

José Chavés • vaga do PMDB
José Múcio Monteiro

PL

Ariosto Holanda
Átila Lira

Carlos Sampaio
2 vagas

IIdeu Araujo. vaga do
PRONA

Leonardo Vilela

Luis Carlos Heinze

Vadão Gomes

Homero Barreto
Paes Landim· vaga do

PFL
Philemon Rodrigues

1 vaga

Alexandre Cardoso
Luiza Erundina

PSB
2 vagas

PPS

Almir Moura
Miguel de Souza
Paulo Marinho - vaga do PFL
Sandro Mabel

Heleno Silva
Milton Monti

Raimundo Santos

PCdoB

Agnaldo Muniz

Severiano Alves

ReniJdo Calheiros

Átila Lins
PDT

Mário Heringer

Inácio Arruda
PV

PSB

Dr. Ribamar Alves

Isaías Silvestre
PPS

Cláudio Magrão

Luciano Leitoa· vaga do
PDT

2 vagas

Raul Jungmann



Maria Helena· vaga do PMDB
PDT

Pompeo de Mattos

PCdoB
Daniel Almeida

PRONA

(Deputado do PP ocupa a vaga)

S.PART.

(Deputado do PSB
ocupa a vaga)

Jamil Murad

(Deputado do PP ocupa
a vaga)

Babá· vaga do PT

Edmar Moreira
João Leão
Sandro Mabel

Beto Albuquerque
Renato Casagrande

Lupércio Ramos

(Deputado do PP ocupa a
vaga)

Jaime Martins
João Paulo Gomes da Silva

Reinaldo Betão
PSB

Pastor Francisco Olímpio
1 vaga

PPS
João Herrmann Neto

PDT

1 vaga

PCdoB
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6206/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Presidente: Mussa Demes (PFL)
1° Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PMDB)
3° Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgílio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

PMDB

PSDB

PL

Suplentes

Leonardo Mattos

Vanessa Grazziotin

Guilherme Menezes
José Pimentel

Mauricio Rands
Nelson Pellegrino

Fernando de Fabinho

PT

PFL

PV

PSC
Zequinha Marinho - vaga do

PTB
S.PART.

Fernando Gabeira· vaga do
PT

José Carlos Araújo

Fernando Ferro
João Alfredo
Luiz Alberto
Luiz Couto

Presidente:
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Titulares
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)
(Deputado do PFL ocupa a vaga)

PT
Antonio Carlos Biscaia • vaga do PRESIDENTE

PMDB
Mendes Ribeiro Filho.· vaga do PRE;SIDENTE

PFL
Moroni Torgan - vaga do PRESIDENTE

Edson Duarte

Sérgio Miranda

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6218/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS
SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS

PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS NO EXERCíCIO DE SUAS FUNÇÕES

PARLAME;NTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE

SIGILO E OUTRAS ATRIBUiÇÕES PREVISTAS NA
RESOLUÇÃO N o 29, DE 1993

Secretário(a): 
Local: CEDI
Telefones: 216-5615/5625

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"INVESTIGAR A AÇÃO CRIMINOSA DAS MILíCIAS PRIVADAS

E DOS GRUPOS DE EXTERMíNIO EM TODA A REGIÃO
NORDESTE".

Presidente: Bosco Costa (P8DB)
1° Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
2° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3° Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PP8)
Relator: Luiz Couto (PT)
Titulares Suplentes

Ann Pontes
Jorge Alberto
Paulo Afonso

Pedro Chaves

1 vaga

Aroldo Cedraz
Eduardo Sciarra
Eliseu Resende
Gervásio Silva

Júlio Cesar

Vic Pires Franco

AryVanazzi
Paulo Pimenta

Reginaldo Lopes
Teima de Souza

Vignatti
Wasny de Roure

(Deputado S.PART. ocupa a
vaga)

Augusto Nardes
Márcio Reinaldo Moreira

1 vaga

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Mendes Thame

Gonzaga Mota
Veda Crusius

(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

PT

PTB

Arnon Bezerra· vaga do PSDB

Enio Tatico
Pedro Fernandes

(Deputado do PSC ocupa a
vaga)

PFL

PP
André Zacharow • vaga do PDT
Delfim Netto
Francisco Dornelles
Romel Anizio

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

Carlos Eduardo Cadoca
Luiz Bittencourt
Marcelo Teixeira
Max Rosenmann
(Deputado do PTB ocupa a
vaga)

Gerson Gabrielli
José Carlos Machado
José Roberto Arruda
Mussa Demes
Paudemey Avelino
(Deputado do PSDB ocupa a
vaga)

Carlito Merss
Jorge Bittar
José Mentor
Paulo Bernardo
Paulo Rubem Santiago
Virgílio Guimarães

Walter Pinheiro



Secretário(a): Francisco de Assis Diniz
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefones: 216-6213/6252
FAX: 216-6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR FATOS RELACIONADOS À

PIRATARIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E
SONEGAÇÃO FISCAL.

Presidente: Medeiros (PL)
1° Vice-Presidente: Julio Lopes (PP)
2° Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
3° Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
Relator: Josias Quintal (PMDB)
Titulares Suplentes

Luiz Carreira - vaga do PRONA Rodrigo Maia
Marcelo Guimarães Filho 1 vaga
Mendonça Prado

PMDB
Josias Quintal Pastor Pedro Ribeiro
Marcelo Castro Sandra Rosado
Mauro Lopes 1 vaga

PSDB
Bosco Costa Carlos Sampaio
Helenildo Ribeiro João Campos
Vicente Arruda 1 vaga

PP
Enivaldo Ribeiro Márcio Reinaldo Moreira
Mário Negromonte Nélio Dias

PTB
Jonival Lucas Junior Arnaldo Faria de Sá
Romeu Queiroz Iris Simões

PL
João Caldas Almeida de Jesus
Marcos de Jesus Edmar Moreira

PSB
Dr. Ribamar Alves 1 vaga

PPS
Geraldo Thadeu Colbert Martins

PDT
Promotor Afonso Gil Davi Alcolumbre

PCdoB
Daniel Almeida 1 vaga

PRONA
(Deputado do PFL ocupa a vaga) Elimar Máximo Damasceno

Secretário(a) Manoel Alvim
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefones: 216-6210
FAX: 216··62í;5

REQUER A INSTALAÇÃO DE COMISSÃO EXTERNA

Secretário(a) Sílvio Souza da Sílva
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 216-6267/6270/6271/6268
FAX: 216··62f:5

COMISHÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR A ATUAÇÃO DE

ORGANIZAI,ÕES CRIMINOSAS ATUANTES NO TRÁFICO DE
ÓRGÃOS HUMANOS.

Presidente: I\eucimar Fraga (PL)
1° Vice-Presidente: Pastor Frankembergen (PTB)
2° Vice-Presidente: Pastor Pedro Ribeiro (PMDB)
3° Vice-Presidente:
Relator: Zico Bronzeado (PT)
Titulares Suplentes

3 vagas

3 vagas

1 vaga

Jurandir Boia

1 vaga

Rubinelli
3 vagas

Carlos Souza
João Tola

José Linhares
Nilton Baiano

Paulo Baltazar

Jandira Feghali

Jovino Cândido

Severiano Alves

Geraldo Thadeu

Geraldo Thadeu

Wanderval Santos

Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira

1 vaga

Dr. Rodolfo Pereira

Marcondes Gadelha
1 vaga

PV

PDT

PPS

PSB

PCdoB

Medeiros

Manato

PPS

Sarney Filho

Dr. Ribamar .\Ives

Dr. Ribamar Alves

PSB

Geraldo Resdnde

PCdoB

Carlos Mota
Neucimar Fmga

Perpétua Almeida

PL

PV
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)

Marcus Vicerlte
Pastor Frank3mbergen

João Camp03
Rafael Guern
Walter Feldrr an

PP

PDT

PTB

Dr. Rodolfo F'ereira

PSDB

PT

PFL

Ivo José
Nelson Pelle!Jfino
Paulo Rubem Santiago
Zico Bronzea.do

Vanessa Grazziotin

Antonio Joaquim
Dr. Benedito Dias

Lupércio Rar lOS

André de Pai lia
Dr. Pinotti
Laura Carneiro

PMDB
Benjamin Maranhão· vaga do PV
Jefferson Canpos
José Ivo Sarlori
Pastor Pedre Ribeiro

3 vagas

4 vagas

3 vagas

Pedro Henry
Ricardo Barros

Neucimar Fraga

Eduardo Barbosa
Nicias Ribeiro

1 vaga

Armando Monteiro
Carlos Dunga

PT

PP

PL

PTB

PFL

PSDB

PMDB

Julio Lopes
Sandes Júnior (Licenciado)

Alex Canziani
Ronaldo Vasconcellos

Carlos Alberto Leréia
Júlio Redecker
Julio Semeghini

Josias Quintal
Olavo Calheiros
1 vaga

Mauricio Rabelo

Devanir Ribeiro
Rubinelli
Wasny de Roure
1 vaga

Laura Carneiro
Marcos Abramo
Robson Tuma

. ----T



Suplentes
9 vagas

DESTINADA A ACOMPANHAR E TOMAR MEDIDAS CABíVEIS
NAS DENÚNCIAS DE DESVIO DE VERBAS FEDERAIS

RELATIVAS À SAÚDE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
Titulares Suplentes

PT
Chico Alencar

PMDB
José Divino

PFL
Laura Carneiro

PSB
Alexandre Cardoso

PCdoB
Jandira Feghali

Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A FAZER DIAGNÓSTICO
TÉCNICO SOBRE O ACIDENTE COM O VEíCULO LANÇADOR

DE SATÉLITE VLS-1 E SOBRE O PROGRAMA ESPACIAL
BRASILEIRO, PODENDO DESLOCAR-SE À BASE DE

ALCÂNTARA - MA, AO CENTRO TÉCNICO AEROESPACIAL
CTA, EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS· SP, OU A QUALQUER

OUTRA LOCALIDADE QUE SE FIZER NECESSÁRIO.
Coordenador: Corauci Sobrinho (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Terezínha Fernandes
Washington Luiz

PFL
César Bandeira
Corauci Sobrinho

PMDB
Pastor Pedro Ribeiro
Pedro Novais

PSDB
João Castelo

PP
Wagner Lago

PTB
Pedro Fernandes

PL

PDT
Dr. Rodolfo Pereira

PCdoB
Vanessa Grazziotin

Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES DO ASSASSINATO DOS AUDITORES

FISCAIS E DO MOTORISTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO,
NA REGIÃO NOROESTE DE MINAS GERAIS, NA CIDADE DE

UNAí.
Coordenador: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Titulares
(Deputado do PTa ocupa a vaga)
(Deputado do PL ocupa a vaga)
(Deputado do PPS ocupa a vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PFL ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PCdoB ocupa a vaga)
(Deputado doPT ocupa a vaga)

PT
Eduardo Valverde • vaga do PRESIDENTE
Luiz Eduardo Greenhalgh - vaga do PRESIDENTE
Virgílio Guimarães· vaga do PRESIDENTE

PFL
José Roberto Arruda· vaga.do PRESIDENTE

PTB
Arnaldo Faria de Sá - vaga do PRESIDENTE

PSDB
Eduardo Barbosa - vaga do PRESIDENTE

PL
Carlos Mota - vagado PRESIDENTE

PPS
Colbert Martins - vaga do PRESIDENTE

PCdoB
Sérgio Miranda - vaga do PRESIDENTE

Secretário(a): .

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A AVERIGUAR A
SITUAÇÃO DE CONFLITO EXISTENTE ENTRE OS

MORADORES E O IBAMA, NO ENTORNO DO PARQUE
NACIONAL DO IGUAÇU, NO ESTADO DO PARANÁ.

Paulo Marinho
PSB

Dr. Ribamar Alves
PCdoB

Vanessa Grazziotin

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6209/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A VERIFICAR, "IN LOCO",
AS CAUSAS DO INCÊNDIO E BUSCAR CONHECIMENTO

PARA QUE AS pOLíTICAS PÚBLICAS FEDERAIS POSSAM
DESENVOLVER O ESTADO DE RORAIMA.

Titulares Suplentes
PT

Josias Gomes
Paulo Rocha
Professor Luizinho
Zico Bronzeado

PMDB
Alceste Almeida

PFL
Francisco Rodrigues

PTB
Pastor Frankembergen

PP
Suely Campos

Titulares
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PFL ocupa a vaga)
(Deputado S.PART. ocupa a vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a vaga)
(Deputado do PP ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)

PT
Assis Miguel do Couto· vaga do PRESIDENTE

PMDB
Osmar Serraglio - vaga do PRESIDENTE

PFL
Eduardo Sciarra • vaga do PRESIDENTE

pp
Nelson Meurer - vaga do PRESIDENTE

PTB
Alex Canziani - vaga do PRESIDENTE

PSOB
Luiz Carlos Hauly • vaga do PRESIDENTE

S.PART.
Fernando Gabeira • vaga do PRESIDENTE

Secretário(a): -

Suplentes



COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A AVALIAR O ESTADO
DE CALAMIDADE PÚBLICA PROVOCADO PELAS

ENCHENTES EM VÁRIOS ESTADOS DA REGIÃO NORDESTE.
Titulares Suplentes

PT
Fernando Ferro
João Alfredo

PFL
Fernando de Fabinho
José Carlos Machado

PMDB
Marcelo Castro
Wilson Santiago

PSDB
Antonio Cambraia
Átila Lira

PP
Reginaldo Germano

PTB
Rommel Feijó

PL
Inaldo Leitão

PSB
Luciano Leitoa

PPS
Rogério Teófilo

PDT
Severiano Alves

Secretário(a): Mário Dráusio de O Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6203/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A DISCUTIR A
FEMINIZAÇÃO DA POBREZA NO BRASIL.

Relator: Luci Choinacki (PT)
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi
Luci Choinacki

PFL
Celcita Pinheiro
Zelinda Novaes

PMDB
Almerinda de Carvalho
Ann Pontes

PSDB
Professora Raquel Teixeira
Thelma de Oliveira

PP
Suely Campos

PTB
Elaine Costa
Kelly Moraes

PL
Maurício Rabelo

PSB
Janete Capiberibe
Luiza Erundina

PPS
Maria Helena

PCdoB
Alice Portugal
Perpétua Almeida

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6215/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A AVERIGUAR
DENÚNCIAS REFERENTES A INTERFERÊNCIAS NA LISTA

DE ESPERA DE PACIENTES NECESSITADOS DE
TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA NO INSTITUTO

NACIONAL DO CÂNCER.
Coordenador: Rafael Guerra (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Henrique Fontana
Maninha

PFL
Dr. Pinotti
Laura Carneiro

PMDB
Benjamin Maranhão
Marcelo Castro

PSDB
Eduardo Paes
Rafael Guerra

PP
Antonio Joaquim

PTB
Dr. Francisco Gonçalves

PL
Almir Moura

PSB
Alexandre Cardoso

PPS
Geraldo Resende

Secretário(a): Saulo Augusto Pereira
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7064/7059
FAX: 216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A AVALIAR, IN LOCO, A
SITUAÇÃO DA DEMARCAÇÃO EM ÁREA CONTíNUA DA

RESERVA INDíGENA "RAPOSA SERRA DO SOL", NO
ESTADO DE RORAIMA.

Coordenador: Moacir Micheletto (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde
Lindberg Farias

PFL
José Rocha
Mussa Demes

PMDB
Asdrubal Bentes
Moacir Micheletto

PSDB
Nicias Ribeiro
Zenaldo Coutinho

PP
Luis Carlos Heinze

PTB
Jair Bolsonaro

PL
Coronel Alves

PSB
(Deputado do PCdoB ocupa a vaga)

PPS
Colbert Martins

PCdoB
Perpétua Almeida - vaga do PSB

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6209/6232
FAX: 216-6225



PT

PSB

PTB

PL

PPS

PDT
Severiano Alves

Rogério Teófilo

Luiza Erundina

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A, NO PRAZO DE 20
DIAS, EXAMINAR E OFERECER UM INDICATIVO AO
PLENÁRIO REFERENTE AO PROJETO DE DECRETO

LEGISLATIVO N° 383, DE 2003, QUE "SUSTA O DECRETO N°
3.860, DE 9 DE JULHO DE 2001, QUE DISPÕE SOBRE A

ORGANIZAÇÃO 00 ENSINO SUPERIOR, A AVALIAÇÃO DE
CURSOS E INSTITUiÇÕES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS",
INCLUINDO O RECADASTRAMENTO DAS UNIVERSIDADES.
Titulares Suplentes
(Deputado do PSDB ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)

PP

Carlos Mota

Luiz Antonio Fleury
Vicente Cascione

Darci Coelho - vaga do PFL
Ivan Ranzolin
Ricardo Fiuza

Renato CozzoHno • 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 de PRESIDENTE
Sarney Filho· vaga do PRESIDENTE

S.PART.
Fernando Gabeira·vaga do PRESIDENTE

Aloysio Nunes Ferreira
Eduardo Barbosa
lhelma de Oliveira

Laura Carneiro
ZelindaNovaes
(Deputado do PP ocupa a vaga)

PMDB

PSDB

Durval Orlato
Jorge Boeira
Maria do Rosário
Terezinha Fernandes

PFL

Ann Pontes
Osmar Serraglio
Rose de Freitas

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A EFETUAR ESTUDO
EM RELAÇÃO AOS PROJETOS EM TRAMITAÇÃO
REFERENTES AO ESTATUTO DA CRIANÇA E 00

ADOLESCENTE E À REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL E
OFERECER INDICATIVO À CASA SOBRE A MATERIA.

Presidente: Osmar Serraglio (PMDB)
Relator: Vicente Cascione (PTS)
Titulares Suplentes

Secretário(a): "

Secretário(a): Saulo Augusto Pereira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior,.Sala 170-A
Telefones: 318-7064/7059
FAX: 216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES SOBRE OS CONFRONTOS ENTRE OS

GARIMPEIROS E íNDIOS CINTA-LARGA PELA EXPLORAÇÃO
ILEGAL 00 GARIMPO DE DIAMANTES NA RESERVA

ROOSEVELT, SITUADA NO SUL DE RONDÕNIA.
Titulares Suplentes
(Deputado do PPS ocupa a vaga)
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PP ocupa a vaga)
(Deputado do PLocupa a vaga)
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PCdeB ocupa a vaga)

PT
Carlos Abicalil •. vaga do PRESIDENTE
Eduardo Valverde • vaga do PRESIDENTE

PP
Luis Carlos Heinze - vaga do PRESIDENTE

PTB
Alberto Fraga - vaga do PRESIDENTE
Nilton Capixaba· vaga do PRESIDENTE

PL
Miguel de Souza· vaga do PRESIDENTE

PPS
Agnaldo Muniz· vaga do PRESIDENTE

PCdoB
Perpétua Almeida· vaga do PRESIDENTE

PV
Edson Duarte· vaga do PRESIDENTE

Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA COM A FINALIDADE DE AVERIGUAR
AS CAUSAS E A EXTENSÃO DOS DANOS CAUSADOS AO
MEIO AMBIENTE PELO VAZAMENTO DE UMA BARRAGEM

DE REJEITOS DA INDÚSTRIA CATAGUASES DE PAPEL
LTOA., ATINGINDO MUNiCípIOS DOS ESTADOS DE MINAS

GERAIS E 00 RIO DE JANEIRO.
Coordenador: César Medeiros (PT)
Relator: Renato Cozzolino (PSC)
Titulares Suplentes
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado S.PART. ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PP ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PT ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)
(Deputado do PMDB ocupa a vaga)
(Deputado do PSC ocupa a vaga)
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PTB ocupa a vaga)
(Deputado do PV ocupa a vaga)

PT
César Medeiros· vaga do PRESIDENTE
Leonardo Monteiro - vaga do PRESIDENTE

PMDB
Luiz Bitlencourt - vaga do PRESIDENTE
Nelson Bornier - vaga do PRESIDENTE

PP
Julio Lopes. vaga do PRESIDENTE

PTB
Ronaldo Vasconcellos· vaga do PRESIDENTE
Sandro Matos - vaga do PRESIDENTE

PSC



(Deputado do PFL ocupa a vaga)
(Deputado do PSDB ocupa a vaga)

PT
Iara Bernardi· vaga do PRESIDENTE

PMDB
Gaslão Vieira· vaga do PRESIDENTE

PFL
Paulo Magalhães. vaga do PRESIDENTE

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira· vaga do PRESIDENTE
Professora Raquel Teixeira· vaga do
PRESIDENTE

Secrelário(a): -



PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura OCO ou OSF slo porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou OSF elo porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

Assinatura OCO ou OSF slo porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou OSF elo porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

Ug 020055

Gestão 00001

R$ 31,00
R$ 96,00

R$127,60
R$ 0,30
R$ o,ao

R$ 62,00
R$193,00
R$255,20

R$ 0,30
R$O,aO

Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de Empenho. Ordem de Pagamento pelo Banco do Brasil, Agência
4201-3 conta n° 170500-8, ou recibo de depósito via FAX (Oxx61) 224-5450, a favor do FUNSEEp, indicando a assinatura pretendi

da, conforme tabela de códigos identificadores abaixo discriminados:

Subsecretaria de Edições Técnicas

Assinaturas OCN

Venda de Editais

Orçamento/Cobrança

Aparas de Papel

Leilão

Aluguéis

Cópias Reprográficas

02005500001001-0

02005500001002-9

02005500001003-7

02005500001004-5

02005500001005-3

02005500001006-1

02oo5500001007-X

02005500001008-8

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
PRAÇA DOS TRÊS PODERES SIN° - BRASíLIA - DF - CEP 70165-900

CGC 00.530.279/0005-49

Obs.: Não será recebido cheque via carta para efetivar assinatura dos OCN

Maiores informações pelos telefones (Oxx61) 311-3772 e (Oxx61) 311-3803 - Serviço dan'Wi&
tração Econômico-Financeira/Controle de Assinaturas, com Mourão ou Solange NetolWaldir



EDiÇÃO DE HOJE: '376 PÁGINAS
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