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CONGRESSO NACIONAL

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 604, DE 2003

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão FM Co
munitária de Tracunhaém - PE, a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Tracunhaém, Estado de Pernambuco.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 43, de 17 de janeiro de 2002, que autoriza

a Associação Comunitária de Radiodifusão FM, Comunitária de Tracunhaém - PE, a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tracunhaém, Estado
de Pernambuco.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de Agosto de 2003. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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N° 1.762/03 - Do Senhor Deputado João
Paulo Cunha, Presidente da Câmara dos Depu
tados, devolvendo ao Deputado Humberto Mich~

les, o PL n° 1586/03, de autoria deste, pelas ra-
zões que aduz. 40515

N° 1.763/03 - Do Senhor Deputado João
Paulo Cunha, Presidente da Câmara dos Depu
tados, devolvendo ao Deputado Neuton Lima, o
PRC nO 19/03, de autoria deste, pelas razões que
aduz. 40516

N° 761/03 - Do Senhor Deputado Eunicio
Oliveira, Líder do PMDB, comunicando que o
Deputado Silas Brasileiro passa a integrar a CPI
destinada a "investigar denúncias de irregularida
de na prestação de serviços por empresas e ins-
tituições privadas de Planos de Saúde". 40517

ND 895/03 - Do Senhor Deputado José
Carlos Aleluia, Líder do PFL, indicando o Depu

tado Lael Varella para integrar a CPI destinada a
"investigar as atividade da SERASA - Central de
Serviços dos Bancos S/A. 40517

N° 838/03 - Do Senhor Deputado Roberto
Jeffersson, Líder do PTB, indicando os Deputados
José Múcio Monteiro e Armando Monteiro para in
tegrarem a Comissão Especial destinada a apreci-
ar e proferir parecer ao PLP n° 76/03. 40517

N° 1.016/03 - Do Senhor Deputado Pedro
Henry, Líder do PP, indicando o Deputado Osó
rio Adriano para integrar a Comissão de Econo-
mia, Indústria e Comércio. 40518
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N° 1.035/03 - Do Senhor Deputado Pe
dro Henry, Líder do PP, indicando os Deputa
dos do referido Partido que integrarão a Co
missão Especial destinada a proferir parecer à
PEC n° 524-A/02. 40518

N° 312/03 - Do Senhor Deputado Nelson
Proença, Vice-Líder no exercício da Liderança
do PPS, indicando os Deputados B. Sá e Leê
nidas Cristino para integrarem a Comissão
Especial destinada a apreciar e proferir parecer
ao PLP n° 76/03. 40518

W 229/03 - Do Senhor Deputado Corauci
Sobrinho, Presidente da Comissão de Ciência
e Tecnologia Comunicação e Informática, co.
municando que a referida Comissão apreciou o
PL n° 7049/02. 40518

N° 311/03 - Do Senhor Deputado Luiz
Eduardo Greenhalgh, Presidente da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, comu
nicando que a referida Comissão apreciou o PL
n° 3888-A/97. 40519

N° 321/03 - Do Senhor Deputado Luiz
Eduardo Greenhalgh, Presidente da Comissão
deConstituição e Justiça e de Redação, encam~
nhando os Projetos de Decreto Legislativo que
especifica, aprovados pela referida Comissão...... 40519

W 330/03 - Do Senhor Deputado Luiz
Eduardo Greenhalgh, Presidente da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, encam~
nhando o PL nO 3464-A/00, apreciado pela refer~

da Comissão. 40519
N° 331/03 - Do Senhor Deputado Luiz

Eduardo Greenhalgh, Presidente da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, comu
nicando que a referida Comissão apreciou o PL
nO 286-B/99. 40519

N° 513/03 - Do Senhor Deputado Leo
Alcântara, Presidente da Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio, solicitando a apensa
ção dos Projetos de Lei nOs 1202/03 e 1356/03
ao PL nO 7003/02. 40519

W 109/03 - Do Senhor Deputado Eliseu
Resende, Presidente da Comissão de Finanças
e Tributação, solicitando a apensação dos Pro.
jetos de Lei nOs 6918/02, 6919/02 e 6920/02 ao
PL n° 6917/02. 40520

N° 547/03 - Do Senhor Deputado Átila Lins,
Presidente da Comissão de Fiscalização Finance~

ra e Controle, encaminhando o PL n° 228/03, apre-
ciado pela referida Comissão. 40520

W 709/03 - Do Senhor Deputado Moroni
Torgan, Presidente da Comissão de Segurança
Pública e Combate ao Crime Organizado, Violên
cia e Narcotráfico, comunicando que a referida
Comissão proferiu parecer pela rejeição do PL

122/99 e pela aprovação do PL nO 165/99 e
apensados, com substitutivo, e complementação
de voto. 40520

N° 723/03 - Do Senhor Deputado Moroni
Torgan, Presidente da Comissão de Segurança
Pública e Combate ao Crime Organizado, Violên
cia e Narcotráfico, encaminhando o Requerimen-
to n° 1.10/03, aprovado pela referida Comissão.. 40520

W 248/03 - Da Senhora Deputada Angela
Guadagnin, Presidente da Comissão de Seguri
dade Social e Família, comunicando que a referi
da Comissão apreciou o PL n° 4.777/01, e do L
nO 4.884/01, apensado. 40521

N° 249/03 - Da Senhora Deputada Angela
Guadagnin, Presidente da Comissão de Seguri
dade Social e Família, comunicando que a referi
da Comissão apreciou o PL N° 4936-A/01, e do
PL n° 5.969/01, apensado. 40521

N° 104/03 - Do Senhor Deputado Romeu
Queiroz, Presidente da Comissão Viação e
Transportes, comunicando que a referida Comis-
são aprovou o PL n° 5619/01. 40521

N° 105/03 - Do Senhor Deputado Romeu
Queiroz, Presidente da Comissão Viação e
Transportes, comunicando que a referida Comis-
são rejeitou o PL nO 7040/02. 40522

W 112/03 - Do Senhor Deputado Romeu
Queiroz, Presidente da Comissão Viação e
Transportes, comunicando que a referida Comis-
são rejeitou o PL nO 7051/02. 40522

N° 168/03 - Do Senhor Deputado Bernardo
Ariston, comunicando o seu desligamento do
PSB e seu ingresso no PMDB. 40522

N° 41/03 - Da Senhora Deputada Iriny Lo
pes, comunicando que está declinando da indica
ção para a Comissão Mista incumbida de relatar
o veto ao PL nO 6.301/02. 40523

W 355/03 - Do Senhor Deputado Lobbe
Neto, solicitando a constituição de uma Comis
são Especial para analisar e dar parecer ao PL
n° 1398/03. 40523

N° 85/03 - Do Senhor Deputado Sandro
Matos, comunicando o seu desligamento do PSB
e seu ingresso no PMDB. 40524

COMUNICAÇÃO

- Do Senhor Deputado Jefferson Campos,
comunicando o seu desligamento do PSB e seu
ingresso no PMDB. 40526

REQUERIMENTOS

N° 1.021/03 - Do Senhor Deputado Rogé
rio Silva, requerendo a apensação do PL nO
282/03 ao PL nO 3/03. 40528

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



40557

40557

40555

40535

40556

40556

40535

40533

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR

NO 1.525/2003 -Do Sr. Vicentinho - Institui
o Sistema Único de Consórcios e dá outras prc.
vidências ..

N° 1.530/2003 - Do Sr. André de Paula 
Concede dedução do Imposto de Renda às em
presas que contratarem trabalhadores com me
nos de vinte e um ou mais de quarenta e cinco
anos de idade .

N° 1.575/2003 - Do Sr. Coronel Alves 
Inclui parágrafo ao artigo 36 da Lei n° 8.078, de
11 de setembro de 1990, Código de Defesa do
Consumidor, para prever a obrigatoriedade da
publicidade em língua portuguesa, e dá outras
providências ..

N° 1.576/2003 - Do Sr. Ronaldo Dimas 
Altera os artigos 285 e 288 da Lei na 9.503, de 23
de setembro de 1997, (Código de Trânsito Brasi
leiro) que tratam do funcionamento de Juntas
Administrativas de Recursos de Infrações 
JARls, em especial, quanto ao julgamento de
recursos de multas aplicadas nas rodovias fe.
derais, com base nos referidos artigos .

N° 1.567/2003 - Do Sr. Almir Moura 
Acrescenta parágrafo ao art. 71 da Consolidação
das Leis do Trabalho para permitir a redução do
intervalo para repouso ou refeição dos emprega
dos de microempresas e de empresas de peque-
no porte nas condições que especifica ..

N° 1.572/2003 - Do Sr. Carlos Nader 
"Permite o desconto do imposto de Renda a pa
gar, de despesas com a manutenção de excepc~

onais." .

N° 77/2003 - Do Sr. Rogério Silva - Altera
a lista de serviços sujeitos ao Imposto sobre Ser-
viços de Qualquer Natureza .

N° 80/2003 - Do Sr. Davi Alcolumbre 
Altera a redação do art. 40 da Lei Complementar
26, de 11 de setembro de 1975, para possibilitar
o saque do saldo das contas individuais do
PiS-PASEP ..
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N° 1.046/03 - Do Senhor Deputado Luc~ NO 1.577/2003 - Do Sr. Coronel Alves -
ano Zica, requerendo a desapensação do PL Dispõe sobre a gratuidade dostransportes coleti-
na 1505/03 do PL na 5486/01. 40529 vos para os idosos e deficientes e dá outras pro-

S/NO/03 - Da Senhora Deputada Maria do vidências. 40558
Carmo Lara, solicitando a tramitação conjunta N° 1.581/2003 - da Sra. Ann Pontes - Ois·
dos Projetos de Lei nas 4359/01 e 7472/02.......... 40529 põe sobre a proibição de acumulação de modali

dades de identificação pessoal para acesso e
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO permanência em prédios públicos e privados, ...... 40559

N° 126/2003 - Do Sr. João Herrmann e ou- N° 1.582/2003 - Do Sr. Geraldo Thadeu -
tros - Altera a redação do § 40 do art. 57 da Dispõe sobre alteração da Lei na 9.503, de 23 de
Constituição FederaL... 40529 setembro de 1997, acrescentando prazo para jul

gamento dos recursos interposto contra notifica-
ção deauto de infração. 40560

N° 1.583/2003 - Do Sr. Welinton Fagundes
- Acrescenta à Lei na 8.171,de 17 de janeírode
1991, artigo que define o que éU agricultorfamil.iaru

• 40560

N° 1.587/2003 .... da Sra. Mariângela Duar
te - Altera a Lei na 8.666, de 21 de junho de
1993, e a Lei na 8.987, de 13 de fevereiro de
1995, para efeito de in$tituir. medidaspreventi·
vas à responsabilização subsidiária da Admi
nistração Pública decorrente de contratos ad-
ministrativos. 40561

N° 1.594/2003 - Do Sr. Washington Luiz 
Altera a Lei na 9.612, de .19 de fevereiro de 1998,
que "Institui o Serviço de Radiodifusão Comuni-
tária e dá outras providências" ,.... 40563

N° 1.595/2003 - Do Sr. IIdeu Araujo - Dis-
põe acerca da responsabilidade pela destinação
de pilhas, baterias e lâmpadÇl.s usadâ.s~ 40564

N° 1.596/2003 - Do Sr. Gastão Vieira 
Torna indispensável autorização judicial para a
criança ou adolescente viaj~rem para fora daCo-
marca onde residem, nos casos que especifica... , 40566

N° 1.597/2003 - Do. Sr. Gastão Vieira 
Torna pública e incondicionada a ação penal
quando a vítima de crime sexual for criança ou
adolescente,. modificando o artigo 225 do Decre
to-Lei na 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -- Có
digo Penal; e torna hediondo o delito de explora
ção sexual contra menor .de. quatorze anos,
acrescentando artigo à Lei na 8.072, de 25 de ju-
lho de 1990 ,....... 40567

N° 1.608/2003 - Do Sr. Rogério Silva 
Acrescenta o inciso IV ao art. 365 da Lei na
5.869, de 11 de janeiro de 1973 e dá outras pro·
vidências ,................................................ 40570

N° 1.609/2003 - Do Sr. Rogério Silva - De
termina o sentido de pena cruel e trabalhos for
çados, de que trata o artigo 50, inciso XLVII, alí-
neas 'c' e 'e' da Constituição Federal. ,...... 40570

N° 1.611/2003 - Do Sr. Rogério Silva 
Estabelece horário especial de trabalho para pais
ou responsáveis por pessoa. portadora de defi-
ciências físicas, sensoriais ou mentais. 40571



40498 Quinta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

N° 1.613/2003 - Do Sr. Rogério Silva - PROJETOS DE RESOLUÇÃO
Estabelece normas para prestação de serviços N0 59/2003 _ Do Sr. Elimar Máximo Da-
de transporte individual de passageiros através masceno _ Altera os artigos 66 e 87 do Regi-
de motocicleta - moto-táxis e dá outras providên-. mento Interno. 40587
clas. 40572

N° 1.619/2003 - Do Sr. Edson Duarte 
Classifica o resíduo proveniente da atividade de
mineração e industrialização do amianto ou as
besto e dos produtos que o contenham, inclusive
como contaminante, como sendo Classe I ou
"Resíduo industrial perigoso" para fins de sua
destinação final................. 40573

N° 1.620/2003 - Dos Srs.Maria doRosário,
e Wasny de Roure - Dispõe sobre os critérios de
seleção e admissão em universidades públicas
federais e dá outras providências. 40574

N° 1.622/2003 - Do Sr. Almeida de Jesus 
Dispõe sobre a regulamentação das propagal1
das de televisão, proibindo a exibição de cenas
que estimulem o abuso e a liberdade da sexual~

dade no horário das cinco horas e vinte e quatro
horas.......... 40575

NO 1.624/2003 - Da Sra. Selma Schons 
Dispõe que na distribuição de compras para a
alimentação escolar, entre 20 e 40% do valor
seja destinado a frutas, leite e seus derivados...... 40577

N° 1.626/2003 - Do Sr. Sandes Júnior 
Altera a Lei na 6.454, de 24 de outubro de 1977,
que "dispõe sobre a denominação de logradou
ros, obras, serviços e monumentos públicos, e
dá outras providências; 40578

NO 1.627/2003 - Do Sr. Feu Rosa - Institui
a aprovação em exame obrigatório como cond~

ção para o exercício da profissão de cirur-
gião-dentista. 40579

NO 1.628/2003 - Do Poder Executivo - Dis-
põe sobre a concessão do benefício de seguro
desemprego, durante o período de defeso, ao
pescador profissional que exerce a atividade
pesqueira de forma artesanal................................ 40579

NO 1.631/2003 - Do Sr. Lobbe Neto 
Acrescenta os parágrafos 40 e 50 ao art. 60 da
Lei n.o 6.360, de 23 de setembro de 1976 40581

N° 1.632/2003 - Do Sr. Lobbe Neto - Dá
nova redação ao art. 31 da Lei n.o 8.078, de 11
de setembro de 1990, que dispõe sobre a prote-
ção do consumidor e dá outras providências." ... 40582

N° 1.636/2003 - Do Sr. Eduardo Cunha -
Altera a Lei 9.478, de 06/08/1997, e dá outras
providências. 40583

N° 1.641/2003 - Do Sr. Dr. Ribamar Alves
- Altera dispositivos do art. 36 da Lei n° 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 40584

N° 61/2003 - Do Sr. Enio Bacci - Denomi
na o Comitê de Imprensa da Câmara dos Depu
tados de Comitê de Imprensa Jornalista Roberto
Marinho e dá outras providências. 40588

RECURSOS

N° 42/2003 - Do Sr. Luiz Carlos Hauly 
Recorre, nos termos do art. 137, § 2°, do Regi
mento Interno, contra o despacho do Presidente
referente à devolução do PI. 1.378 / 2003, que
dispõe sobre as condições de aposentadoria do
servidor público e dá outras providências. 40588

N° 46/2003 - Do Sr. José Pimentel e ou
tros - Requer, com base nos arts. 58, § 3° e 133
do Regimento Interno, que o Projeto de Lei n°
7.090-A, de 2002, com parecer contrário da co-
missão de mérito, seja apreciado pelo Plenário. ... 40589

ERRATAS

Proposta de Emenda à Constituição na
104/03; Projetos de Lei Complementar nas
256/01 e 267/01; Projeto de Decreto Legislativo
na 299/03. 40590

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 27-8-2003

IV - Breves Comunicações

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Dis
curso retirado pelo orador para revisão.) - Anún
cio de reunião da Comissão Especial da reforma
política com presidentes de agremiações partidá-
rias. Celeridade dos trabalhos do órgão. ....... ........ 40591

HELENO SILVA (Bloco/PL - SE) - Solicita
ção à Secretaria Nacional de Defesa Civil do Mi
nistério da Integração Nacional, de inclusão de
Municípios do Estado de Sergipe no Programa
Emergencial de Combate à Seca, lançado pelo
Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar
e Combate à Fome em parceria com o Ministério
da Defesa. 40591

JAIR BOLSONARO (PTB - RJ) - Falta de
atrativos para ingresso nas fileiras do Exército
Brasileiro. Implantação de políticas de controle
da natalidade para o efetivo combate à miséria.
Destinação de maiores recursos orçamentários
às Forças Armadas brasileiras. 40592

LUIZ COUTO (PT - PB) - Apoio da popu
lação brasileira às reformas estruturais promovi
das pelo Governo Luiz Inácio Lula da Silva. Ma
téria Cresce o apoio para reforma, publicada pelo
Jornal de Brasília. Conclamação a Deputados
petistas para acompanhamento da bancada do
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partido nas votações em segundo turno da prc-
posta de reforma previdenciária ..

LUIZ ALBERTO (PT - BA) - Realização
pela Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, coma participação da M~

nistra do Meio Ambiente, MarinaSilva, e repre
sentantes de órgãos governamentais, de audiên
cia pública no Município de Santo Amaro para
debate sobrecontarninação de trabalhadores Ic
cais por resíduos de chumbo, no Estado da Ba
hia. Transcurso do 15° aniversário da Fundação
Cultural Palmares .

TARCISIO ZIMMERMANN (PT - RS) 
Ampliação. do debate sobre as reformas traba-
lhista e sindical. .

VICENTINHO (PT- SP) - Transcurso do
40° aniversário do discurso proferido pelo líder
negro Martin Ll.lther. King contra a discriminação
racial. Resultados positivos de políticas afirmat~

vas destinadas. à população negra. Defesa de
aprovação,pela Casa, do projeto de lei sobre
instituição do Estatuto da Igualdade Racial. .........

ARY VANAZZI (PT - RS) - Importância do
debate das reformas estruturais pelo Poder Le
gislativo. Defesa de alteração de dispositivos das
propost~sdereformasprevidenciária e tributária.
Participaçãoçia sociedade brasileira na discus
são de .• acordo entre? Governo brasileiro e o
Fundo Monetário Internaciopal e do ingresso do
Bra~i1 na Area de .Uvre Comércio das Américas.
Expectativa de realização da reforma agrária .

CARLOS .•. SANTANA. (PT -. RJ. Pela or
dem.) -E;~tMuração. da Agência Nacíonal do
Petróleo pa~~ combate. à. sonegação fiscal e
adulteração de combustíveis ..

ALf0ERINDj\ DEPf\RVALHO (PMDB - RJ)
- Vantagensdainstal~çãode mais uma refinaria
de petróleo no Estado do Rio de Janeiro. Concla
mação à bancada fluminense na Casa para apo-
io à iniciativa ; : ..

LIS9r-.JARPO. MqNTEIRO (PT - MG) 
Apoio à. Marchad~s Ma.rgarid~s. Promoção, pela
Comissão de·Legislação •. Participativa e pela Co
missão de pes~nvolvirnentR Urbano e Interior, do
Seminári? q?~em(plvimento Sustentável dos Va-
Ies do Jequitinhonha e Mucuri ..

JAND/RAFEGHALI (PCdoB- RJ. Discur
so retira9()p~l~ o~adorél para revisão.) - Impert~

nência Pa.~ ~entatiyasclps tr1eio~. de comunicação
de acirrarnentRdápol~micaem torno da vota
ção, ~rnsegunqotur~o, da. proposta de reforma
previdenci~riél' .• Contestação à notícia veiculada
peloJomaINaclo~al,da~Elde Globo de Telev~

são, sobre spPRstaretalia.ção pqlítica à oradora
pelo voto contrário a determinados pontos· da re-
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forma. Desqualificação, pelo Presidente Luiz Iná
cio Lula da Silva, do debate da reforma previden
ciária, em declarações públicas durante visita ofi-
ciai à Venezuela .

SELMA SCHON8 (PT - PR)- Acerto do
lançamento, pelo Presidente Luiz. Inácio Lula da
Silva e pela Secretária Especial.de Políticas para
as Mulheres, Emília Fernandes, do Conselho Na
cional dos Direitos da Mulher edo Plano Nacio
nal de Prevenção à Violência Contra a Mulher. ....

PAULO MAGALHÃES (PFL - SA) - Pro
testo contra a exclusão. de cacauicultores do Pro
grama Especial de Saneamento dos Ativos.. Ino
cuidade.do. Programa de.Recuperação da Lavou
ra Cacaueira.. Baiana. Empenho do Senador
Antonio Carlos Magalhães na recuperação do
setor cacaueiro , .

CHICO ALENCAR(PT - RJ) - Manuten
ção, pelo orador, da abstenção nas votações da
proposta de reformada Previdência em segundo
turno. Not~ intitulada Intolerância Dez a respeito
da manifestação de sindicalistas .e I'nilitantes do
PSTU contra Parlamentares optantes pelaabs
tenção nas votações da proposta de reformada
Previdência Social. , .

DR. RIBAMAR ALVES (PSB - MA) 
Omissão do Governo Federal no atendimento às
reivindicações dos garimpeiros de Serra Pelada,
no Estado do Pará .

ZICO BRO~ZEADO (PT - AC) - Transcur
so do 59° aniversário de fundação da Rádio Difu
sora Acreana, a Voz das Selvas, no Estado do
Acre , ..

SANDRO MATOS (PSB - RJ) - Risco de
colapso no abastecimento de água no Estado do
Rio de Janeiro em decorrência de estiagem. Ne
cessidade de instituição de programa de emer-
gência para solução do problema ..

ADELOR VIEIRA (PMDB - SC) - Protesto
contra a inclusã() dos profissionais do sexo. na
Classificação Brasileira de Ocupações, divulgada
pelo Ministério do Trabalho e Emprego ..

NEUCIMAR FRAGA (~loco/PL - ES) 
Problemática da paralisação de obras públicas
no País. Anúncio de apresentação de projeto de
lei sobre o assunto , .

BOSCO COSTA (PSDB - SE) - Perplexi
dade ante o. descaso do Relator da proposta de
reforma tributária, Deputado Virgílio Guimarães,
com as emendas apre$entadas pelos Parlamen
tares. Críticas. às manobras políticas do GOlfemo
petista para aprovação da reforma tributária.
Contrariedade à elevação da Carga tributária pro-
posta pelo Poder Executivo. . .
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CLAUDIO CAJADO (PFL - BA) - Críticas
à forma de condução, pelas lideranças governis
tas, da apreciação pela Casa da proposta gover
namental de reforma tributária. Necessidade de
construção de maior entendimento sobre o as
sunto. Transcurso do 114° aniversário da eman
cipação político-administrativa do Município de
Seabra, no Estado da Bahia.. 40605

JOÃO MAGNO (PT - MG) - Cumprimentos
à Direção da Agência Nacional de Telecomunica
ções pela decisão referente à realização de con
sulta à população de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais, sobre proposta de regulamentação
das áreas locais do serviço telefônico comutado. . 40607

MURILO ZAUITH (PFL - MS) - Participa
ção de índios em invasões de terras no Estado
do Mato Grosso do Sul. Presença da Presidência
do Tribunal Superior do Trabalho em Dourados
para encaminhamento de processos trabalhistas
de interesse da comunidade indígena. Preocupa
ção com ações do MST no Estado de Mato Gros
so do Sul. Perspectiva de conflito no Estado, ten
do em vista a inexistente vontade política do Go
vernador Zeca do PT para cumprimento dos
mandatos de reintegração de posse. 40607

LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) - Re
núnciade Jamil Haddad ao cargo de Diretor-Ge-
rai do Instituto Nacional de Câncer. 40609

NELSON BORNIER (PMDB - RJ) - Preju~

zos causados ao trabalhador. assalariado pelo
aumento do custo de vida no País. 40609

REINALDO BETÃO (Bloco/PL - RJ) - Ho
menagem póstuma prestada pelo Ministério da
Ciência e Tecnologia ao empresário Manoel
Alves Lavouras pela qualidade do serviço presta
do pela empresa TREL - Transturismo Rei Ltda.,
do Estado do Rio de Janeiro. 40610

FÁBIO SOUTO (PFL - BA) - Sucesso da
política de industrialização e desenvolvimento re
gional promovida pelo Governador do Estado da
Bahia, Paulo Souto....... 40610

V - Ordem do Dia

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Cont~

nuação da discussão, em segundo turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n° 40-B, de
2003, que modifica os arts. 37, 40, 42, 48,
96,149 e 201 da Constituição Federal, revoga o
inciso IX do § 3° do art. 142 e § 10 do art. 201 da
Constituição Federal e dispositivos da Emenda
Constitucional n° 20, de 15 de dezembro de
1998, e dá outras providências. 40614

Impossibilidade de votação de requerimen-
to para retirada da proposta de pauta, por falta
de quorum. 40614

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM),
NILTON BAIANO (PP - ES) ..

Usaram da palavra para discussão da ma
téria os Srs. Deputados ONYX LORENZONI
(PFL - RS), ARLINDO CHINAGLlA (PT - SP) ......

ONYX LORENZONI (PFL - RS) - Questão
de ordem sobre suspensão dos trabalhos nas
Comissões, com vistas à garantia de quorum
para votação de requerimento ..

PRESIDENTE (Átila Lins) - Resposta à
questão de ordem do Deputado Onyx Lorenzoni.

Suspensão da sessão .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Rea-
bertura dos trabalhos .

Votação de requerimento para retirada da
proposta de pauta .

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE
SÁ (PTB - SP) ..

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Rejei-
ção do requerimento ..

ONYX LORENZONI (PFL - RS. Pela or-
dem.) - Pedido de verificação da votação ..

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Defe-
rimento do pedido de verificação .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ONYX
LORENZONI (PFL - RS), JUíZA DENiSE
FROSSARD (PSDB - RJ), SARNEY FILHO (PV
- MA), AMAURI ROBLEDO GASQUES (PRONA
- SP), VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB - AM),
COLBERT MARTINS (PPS - BA), JOÃO PAULO
GOMES DA SILVA (Bloco/PL - MG), ROBERTO
JEFFERSON (PTB - RJ), ONYX LORENZONI
(PFL - RS), JORGE ALBERTO (PMDB - SE),
LUIZ SÉRGIO (PT - RJ), VICENTE CASCIONE
(PTB, SP) ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
JOÃO PAULO GOMES DA SILVA (Bloco/PL -
MG) ..

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Convo
cação dos Parlamentares ao plenário. Determina
ção de suspensão dos trabalhos nas Comissões....

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa
do ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB -
SP) ..

WILSON SANTOS (PSDB, MT. Pela or
dem.) - Transcurso do 100° aniversário de nasci
mento do ex-Governador do Estado do Mato
Grosso, Fernando Corrêa da Costa .

MAX ROSENMANN (PMDB - PRo Pela or
dem.) - Construção da PR-092 entre os Municí
pios de Rio Branco do Sul e Cerro Azul, no Esta-

---~.~._---- ~ ---~-
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40621

40622

40622

40622

40623



Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 28 40501

do do Paraná. Congratulação ao Governador Ro
berto Requião pelas medidas de combate à ex-
clusão social. 40623

BENJAMIN MARANHÃO (PMDB - PB.
Pela ordem.) - Necessidade de melhoria no
atendimento aos segurados do Instituto Nacional
do Seguro Social. Contrariedade às exigências
para concessão de aposentadoria aos trabalha-
dores rurais............................................................ 40624

JORGE ALBERTO (PMDB - SE. Pela or
dem.) - Resultados da audiência pública promo
vida pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle para debate da formação de monopólio
pelos supermercados na Região Nordeste. 40625

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado GONZAGA
PATRIOTA (PSB - PElo 40626

ALEX CANZIANI (prB - PRo Pela ordem.)
- Redução dos investimentos na educação em
2004....................................................................... 40626

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado FEU ROSA (PP
- ES)...................................................................... 40626

EDUARDO VALVERDE (PT - RO. Pela or
dem.) - Aprovação, pela Comissão de Fiscaliza
ção Financeira e Controle, de requerimento do
orador sobre realização do Seminário Nacional
de Combate à Corrupção. 40626

COLBERT MARTINS (PPS - BA Pela or
dem.) - Realização, pela Comissão de Agricultu
ra e Política Rural, de debate sobre a expansão
do setor sucroalcooleiro no País... 40626

PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB - RR.
Pela ordem.) - Elogio da Comissão Nacional de
Apoio e Acompanhamento às Penas e Medidas
Alternativas, do Ministério da Justiça ao trabalho
desenvolvido pela Secretaria de Justiça e Cida
dania do Estado de Roraima em parceria com a
Igreja Evangélica Assembléia de Deus................. 40627

WAGNER lAGO (PDT - MA Pela ordem.)
- Apoio à manifestação do Presidente João Pau-
lo Cunha sobre a reforma tributária........... 40627

ZÉ GERALDO (PT - PA. Pela ordem.) 
Realização da Marchadas Margaridas. Conquis
ta das trabalhadores rurais no Governo Luiz Iná
cio Lula da Silva. Anúncio do julgamento de de
nunciados por prática. de emasculação no Mun~

cípio de Altamira, Estado do Pará......................... 40630

LEÔNIDAS CRISTINO (PPS - CE. Pela or-
dem.) - Transcurso do 147" aniversário do Mun~

cípio de Santa Quitéria, Estado do Ceará............. 40630

LUIZ CARLOS HAULV (PSDB - PRo Pela
ordem.) - Participação .de Governadores na dis-
cussão da proposta de reforma tributária. Apre-

sentação, pelo orador, de substitutivo à proposta
no tocante ao ICMS .

WASNV DE ROURE (PT - DF. Pela or
dem.) - Urgente conclusão, pelo Governo do
Distrito Federal, de documentos necessários
para recebimento de recursos do Sistema Nacio-
nal de Segurança Nacional. ..

JOVINO CÂNDIDO (PV - Sp. Pela ordem.)
- Solicitação à Presidência de definição do funci
onamento parlamentar do Partido Verde na
Casa .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Res-
posta ao Deputado Jovino Cândido ..

JOSIAS GOMES (PT - BAPela ordem.) 
Êxito do trabalho desenvolvidopelo Programa de
Fiscalização por Sorteios, daControladoria-Geral
da União. Altos índices de corrupção em prefeitu
ras municipais do Estado da Bahia. Lisura das
administrações petistas no Estado .

JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA Pela or
dem.) - Necessidade .de liberação, pelos Procu
radores e o Ministério Púl::llico, das obras de di·
versas hidrelétricas no País ..

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancadao. Sr. Deputado ONVX
LORENZONI (PFL - RS) , ..

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.) -
Pedido de encerramento da votação ..

PAULO PIMENTA (PT - RS. Pela ordem.)
- Importância de manutenção, pelo Governo Fe
deral, do processo de negociação aberto com a
Federação de Sindicatos de Trabalhadores das
Universidades Brasileiras - FASUBRA .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Encerramento da votação ; ..

Rejeição do requerimento .

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado RONALDO CAIADO (PFL - GO).

Usou da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, o Sr. DeputadoNILTON BAIANO
(PP - ES) ..

L1NCOLN PORTELA(Bloco/PL - MG. Pela
ordem.) - Registro c;le voto. Aplauso à decisão do
PROCON quanto à aplicação de multas a clubes
por inobservância das regras previstas no Esta-
tuto do Torcedor ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados JEFFERSON
CAMPOS (PSB - SP), JAMIL MURAD (PCdoS 
SP). CARLOS WILLlAN (PSB - MG), JOSÉ
MILlTÃO (PTB - MG) .

Usou da palavra para discussão da matéria
a Sra. Deputada SELMA SCHONS (PT - PR) ......
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Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados ROMEU
QUEIROZ (PTB - MG), MARCUS VICENTE
(PTB - ES), OSVALDO REIS (PMDB - TO),
SANDRA ROSADO (PMDB - RN). 40641

TARCISIO ZIMMERMANN (PT - RS. Pela
ordem.) - Sugestão à Presidência de liberação
do acesso às galerias....... 40642

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Res-
posta ao Deputado Tarcisio Zimmermann. 40642

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados FERNANDO DE
FABINHO (PFL - BA), ELlSEU RESENDE (PFL
- MG), DELFIM NETTO (PP - SP), POMPEO
DE MATTOS (PDT, RS), CLÁUDIO MAGRÃO
(PPS - SP), GONZAGA MOTA (PSDB - CE). ...... 40642

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do DR. PINOTTI (PMDB - SP).................... 40642

PROMOTOR AFONSO GIL (PCdoB - PI.
Pela ordem.) - Responsabilidade da Câmara dos
Deputados e do Ministério da Justiça pela garan
tia da integridade física do orador, ameaçado de
morte por integrantes do crime organizado no
Estado do Piauí..................................................... 40643

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Res
posta ao Deputado Promotor Afonso Gil. Esclare
cimento ao Plenário sobre prerrogativas da Mesa
Diretora. 40643

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB -
SP)......................................................................... 40643

ONYX LORENZONI (PFL - RS) - Questão
de ordem sobre alteração do texto da proposta
de reforma previdenciária aprovada em primeiro
turno. 40645

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Aco
lhimento da questão de ordem do Deputado
Onyx Lorenzoni. 40645

JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT - SP.
Pela ordem.) - Contradita à questão de ordem
do Deputado Onyx Lorenzoni................................ 40645

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados ONYX LORENZONI (PFL - RS),
PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP)...................... 40645

Usou da palavra o Sr. Deputado JOSÉ
PIMENTEL (PT - CE), Relator da matéria. 40646

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado DR. BENEDITO DIAS
(PP - AP) ·... 40647

VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB - AM.
Pela ordem.) - Solicitação à Presidência de pro.
vidências acerca de ameaças de morte contra o
Deputado Promotor Afonso Gil.............................. 40647

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado LEANDRO VILELA
(PMDB - GO). .. 40647

MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or
dem.) - Realização, pela Comissão de Seguran
ça Pública e Combate ao Crime Organizado, de
diligência no Estado do Piauí para investigação
de atentado contra o Deputado Promotor Afonso
Gil. 40647

Usaram da palavra para discussão da ma
téria os Srs. Deputados JOSÉ EDUARDO
CARDOZO (PT - SP), JOSÉ ROBERTO
ARRUDA (PFL - DF). 40647

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado PROMOTOR AFONSO
GIL (PCdoB - PI)................................................... 40650

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado HENRIQUE FONTANA (PT -
RS). 40650

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados TELMA DE
SOUZA (PT - SP), ORLANDO DESCONSI (PT -
RS). 40651

Usou da palavra para discussão da matéria
a Sra. Deputada JUíZA DENISE FROSSARD
(PSDB - RJ). 40651

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ADELOR VIEIRA (PMDB
- SC). 40652

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pror-
rogação da sessão. 40652

Usaram da palavra para discussão da ma-
téria os Srs. Deputados LUIZ COUTO (PT - PB),
ALCEU COLLARES (PDT - RS). 40652

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado OSMAR SERRAGLlO
(PMDB - PR). 40655

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado TARCISIO ZIMMERMANN (PT-
RS). 40655

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vota
ção de requerimento de encerramento da discus-
são da proposta. 40656

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados ARNALDO FARIA
DE SÁ (PTB - SP), JOÃO MAGNO (PT ~ MG)..... 40656

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Apro-
vação do requerimento. 40658

MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or-
dem.) - Pedido de verificação de votação. 40658

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Deferi-
mento da solicitação do Deputado Moroni Torgan... 40658

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

---------- --- ------- ------------



40672

40672

40672

40672

40672

40672

40670

40667

CARLOS ABICALlL (PT -MT. Pela or
dem.) -Importância da implantação do Projeto
Amazônia pelo Ministério da Saúde. Realiza
ção de seminário sobre as diretrizes da educa
ção indígena, em Cuiabá, capital do Estado
de Mato Grosso. Aplausos ao Governo Fede
ral pelo aumento do número de bolsas de es
tudo destinadas à pesquisa nas universidades.
Liberação, pelo Instituto t-Jácional de Coloniza
ção e Reforma Agrária, de recursos para tra
balhadores rurais do Município de Juruena,
Estado. de Mato Grosso. Necrológio da Profa.
Maria Auxiliadora de Souza, da Universidade
Federal de Roraima ..

LUCIANA GENRO(PT - RS. Pela ordem.)
- Contestação às críticas do Presidente Luizlná
cio Lula da Silva aos Deputados governistas con
trários à reforma previdenciá~ia. Carta Abt3rta aos
Parlamellt~res subscrita pelo Movimento em De-
fesa da Previdência Social Pública ..

Usou dá palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado VIRGíLIO GUIMARÃES
(PT - MG) .

ROBSON TUMA (PFL - SP. Pela ordem.)
- Solicitação à P~esidência de informação sobre
a apresentação de destaques .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Res-
posta ao Deputado Robson Tuma .

PAULO ROCHA (PT - PA. Pela ordem.) 
Solicitação à Presidência de acionamento das
campainhas e de convocação dos Parlamentares
ao plenârio , ..

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Deter
minação de acionamento das campainhas. Con-
vocação dos Parlamentares ao plenário .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do ZÉ GERALDO (PT - PA) ..

GERALDO RESENDE (PPS - MS. Pela or
dem.) - Solicitação ao Ministro da Justiça, Már
cio Thomaz Bastos, de providências paraconten
ção da invasão de propriedade rural do. político
sul-mato-grossense Ricardo Bacha por inefígenas
da reserva do Buriti, no Município de Sid~olândia.

Crise financeira. dos. MtJnicípios •do Estado de
Mato Gro~so do Sul, OCasionada pela redução no
repasse de recursos do Fundo de Participação
dos Municípios. Possibilidade de saneamento
das finanças municipais pelo compartilhamento
da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco-
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(PRONA - SP), JAMIL MURAD (PCdoB - SP), ZEL!NDA NOVAES (PFL - BA. Pela or-
DR. RODOLFO PEREIRA (PDT - RR), dem.) - Realização, pela Comissão de Ségu-
COLBERT MARTINS (PPS - BA), JANETE ridade Social e Família, do Seminário sobre a
CAPIBERIBE (PSB - AP), MILTON MONTI (Blo- Convenção-Quadro para o Controle do Taba-
co/PL - SP), JOSÉ UNHARES (PP - CE), co. 40667
JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA), ALBERTO
GOLDMAN (PSDB - SP), JOSÉ L1NHARES(PP
- CE), MORONI TORGAN (PFL - CE),
LEONARDO PIGCIANI (PMDB- RJ), NEYDE
APARECIDA (PT - GO), ALDO REBELO (PCdoB
- SP), MORONI TORGAN (PFL - CE). 40658

LAEL VARELLA (PFL - M~. Pela ordem.)
- Defesa de rejeição, pela Casa, do Estatuto do
Desarmamento...... ;............................................... 40660

CARLOS SANTANA (PT - RJ. Pela or
dem.) - Solicitação aOS membros da CPI dest~

nada à investigação de denúncias de inegular~

dades no setor de combustíveis de participação
em reunião conVocada pelo órgão. 40662

ARNALDO. FARIA DE SÁ (PTB - SP) 
Questão de ordem sobre o funcionamento de
Comissões em concomitância com a Ordem
do Dia................... 40662

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Aco
Ihimentoda questão de ordem do Deputado
Arnaldo Faria de .Sá.. Determinação de suspen-
são dos trabalhos nas Comissões............. 40662

MAURO BEN~VIDES (PMDB - CE. Pela
ordem.)-Apoio ao posicionamento do Governa
dor do. Estadodo Ceará, Lúcio Alcântara, sobre a
proposta de reforma tributária. 40662

ENIO BACCI (PDT - RS. Pela ordem.) 
Necessidade de redução dos juros bancários....... 40662

Usouclapalavra para orientação da respect~

va bancada o Sr. Deputado DELEY (PV - RJ)........ 40663

ASSIS MIGUE~ DO COUTO (PT -. PRo
Pela ordem.) - Congratulac;:ão ao Ministro. dos
Transportes, AndersonAdauto, pela recuperação
da Ponte TransbrasiHana no Município de União
da Vitória,Estado doPara~á...... 40663

C~RLOS.NAD~R (PFL- RJ. Pela ordem.)
- Preocupac;:ã? c.om a,s con~eqüências de gestão
política. do In~ti~uto .Nacional do Câncer, no Rio
de Janeiro, Estado do ~io de Janeiro. 40664

CARLÇ)S SANTANA (PT - RJ. Pela or
dem.) - Tran~cursodo pia, da Anistia Brasileira.
Importância da anistia para o fortalecimento da
democracia no País.. Urgente necessidade de re
admissão de servidores públicos demitidos e
anistiados. 40664

LUIZ E3ASSUM~{PT- BA. Pela ordem.)
Indignação~omo pedido de cassação do man
dato do Vereador JailSdn Costa, do Município de
Santa BárbElra, Estad() da Bahia, pela divulgação
do Programa Fome Zero. 40666
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nômico e da CPMF. Acerto da criação da Frente
Parlamentar Municipalista .

BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ) 
Questão de ordem sobre a validade de decisões
adotadas pelas Comissões após o início da
Ordem do Dia .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Res
posta à questão de ordem formulada pelo Depu-
tado Bispo Rodrigues ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do JOÃO FONTES (PT - SE) .

ENÉAS (PRONA - SP - Como Líder) 
Reafirmação do compromisso assumido pelo
PRONA de abstenção da apresentação de desta
ques durante o segundo turno de votação da pro
posta de reforma previdenciária. Indignação com
a violação pontual do acordo de Lideranças para
supressão dos destaques ..

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados MAURíCIO RANDS (PT - PE), PAULO
DELGADO (PT - MG) ..

JOÃO ALFREDO (PT - CE. Pela ordem.) 
Manifestação, na Casa, do Comitê Nacional de
Vítimas da Violência e do Instituto Sou da Paz
em prol da aprovação de projeto de lei sobre pro
ibição do porte e comercialização de armamen-
tos pela população civil. ..

GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela or
dem.) - Apoio à negociação com o Governo
Federal empreendida pela Federação de Sin
dicatos de Trabalhadores das Universidades
Brasileiras, com vistas à reposição salarial da
categoria .

ORA. CLAIR (PT - PRo Pela ordem.) 
Aprovação, pela Comissão de Ciência e Tec
nologia, Comunicação e Informática, de reque
rimento da oradora para convite aos Ministros
da Defesa, José Viegas, da Ciência e Tecnolo
gia, Roberto Amaral, ao Presidente da Agên
cia Espacial Brasileira, Luiz Bevilacqua, para
prestação de informações sobre o acidente na
Base Aeroespacial de Alcântara, no Estado do
Maranhão. Solicitação à Presidência de cria
ção de Comissão Externa para investigação
das causas do acidente. Importância de ações
afirmativas de fomento à participação de mu
lheres na política nacional, ao ensejo da refor-
ma política ..

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Encerramento da votação ..

Aprovação do requerimento .

Encerramento da discussão .
Convocação de sessão extraordinária para

hoje, às 15h02min ..

40673

40674

40674

40675

40675

40676

40676

40677

40677

40679

40679

40679

40684

VI - Encerramento
2 - ATA DA 1558 SESSÃO DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS, EXTRAOR
DINÁRIA, VESPERTINA, DA 18 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 528

LEGISLATURA, EM 27 DE AGOSTO 2003
I - Abertura da sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da ses-

são anterior
111 - Leitura do expediente
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 27-8-2003

IV - Breves Comunicações

GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE) - Apelo
à Procuradoria-Geral da República em favor da
continuidade da apreciação, pela Casa, do Proje
to de Lei nO 7.080, de 2000, referente a garantia
aos servidores ocupantes de cargos efetivos, re
gidos pelo Regime Jurídico Único, em exercício
no Ministério Público da União há pelo menos
cinco anos, da possibilidade de opção pelas car
reiras de Analista e Técnico daquele órgão. De
fesa de aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição nO 2, de 2003, de autoria do orador,
sobre o assunto ..

WALDEMIR MOKA (PMDB - MS) - Urgen
te adoção, pelo Ministério da Justiça, de provi
dências acerca da ameaça de conflito agrário no
Estado do Mato Grosso do Sul. .

MIGUEL DE SOUZA (Bloco/PL - RO) 
Regozijo com o ingresso do Peru no
MERCOSUL. Compromisso do Governo brasilei
ro e do Governo acreano de construção de ponte
sobre o Rio Acre para interligação do Estado
com o Peru .

JOÃO MAGNO (PT - MG) - Transcurso do
150° aniversário da fundação de Teófilo Otoni, no
Estado de Minas Gerais ..

MORONI TORGAN (PFL - CE) - Caráter
prejudicial da proposta de reforma previdenciá
ria à maioria dos servidores públicos, a despei
to da unanimidade quanto ao estabelecimento
de teto ao valor dos benefícios e conseqüente
extinção de privilégios. Preocupação com a
prospectiva dilação do tempo de serviço dos
profissionais da área de saúde e do magistério.
Defesa da adoção de piso salarial para o funci-
onalismo público .

CORONEL ALVES (Bloco/PL - AP. Pela
ordem.) - Registro de voto proferido em sessão
anterior ..

PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC) - Re
gozijo com o ingresso do Peru no MERCOSUL. ...

ANSELMO (PT - RO) - Realização da
Marcha das Margaridas, na Capital Federal. ........

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

40694

40695

40695

40696

40696

40697

40697

40699



40708

40708

40709

40710

40710

ASPRUBALBENTES (PMDB - PA) - Inco
erência polfticocideológica do PT, evidenciada
pela proposta de reforma previdenciária. Retalia
ções do Governo Federal a Parlamentares da
base aliada contrários à proposta reformista. Re
afirmação da contrariedade à reforma previden
ciária e de ressalvas à aprovação da proposta de
reforma tributária .

NILSON MOURÃO (PT - AC) - Êxito do
Movimento. de Alfabetização de Jovens e Adul
tos, implantado pelo Governo do Estado do Acre.

LAURA CARNEIRO (PFL - RJ) - Defesa
da manutenção, porernendaderedação,dapa
ridade do valor de aposentadorias do serviço pú
blico com os vencimentos deservidbres em i:divi
dade, ao ensejo da apreciação, em segundo tur
no, da propost~ •• de r~forma previdenciária.
Importância da distinção entre sE;lrvidor público e
mandatárío na fiXação de tétO.é subtetos salaria
is. Solidariedade aos Deputados Carlos Santana
e Walter Pinheiro por pronunciamentos em defE;l
sa da reintegração d~ anistiados ao serviço pú
blico. Transcllrsodo bicentenário de nascimento
de Luís Alves de Lima eSílva,o Duque deCaxi
as, Patrono do Exército Brasileiro. Comemoração
do Dia do Soldado .

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Reite
ração da convocação dos·Deputados ao plenário
para início da Ordem do Dia ..

POMPEO DE. MATTOS (PDT - AS) 
Contrariedade à proposta de reformapreviden
ciária. Incoerência político-ideológica do PT.
Inviabilidade da criação de subtetos salariais
para o funcionalismo nos Estadose Municípios.
Críticas ao estabelecimento de teto ao funcio
nalismo público sem a contrapartida do piso sa
larial. Posicionamento oficial do PDT, favorável
à adoção de teto salarial único para todos os
servidores publicos .
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ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA) - Part~ JOÃO FONTES (PT - SE. Pela ordem.) -
cipação de servidores de universidades federais Repúdio à repressão de agente de segurança da
em reunião da Comissão de Educação e Cultura Casa contra manifestantes favoráveis à manu-
da Casa. Aprovação de requerimento de audiên- tenção da paridade nas aposentadorias. 40706
cia pública da Comissão para debate do Plano WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Expecta-
Único de Cargos e Salários da categoria. Media- tiva de decisão final sobre a concessão da anis-
ção junto ao Ministro-Chefe. da Casa Civil, José tia. Considerações acerca da apreciação pela
Dirceu, para cumprimento de acordos do Gover- Casa, em segundo turno, da proposta governa-
no anterior com a categoria........ 40700 mental de reforma previdenciária. 40706

DA. HELENO (PP - RJ) - Manifestação de
pesar pelo falecimento de técnicos e cientistas BABÁ (PT - PA) - Contrariedade à propos-
brasíleiros em acidente ocorrido no Centro de ta de reforma previdenciária. Subserviência do

Governo Luiz Inácio Lula da Silva aos ditames doLançamento de Alcântara, no Estado do Mara-
nhão. Necessidade de continuação do Programa sistema financeiro internacional.. Retaliações. do

Governo Federal a Parlamentares petistas con-Espacial Brasileiro........................... 40700
trários à reforma. .. 40707LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.) -

Convocação dos Parlamentares ao plenário para
registro de presença ,......................... 40701

NILTON BAIANO (PP - ES) - Solicitação
aos Deputados de apoio ao projeto de lei sobre
criação do sistema de. registro de imagens de ar
mas no Brasil. Presença da Ministra de Minas e
Energia, Dílma Rousseff, na abertura da XVI Fe~

ralnternacional do Mármore e Granito, no Mun~

cípio de Cachoeirode Itapemirim. Anúncio de a~

teração do Código de Mineração. Reivindicações
do Estado do Espírito Santo à Ministra de Minas
e Energia................... 40701

PRESIDENTA (Laura Carneiro) - Presen-
ça, no plenário, do Governador do Estado da Pa-
raíba, Cássio Cunha Uma. 40702

DR. PINOTTI (PMDB - SP) - Retificação
de voto. Decisão do Supremo Tribunal Federal
sobre a participação em planos de saúde. Urgen
te manifestação do Cóngresso Nacional sobre a
matéria.... 40702

TEREZINHA FERNANDES (PT - MA) 
Transcurso do Dia Nacional do Artista. Reali
zação da Marcha das Margaridas, na Capital
Federal.................................................................. 40703

KELLY MORAES (PTB - RS) - Realização
da Marcha das Margaridas, na Capital Federal.
Reivindicações das trabalhadoras rurais do País. 40703

HENRIQUE AFONSO (PT - AC) - Impor
tância da aprovação, em segundo turno, da
proposta de reforma previdenciária. Promoção
de justiça social pela .democratização da Previ
dência Social. Compromisso do PT e do Presi
dente Luiz Inácio Lula da Silva com os traba-
lhadores. 40704

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con-
vocação dos Parlamentares ao plenário para iní-
cio da Ordem do Dia.... 40705

MIRIAM REID (PSB- RJ) - Contrariedade à
proposta governamental de reforma previdenciária. 40705



40719

40719

40718

40717

MARCELO GUIMARÃES FILHO (PFL 
BA) - Crescimento da produção industrial do
Estado da Bahia ..

ROBÉRIO NUNES (PFL - BA) - Implemen
tação do Programa Sertão Forte pelo Governo do
Estado da Bahia, objetivando o desenvolvimento
socioeconômico da região do semi-árido baiano.....

UNCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG) -
Combate ao alcoolismo no País ..

CORIOLANO SALES (PFL - BA) - Pre
sença, na Casa, do Secretário de Combate à Po
breza e às Desigualdades Sociais do Estado da
Bahia, Pe. Clodoveo Piazza. Altos índices de po
breza, miséria e indigência na América Latina......
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PROMOTOR AFONSO GIL (PCdoB - PI. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB-
Pela ordem.) - Justificativa da ausência do ora- SP) - Críticas à proposta governamental de re-
dor em sessão anterior.......................................... 40713 forma previdenciária. 40720

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ) - Resultado de ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP) - Êxito
pesquisas de opinião pública sobre a aprovação do Programa de Alimentação Escolar, promovido
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do GO- pelo Ministério Extraordinário de Segurança AIi-
verno Federal e da reforma previdenciária............ 40713 mentar e Combate à Fome em conjunto com o

PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Con- Ministério da Educação. Perspectiva de realiza-
vocação dos Deputados ao plenário para início ção de investimentos governamentais na área
da Ordem do Dia. 40713 social. 40720

EDISON ANDRINO (PMDB - SC) _ Trans. PAULO ROCHA (PT - PA) - Julgamento,
curso do Dia da Anistia. Urgente definição, pelo pela Justiça do Estado do Pará, de acusados
Governo Federal, do pagamento dos anistiados pela emasculação de crianças no Município de
nos termos de medida provisória aprovada pelo Altamira. Intervenção decisiva do Secretário Na-
Congresso Nacional. Manifestação de voto con- cional de Direitos Humanos do Ministério da Jus-
trário à proposta de reforma da previdência. ........ 40713 tiça, Nilmário Miranda, na proteção às testemu-

SIMÃO SESSIM (PP _ RJ) _ Falta de pro- nhas dos crimes. 40721

fessores na rede estadual de ensino do Rio de EDUARDO CAMPOS (PSB ~ PE) - Trans-
40714 curso do 7° e do 4° aniversários de falecimento,

Janeiro.... respectivamente, do sociólogo Herbert de Souza,
VEDA CRUSIUS (PSDB - RS) - Agenda o Betinho, e de D. Hélder Câmara, Arcebispo de

Parlamentar Latino-Americana para as Negocia. Olinda e Recife, Estado de Pernambuco. 40722
ções Multilaterais de Comércio, extraída da Con- LUIZ BITTENCOURT (PMDB _ GO) _
ferência O Parlatinó e a OMC. Congratulação à Transcurso do Jubileu de Prata dó Centro de
Sra. Wilma Motta pela gestão à frente do PSDB
Mulher/SP, substituída pela Deputada Estadual Cultura da Região Centro-Oeste - CECULCO.

40715 Louvor ao trabalho desenvolvido pela jornalista
Maria Lúcia Amary. Sônia Maria Ferreira à frente da instituição. 40723

OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS. Pela or- SANDES JÚNIOR (PP _ GO) - Transcurso
dem.) - Indagação à Presidência sobre o tempo do Dia Mundial da Juventude - 27 de agosto. ...... 40724
concedido ao orador para uso da palavra............. 40716

WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Denúnci-
FRANCISCO APPIO (PP - RS) - Iniciativa as de prática de irregularidades pelo Prefeito

do Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Wellington Passos de Araújo, de Conceição do
Germano Rigotto, de apresentação de projeto p~ Coité, no Estado da Bahia..................................... 40724
loto sobre monitoramento de apenados em reg~
me semi-aberto. Artigo Tornozeleira luminosa, de VITTORIO MEDIOU (PSDB - MG) - Ho-

40716 menagem póstuma ao Embaixador Sérgio Vieira
Paulo Sant'Ana, publicado pelo jornal Zero Hora. . de Mello, vítima de ataque terrorista em Bagdá,

ENIO BACCI (PDT - RS) - Apoio do PDT Iraque. 40725
à fixação de subteto salarial único para os serv~ JOSUÉ BENGTSON (PTB _ PA) - Oportu-
dores públicos dos Estados e do Distrito Federal,
calculado com base no maior vencimento do PO- nidade de debate da legislação do Imposto de
der Judiciário. 40717 Renda no processo de reforma tributária. 40726

ZEUNDA NOVAES (PFL ~ BA) - Criação
de órgãos governamentais destinados ao com
bate à exclusão social no Estado da Bahia.
Expectativa de alocação de recursos orçamen
tários para o Fundo de Combate e Erradicação
da Pobreza. 40727

MOREIRA FRANCO (PMDB - RJ) - Con
cessão de incentivos ao setor pesqueiro pelo Go
verno do Estado do Rio de Janeiro. Necessidade
de adoção, pelo Governo Federal, de medidas
para desenvolvimento da pesca no País............... 40727

JOSÉ RAJÃO (PSDB - DF) - Congratula
ção ao Ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, pela
implantação nas Forças Armadas de programa
similar ao Programa Bombeiro Mirim do Governo



40738

40738

40739

40734

40734

FERNANDC) GONÇALVES. (PTS - RJ) 
Presença do Ministro da Educação, Cristovam
Buarque, no Município de Nova Iguaçu, Estado
do Rio de Janeiro, para inaugura9ão das obras
do Centro F~deralde Educação Tecnológica Ce~

so Suckow da Fonseca ..

PRESIDENTE . (João Paulo Cunha) 
Boas-vindas da Casa ao Governador Constituc~

onal do.Estado do México, Arturo Montiel Rojas,
à EmbaixfXdora Cecília Soto, ao Ministro Ber
nhard .. <?raf vonWalde~s;ee,ao Embaixador da
República: Federal da Alemanha e ao Sr. Lothar
Mark ..

V- Ordel11J do Dia
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do Distrito Federal. Apoio às ações do Governa- JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT - SP.
dor do Distrito Federal, Joaquim Roriz. 40728 Pela ordem.) - Anúncio de contradita à questão

JOVAIH ARANTES (PTS - GO) - Trans- de ordem do Deputado Onyx Lorenzoni. 40739
curso do 55° aniversário de emancipação polít~ PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-
co-administrativa do Município de Porangatu, ção de requerimento de retirada da proposta da
Estado de Goiá.s. Participação do orador no pro- pauta. .. 40739
cesso de desenvolvimento do Município..... .......... 40729 Usaram da palavra para encaminhamento

MILTON CARDIAS (PTS - RS) - Transcur- da votação os Srs.. Deputados PROFESSOR
so do bicentenário de nascimento de Luís Alves LUIZINHO (PT -SP), MIGUEL DE SOUZA (Slo-
de Lima e Silva, O Duque de Caxias. Comemora- co/PL - RO). 40739
ção do Dia do Soldado. 40730 PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Rejei-

TELMA DE SOUZA (PT - SP) - Trajetória ção do requerimento. 40739
política da oradora, em especial no cargo de Pre- MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or-
feita do Município de $antos, Estado de São Pa- dem.) - Solicitação à Presidência de verificação
ulo. Solidariedade à Prefeita Marta Suplicy, do de votação. .. 40739
Município de ·São Paulo, pelas adversidades err PRESIDENTE (João Paulo Cunha)- Defe-
frentadas no exercíci? do cargo. Popularidade do rimento da solicitação do Deputado Moroni Tor.
Governo Luiz Inácio Lula da Silva......................... 40731 gano 40739

Gl::pDEL VIEIRALlMA (PMDS- SA) - Cr~ Usaram da palavra para orientação das
ticas ao fisiologismo e ao franciscanismo pratica- respectivas bancadas os. Srs. Deputados
dos peloqovemo Luiz Inácio Lula da Silva como DANIEL ALMEIDA (PCdoS - BA), MÁRIO
critérios prioritários para o preenchimento de car- HERINGER (PDT _ MG), •ISAíAS SILVESTRE
gos :............... 40732 (PSS - MG), GERALDO RESENDE (PPS - MS),

A(3NALDO Mm-JIZ (PPS - RO) - Prática MIGUEL DE SOUZA (B1oco/PL - RO), pEDRO
de bioplrataria na região amazônica. 40733 HENRY (PP - MT), ELAINE COSTA (PTS - RJ),

JUTAHY JUNIOR (PSDS - SAl, MORONI
TORGAN (PFL - CE), LEONARDO .MATTOS
(PV - MG), NELSON. PELLEGRINQ (PT - SA),
PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP), SANDRA
ROSADO (PMDS-RN). 40739

ZONTA (PP - SC. Pela ordem.) - Soiicita-
ção à Presidência de esclarecimento sobre a ori-
entação de bancada pelo Líder do Governo. 40740

PRESIDENTE (João Paulo CUnha) - Res-
posta ao Deputado Zonta. 40741

MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or-
dem.) - Apoio à decisão do Presidente João
Paulo Cunha ,....................................... 40741

PROFESSOR LUIZINHO(PT- SP. Pela
ordem.) - Esclarecimento sobre a orientação da
bancada na condição de Líder do Governo. ......... 40741

SIMPLíCIO MÁRiO (PT - PI. Pela ordem.)
- Desafio do orador de continuidade dos traba
lhos da Deputada Francisca Trindad~. Trajetória
política da Parlamentar. Re~liza9ão, pela Câma.
ra Municipal de Teresina, de sessão solene em
homenagem póstuma à Deputada. Apoio às pro
postas do Governo petista. Solicitação à Presi
dência de inclusão da fotografia da Deputada
Francisca Trindade na galeria de ex-Deputadas
Federais, no Anexo 11 da Casa. 40741

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado ENÉAS
(PRONA- SP). 40742

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota-
. ção, em segundo turno, da Proposta de Emenda
à Constituição n° 40-C, de 2003, que modifica os
arts. 37, 40, 42, 48, 96,149 e 201 da Constituição
Federal, rev9gao inci~olX do § 3° do art. 142 e §
10 do art. 201.da908stit~ição Federal e disposit~

vos da Emenda Constltycional n° 20, de 15 de de-
zembrode1998,e ..dáoutras providências .

ONYX J_OREN~ONI (PFL - RS) - Questão
de ordem so~reare?a9ão dada pela Comissão
Especial da reforma previdenciária ao texto apro-
vado emprlmeiro tyrrio ..

PRESIDE;NTE (João Paulo Cunha) - Aco
lhimento .da qu~stão .de ordem .do Deputado
Onyx Lorenzoni para posterior decisão ..
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COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela or- PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
dem.) - Solicitação à Presidência de concessão de Impossibilidade de atendimento à solicitação do
um minuto de silêncio em homenagem póstuma às Deputado Carlos Sampaio. 40753
vítimas da tragédia ocorrida na Base de Lançamen- Usou da palavra o Sr. Deputado JOSÉ
to de Alcântara, no Estado do Maranhão.................. 40742 PIMENTEL (PT - CE), Relator da matéria. 40753

JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB - ES. Pela or- Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
dem.) - Visita de comitiva do Governo da Rússia putados CARLOS SAMPAIO (PSDB - SP),
ao Estado do Espírito Santo, especialmente ao ROBSON TUMA (PFL - SP). 40753
Município de Unhares, para ampliação das rela. Usaram da palavra para encaminhamento
ções comerciais com o Brasil. 40743 da votação os Srs. Deputados MURILO ZAUITH

ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB ,-- SP. (PFL - MS), JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT -
Pela ordem.) - Inadimplência do Governo Federal SP), ONYX LORENZONI (PFL RS),
com a reparação de prejuízos a anistiados. 40743 L1NDBERG FARIAS (PT - RJ). 40754

Usou da palavra para orientação da res- Usaram da palavra pela ordem os Srs.
pectiva bancada o Sr. Deputado MORONI Deputados ONYX LORENZONI (PFL - RS),
TORGAN (PFL - CE). 40744 ARY VANAZZI (PT - RS). 40757

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- RONALDO CAIADO (PFL - GO) - Ques-
do JOÃO CAMPOS (PSDB - GO). 40744 tão de ordem sobre concessão da palavra para

Usou da palavra para orientação da respect~ contestação de referência ao orador em pronun-
va bancada o Sr. Deputado ENÉAS (PRONA - SP). 40745 ciamento do Deputado Lindberg Farias. ....... ........ 40757

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - En _ PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res-
cerramento da votação.......................................... 40745 posta à questão de ordem levantada pelo Depu- 40758

tado Robson Tuma ..
Rejeição do requerimento para retirada da Usou da palavra peja ordem o Sr. Deputado

matéria de pauta.................................................... 40745 40765
ROBSON TUMA (PFL - SP) ..

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De-
claração de prejudicialidade de requerimentos de PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

Não-acolhimento, pela Presidência, dos Desta-
adiamento da votação da proposta. 40750 ques para Votação em Separado de nOs 1, 1-A,

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- 7, 8, 9 e 14, por inconformidade com o processo
do PROMOTOR AFONSO GIL (PCdoB - PI)........ 40750 legislativo. 40765

Usaram da palavra pela ordem - para re- Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
gistro de voto, os Srs. Deputados ALCEU putados ROBSON TUMA (PFL - SP), NEIVA
COLLARES (PDT - RS), PROMOTOR AFONSO MOREIRA (PDT - MA). 40766
GIL (PCdoB - PI), JOSÉ CARLOS ARAÚJO ÁLVARO DIAS (PDT - RN) - Questão de
(PFL - BA)............................................................. 40750 ordem sobre fundamentação regimental do des-

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - taque apresentado pelo Partido Democrático
Resposta à questão de ordem do Deputado Trabalhista. 40766
Onyx Lorenzoni. 40750 ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP) -

ONYX LORENZONI (PFL - RS. Pela or- Questão de ordem sobre fundamentação regi-
dem.) - Razões da discordância quanto à dec~ mental do destaque apresentado pelo orador.... 40767
são da Presidência à questão de ordem suscita- DR. PINOTTI (PMDB - SP) - Questão de
da pelo orador. 40751 ordem sobre fundamentação regimental dos des-

CARLOS SAMPAIO (PSDB - SP. Pela or- taques apresentados pelo orador. 40767
dem.) - Pedido de supressão da expressão "titu- JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT - SP.
lar de cargo efetivo'; constante em dispositivos Pela ordem.) _ Contradita às questões de ordem
da proposta, especialmente no art. 7°... 40752 levantadas pelos Srs. Deputados Álvaro Dias,

JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT - SP. Arnaldo Faria de Sá e Dr. Pinotti. 40767
Pela ordem.) - Contradita ao Deputado Carlos POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Pela
Sampaio. 40752 ordem.) - Contestação ao pronunciamento do

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Aco- Deputado José Eduardo Cardozo. 40768
Ihimento da contradita do Deputado José Eduar- PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Inde-
do Cardozo.... 40752 ferimento das questões de ordem levantadas pe-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa. los Deputados Álvaro Dias, Arnaldo Faria de Sá
do CARLOS SAMPAIO (PSDB - SP). 40752 e Dr. Pinotti. 40768
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ÁLVARO DIAS (PDT - RN. Pela ordem.) - Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
Apresentação ao Plenário de recurso com efeito do RONALDO CAIADO (PFL - GO). 40781
suspensivo contra a decisão da Presidência. ...... 40768 Usaram da palavra para orientação das

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - respectivas bancadas os Srs. Deputados
Consulta ao Plenário sobre o recurso com efei- EDSON DUARTE (PV - BA), ENÉAS (PRONA-
to suspensivo apresentado pelo Deputado SP), INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE), NEIVA
Álvaro Dias. 40769 MOREIRA (PDT - MA),COLBERT MARTINS

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa. (PPS - BA), EDUARDO CAMPOS (PSB - PE),
do ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP).............. 40769 NEUCI!:AAR FRAGA (Bloco/PL - ES), PEDRO

CORREA (PP - PE), ROBERTO JEFFERSON
POMPEO DE MAnOS (PDT - RS) - Ques- (PTB _ RJ), JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA),

tão de ordem sobre não-aceitação, pela Presidên- JOSÉ THOMAZ NONO (PFL _ AL), EUN[CIO
cia, de destaque da bancada do PDT. 40770 OLIVEIRA (PMDB CE), NELSON

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res- PELLEGRINO (PT - BA), ALDO REBELO
posta à questão de ordem do Deputado Pompeo (PCdoB - SP). 40781
de Mattos............................................................... 40770 JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA _

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Como Uder) - Frustração da sociedade brasi.
Deputados ENIO BACCI (PDT - RS), ALCEU leira, particularmente dos servidores públicos,
COLLARES (PDT - RS), EDUARDO CAMPOS com a aprovação da reforma da Previdência
(PSB - PE)............................................................ 40770 Social. Responsabilidade do Partido dos Tra-

DR. PINOTTI (PMDB - SP) - Questão de balhadores pela crise reinante no Instituto Na-
ordem sobre interpretação da natureza dos des- cional do Câncer, no Rio de Janeiro. Críticas
taques pela Presidência. 40771 ao Estatuto do Idoso. Urgente tramitação de

Usaram da palavra pela ordem os Srs. projeto de lei, de autoria do orador, sobre a re-
Deputados ROBSON TUMA (PFL - SP), JOSÉ gulamentação da participação dos Senadores

RL S E UI (PFL ) 40772 e Deputados no Plano de Seguridade do Con-CA O AL L A -BA ..
gressista. 40786

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con-
sulta ao Plenário sobre o recurso com efeito sus- NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela or-
pensivo apresentado peloDeputado Álvaro Dias. 40773 dem.) - Apoio da bancada do PT ao projeto do

Deputado José Carlos Aleluia sobre o Plano de
Usaram da palavra para encaminhamento S'd d d C .. t· 40786egun a e o ongressls a , , ..

da votação oS Srs. Deputados ARNALDO FARIA
DE SÁ (PTS. - SP), JOSÉ EDUARDO BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - .RJ. Pela
CARDOZO (PT -SP)............................................ 40773 ordem.) - Apoio ao projeto do Deputado José

Carlos Aleluia sobre o Plano de Seguridade do
Usaram d,a palavra pela ordem os Srs. Congressista. .. 40787

Deputados ENEAS (PRONA - SP), JUTAHY JUTAHY JUNIOR (PSDB _ BA _ Como U-
JUNIOR (PSDB - BA). 40774 d) I d" d . 'bl'

er - n ICIOS e retrocesso no servIço pu ICO
POMPEO DE MAnOS (PDT - RS) - Ques- com a recente crise no Instituto Nacional do Cân-

tão de ordem sobre decisão do Plenário acerca de cer, no Rio de Janeiro, e com a prática de lotea-
efeito suspensiVo ao recurso................................... 40774 mento de cargos entre partidos aliados, na Fun-

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Res- dação Nacional de Saúde. 40787
posta ao Deputado Pompeo de Mattos................. 40775 LAURA CARNEIRO (PFL - RJ. Pela or-

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con- dem.) - Justificativa da ausência do Deputado
sulta ao Plenário sobre o apoiamento de um ter- Rodrigo Maia na presente sessão. 40788
ço ao efeito suspensivo do recurso apresentado Usou da palavra pela ordem, para registro
pelo Deputado Álvaro Dias.................................... 40775 de voto, o Sr. Deputado LUIS CARLOS HEINZE

Indeferimento do efeito suspensivo. 40775 (PP - RS) ;............................ 40788

Usaram da palavra pela ordem os Srs. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Pela or-
Deputados ENIO BACCI (PDT - RS), POM - dem.) - Precipitação do Deputado Jutahy Junior
PEO DE MATTOS (PDT - RS), ÁLVARO DIAS quanto às acusações de ingerência política do
(PDT -RN)........................................................... 40775 Partido dos Trabalhadores no Instituto Nacional

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota. do Câncer, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de
ção, em segundo turno, da Proposta de Emenda Janeiro. 40788
à Constituição nO 40-C, de 2003, ressalvados os ARY VANAZZI (PT - RS. Peta ordem.) -
destaques.,............................................................ 40775 Protesto contra a decisão judicial favorável à
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reassunção de mandatos por Vereadores do
Município de São Leopoldo, Estado do Rio
Grande do Sul....................................................... 40789

DEVANIR RIBEIRO (PT - SP. Pela or-
dem.) - Justificativa. da ausência do Deputado
José Mentor na presente sessão. 40789

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
EDUARDO VALVERDE (PT - RO). 40789

COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela or
dem.) - Justificativa da ausência dos Deputados
Roberto Freire e João Herrmann Neto na. pre-
sente sessão......................................................... 40790

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do ZÉ GERALDO (PT - PA).................................. 40790

CHICO ALENCAR (PT - RJ. Pela ordem.)
- Justificativa da ausência da Deputada. Maninha
na presente sessão ,................ 40790

SELMA SCHONS (PT - PRo Pela ordem.)
- Apresentação, pela bancada feminina, de mo
ção de repúdio à sentença proferida pela Justiça
da Nigéria, condenando a Sra. Amina Lawal à
morte por apedrejamento em razão de prática de
adultério................................................................. 40790

PASTOR FRANCISCO OLíMPIO (PSB 
PE. Pela ordem.) - Justificativa da ausência do
Deputado Renato Casagrande. 40791

LEONARDO MATTOS(PV - MG. Pela or-
dem.) - Justificativa da ausência do Deputado
Marcelo Ortiz. 40791

DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS. Pela
ordem.) - Contrariedade à desvinculação de re
cursos da saúde pública. Defesa de manutenção,
pelo Governo Federal, da Comissão Técnica Na-
cional de Biossegurança - CTNBio........ 40791

CARLOS ALBERTO LERÉIA (PSDB - GO.
Pela ordem.) - Cumprimentos à Presidência pelo
convite a Governadores, Líderes e Vice-Líderes
para reunião realizada na Casa. Solicitação de
breve relato sobre as decisões tomadas no en-
contro referentes à reforma tributária. 40791

VICENTINHO (PT - SP. Pela ordem.) 
Anúncio de apresentação de projeto de lei sobre
a valorização do desenho animado nacional. ....... 40791

NILSON MOURÃO (PT - AC. Pela ordem.)
- Louvor à política externa implementada pelo
Governo Luiz Inácio Lula da Silva. 40792

LEONARDO PICCIANI (PMDB - RJ. Pela
ordem.) - Justificativa da ausência das Sras. De-
putadas Sandra Rosado e Almerinda de Carvalho. 40792

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Encerramento da votação. 40792

Aprovação, em segundo turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição n° 40-C, de 2003,
ressalvados os destaques.......... 40792

Votação de requerimento de votação em
globo dos destaques simples apresentados à
proposta. 40802

Esclarecimento ao Deputado José Rajão
sobre os critérios adotados para a inscrição dos
oradores para uso da palavra ;........... 40802

Convocação de sessão extraordinária para
hoje, às 20h05min. 40802

Apresentação de proposlçoes:
EDUARDO PAES, ROGÉRIO SILVA E
OUTROS, CARLOS EDUARDO CADOCA,
GASTÃO VIEIRA, ROGÉRIO SILVA, LUIZ
CARLOS HAULY E OUTROS, JOSÉ
PIMENTEL, LUIZ COUTO, ROBSON TUMA,
PAULO MARINHO, JOÃO ALFREDO,
ROGÉRIO SILVA, LAURA CARNEIRO,
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, CARLOS
NADER, ONYX LORENZONI, DAVI
ALCOLUMBRE, HENRIQUE AFONSO,
NILTON BAIANO, RICARTE DE FREITAS,
LAURA CARNEIRO, JOSÉ ROBERTO
ARRUDA, SELMA SCHONS, DR. PINOTTI,
PAULO GOUVÊA, JOSÉ CARLOS ALELUIA,
JOVAIR ARANTES, VICENTINHO, CLAUDIO
CAJADO, JOSÉ CARLOS ALELUIA, JOÃO
GRANDÃO, LUIZ BITTENCOURT. 40803

VI - Encerramento

3 - ATA DA 1563 SESSÃO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA,
NOTURNA, DA 13 SESSÃO LEGISLATIVA OR
D�NÁR�A' DA 523 LEGISLATURA, EM 27 DE
AGOSTO 2003

I - Abertura da sessão

11- Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior

111 - Leitura do expediente

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 27-8-2003

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Solici-
tação aos Parlamentares de registro de presença... 40815

JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL - BA.
Pela ordem.) - Solicitação aos Líderes partidá
rios de apoiamento a requerimento para apreci
ação em regime urgência de projeto de lei
apresentado pelo orador sobre concessão de
tratamento isonômico entre Deputados e servi
dores públicos no texto da proposta de reforma
previdenciária. 40815

NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela or
dem.) - Assinatura, pelo orador, do requerimento
para apreciação em regime de urgência do proje
to de lei apresentado pelo Deputado José Carlos
Aleluia. 40815
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40868

a) Comissão de Finanças e Tributação
(Subcomissão Especial para tratar da questão
dos Spreads Bancário e das taxas de juros prati
cados no País), 1a Reunião (Instalação e Eleição
do Presidente e Vice-Presidente), em 22.4.03 e *
2a Reunião (Audiência Pública), em 6.5.03 ..

b) Comissão de Minas e Energia, *19a Re
união (Audiência PúblicSl), em 27.11.02, 20a Reu
nião (Ordinária), em 04.12.02, 21 a Reunião (Ordi
nária), em 11.12.02, 1a Reunião (Instalação e
Eleição do Presidente e Vice-Presidentes), em
26.2.03, 2a Reunião (Ordinária), em 12.3.03 e 3a

Reunião (Ordináriél),em 19.3.03 .
* Atas com notas taquigráficas
6 - PARECERES - Projetos de Lei nas

3888-8/97, 122-A/99, 286-C/99, 3.464--8/00,
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ÁLVARO DIAS (PDT - RN. Pela ordem.) - Encaminhamento da matéria ao Senado
Conveniência de rejeição, pela Casa, da propos- Federal. 40827
ta de reforma previdenciária.................................. 40815 Usou da palavra pela ordem, para registro

FERNANDO DE FABINHO (PFL - BA. de voto, o Sr. Deputado IVO JOSÉ (PT - MG)..... 40827
Pela ordem.) - Elogio ao Presidente João Pa- JEFFERSON CAMPOS (PSB - SP. Pela
ulo Cunha. pela condução dos trabalhos da ordem.) - Transcurso do :33° aniversário de
Casa, especialmente na votação, emsegundo ministério pastoral do casal Ozaide Cabral do
turno, da proposta de reforma previdenciária. Lago e Cyro Pereira do Lago na Igreja Qua-
Transcurso do Dia do Soldado e do Dia do drangular do Brasil. Importância da retolT)ada
ExérCito Brasileiro. Restrições impostas às ex- do crescimento como forma de combate à
portações brasileiras de carne pelos maiores fome no País. 40827
mercadores importadores do produto. 40817 PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vo-

PAULO PIMENTA (PT - RS. Pelà ordem.) tação de requerimento d~ criação de.Gomis-
.... ImportânCia da aprovação, pela Casa, da pro- são Externa destinada à averiguação das cau-
posta de reforma previdenciária. 40819 sas do acidente ocorrido na Base de Lança-

CLAlJDIO CAJADO (PFL - BA. Pela or- mento de Alcântara, no Estado do Maranhão... 40829
dem.) - Apresentação de requerimentos de real~ CORAUCI SOBRINHO (PFL - SP. Pela or-
zação, pelaCasa, desessõ~s solenes em hom~ dem.) - Solicitação de apoio aos Srs. Deputados
nagem a9 Wofissional de Educação Física e ao para aprovação do requerimento. 40829
Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos JORGE BITTAR (PI _ AJ. Pela ordem.) _
Arthurl~~z~~~; ri00ab~a Udson de Souza. 40820 Apoio à aprovação do requerimento. . 40829

PAULO DELGADq{pT - MG. Pela or-
PHSSIDENTE (JQão Paulo Cunha) - COIr dem.) - Pedido de inclusão do seu nome entre

tinuação davot<;tção, em segundo turno, da Pro- os integrantes da comissão externa. 40830
posta de Emenda à Constituição na 40-C, de PRESIDENTE (Joâo·Paulo Cunha) _ Apro-
2003,qLle modifica os. .. a.rts. 37, 40, 42, 48, 96, v a-o d reque·r,·mento 40830. aç o ..
149 e 201. da Con~titui9ão Federal, revoga o inci- . I
so IX do § 30 do art. 142 e § 10 do art. 201 da CELSO RU.SSOMANNO(PP - SP. Pe a
Constituiçâ? Federal e dispositivos da Emenda ordem.) - Apoio do PPao requerimento de cons- 40830
C tit' '. f o 20 d" 15 d d b d tituição de comissão externa .ons . UClon~ n ' •• <>' e ezem ro e
1998, edáoutrasprovidências. 40824 PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Anún-

PRESIDENTE(J9ão Paulo Cunha) - Vota- cio de:~c~~::~Z~:n~~essão. 40831
ção de requerimf;lnto para votação em globo dos
destaque~ simPles .. <;tpresentados à Proposta de 4 - EARATÁ
Emenda à Constituição na 40, de 2003................. 40824 Serviço de Sinopse Legislativa (OCO na 07,

usou da palà.vrapel<;t ordem o Sr. Deputa- de 10-2-03)............ 40868
do ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP)...... ........ 40824 COMISSÕES

\JsoU9a palavr<;tpara encaminhamento da 5 _ ATAS DAS COMISSÕES
votação o Sr. Deputado DA. PINOTTI (PMDB -
SP). 40824

Usou da palavra para orientação da res
pectiva .bancada o Sr. Deputado PROFESSOR
LUIZINHO (PT - SP) ,................................. 40825

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Apro-
vação do requerimento... 40825

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados ARNALDO FARIA
DE SÁ (PTB- SP), NILTON BAIANO (PP - ES).. 40825

PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota.
ção em globo dos dest<;tques simples. 40826

Rejeição dos destaques.... 40826
Dispensada. a votação da redação final,

nos termos do inciso I do § 20 do art. 195 do R~

gimento Interno...................................................... 40827
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4.777-AJ01, 4.936-8/01, 5.619-N01, 7.040-N02,
7.049-N02, 7.051-N02 e 228-N03; Projetos de De-
creto Legislativo nOs 2.482-N02, 2.723-N02 ,
2.786-AJ02, 27-N03, 54-N03, 59-N03, 60-N03,
62-N03, 76-N03, 81-N03, 91-N03, 95-Af03,
97-N03, 143-N03, 145-N03, 151-N03, 157-N03,
162-N03, 174-N03 e 175-N03................................ 40927

7 - DESIGNAÇÕES

a) Comissão de Finanças e Tributação, em
13 e 21.8 de 2003............. 40966

b) Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle, em 12 e 14-8 de 2003. 40967

c) Comissão de Minas e Energia, em 7, 13
e 27-8 de 2003 40967

8-MESA
9 - LíDERES E VICE-lÍDERES
10 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
11 - COMISSÕES

""~~- ---- ---- ------- -
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Ata da 1548 Sessão, Extraordinária, Matutina
em 27 de agosto de 2003

Presidência dos Srs.: João Paulo Cunha, Presidente; Inocêncio Oliveira,
10 Vice-Presidente; Átila Lins, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 9 HORAS E 30 MINUTOS
COMPARECEM OS SRS.:

Inocêncio Oliveira
Severino Cavalcanti

RORAIMA

DA. RODOLFO PEREIRAPDT
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

ANTONIO NOGUEIRAPT
Total de Amapá: 1

PARÁ

RAIMUNDO SANTOS PLPUPSL
ZÉ GERALDO PT
ZEQUINHA MARINHO PTB
Total de Pará: 3

AMAZONAS

PAUDERNEY AVELlNO PFL
SILAS CÂMARA PTB
Total de Amazonas: 2

RONDÔNIA

AGNALDO MUNIZ PPS
ANSELMO PT
Total de Rondônia: 2

ACRE

JOÃO TOTA PP
ZICO BRONZEADO PT
Total de Acre: 2

MARANHÃO

COSTA FERREIRA PFL
GASTÃO VIEIRA PMDB
PEDRO FERNANDES PTB
WASHINGTON LUIZ PT
Total de Maranhão: 4

CEARÁ

PASTOR PEDRO RIBEIRO PMDB
Total de Ceará: 1

PIAuí

JÚLIO CESAR PFL
MUSSA DEMES PFL
SIMPLíCIO MÁRIO PT
Total de Piauí: 3

PARAíBA

CARLOS DUNGA PTB
ENIVALDO RIBEIRO PP
LUIZ COUTO PT
PHILEMON RODRIGUES PTB
Total de Paraíba: 4

PERNAMBUCO

FERNANDO FERRO PT
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
Total de Pernambuco: 2

ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
JOÃO LYRA PTB
MAURíCIO QUINTELLA LESSA PSB
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

HELENO SILVA PLPUPSL
MACHADO PFL
Total de Sergipe: 2

BAHIA

FERNANDO DE FABINHO PFL
GERSON GABRIELLI PFL
GUILHERME MENEZES PT
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSIAS GOMES PT
LUIZ ALBERTO PT
LUIZ CARREIRA PFL
MARCELO GUIMARÃES FILHO PFL
MILTON BARBOSA PFL
PEDRO IRUJO PFL
SEVERIANO ALVES PDT
Total de Bahia: 11
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MINAS GERAIS

DA. FRANCISCO GONÇALVES PTB
ELlSEU RESENDE PFL
GERALDO THADEU PPS
GILMAR MACHADO PT
ISAíAS SILVESTRE PSB
JOÃO MAGNO PT
JOÃO PAULO GOMES DA SILVA PLPUPSL
JOSÉ MILlTÃO PTB
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PLPUPSL
LAEL VARELLA PFL
LEONARDO MATTOS PV
LEONARDO MONTEIRO PT
MARIA DO CARMO LARA PT
OSMÂNIO PEREIRA PTB
ROMEU QUEIROZ PTB
RONALDO VASCONCELLOS PTB
SÉRGIO MIRANDA PCdoB
VITTORIO MEDIOLl PSDB
Total de Minas Gerais: 18

EspíRITO SANTO

MANATO PDT
MARCELlNO FRAGA PMDB
NEUCIMAR FRAGA PLPLlPSL
NILTON BAIANO PP
RENATO CASAGRANDE PSB
Total de Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
CARLOS SANTANA PT
EDUARDO CUNHA PMDB
JAIR BOLSONARO PTB
JANDIRA FEGHALI PCdo8
JOÃO MENDES DE JESUS PSLPUPSL
JOSIAS QUINTAL PSB
LUIZ SÉRGIO PT
MOREIRA FRANCO PMDB
PAULO FEIJÓ PSDB
SANDRO MATOS PSB
Total de Rio de Janeiro: 11

SÃO PAULO

BISPO WANDERVAL PLPUPSL
DR. EVILÁSIO PSB
EDNA MACEDO PTB
GILBERTO NASCIMENTO PMDB

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

IVAN VALENTE PT
JAMIL MURAD PCdoB
JOÃO BATISTA PFL
LUCIANO ZICA PT
MEDEIROS PLPLlPSL
PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA PRONA
ROBERTO GOUVEIA PT
ROBSON TUMA PFL
VALDEMAR COSTA NETO PLPUPSL
VICENTINHO PT
ZULAIÊ COBRA PSDB
Total de São Paulo: 15

MATO GROSSO

CARLOS ABICALlL PT
PEDRO HENRY PP
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

TATICO PTB
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

JOÃO CAMPOS PSDB
LUIZ BITTENCOURT PMDB
RUBENS OTONI PT
Total de Goiás: 3

PARANÁ

AFFONSO CAMARGO PSDB
ASSIS MIGUEL DO COUTO PT
DILCEU SPERAFICO PP
EDUARDO SCIARRA PFL
IRIS SIMÕES PTB
MAX ROSENMANN PMDB
OSMARSERRAGLlOPMDB
RICARDO BARROS PP
TAKAYAMA PMDB
Total de Paraná: 9

SANTA CATARINA

ADELOR VIEIRA PMDB
LEODEGAR TISCOSKI PP
MAURO PASSOS PT
Total de Santa Catarina: 3

RIO GRANDE DO SUL

ARY VANAZZI PT
AUGUSTO NARDES PP

------------- ---------- ---------
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BETO ALBUQUERQUE PSB
FRANCISCO TURRA PP
JOSÉ IVO SARTORI PMDB
LUCIANA GENRO PT
LUIS CARLOS HEINZE PP
MILTON CAROlAS PTB
ORLANDO DESCONSI PT
PASTOR REINALDO PTB
PAULO PIMENTA PT
TARCISIO ZIMMERMANN PT
Total de Rio GlI"andedo Sul: 12

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A lis
ta de presença registra na Casa o comparecimento
de 122 Senhores Deputados.

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

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

sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA, ser
vindo como 20 Secretário, procede à leitura da ata da
sessão antecedente, a qual é, sem observações,
aprovada.

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

O SR. ÁTILA LINS, servindo como 10 Secretá
rio, procede àleitura do seguinte

lU - EXPEDIENTE

SGM/P n° 1.762/03

Brasília, 27 de agosto de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Humberto Michiles
Anexo 111- Gabinete n° 580
Nesta

Senhor Deputado,
Reporto-me ao Projeto de Lei n° 1.586, de 2003,

de sua autoria, que "Dispõe sobre a competência do
Conselho de Administração da Superintendência da
Zona Franca de Manaus - SUFRAMA".

Informo a Vossa Excelência que não será possí
vel dar seguimento à proposição em apreço, em virtu
de de ela conter matéria cuja iniciativa é privativa do
Presidente da República, consoante o disposto no
art. 84, inciso IV da Constituição Federal.

Nesse sentido, encaminho-lhe em devolução o
Projeto de Lei nO. 1.586/03, nos termos do artigo ·137,
§ 1°, inciso lI,alíneas ae b, do Regimento Interno, su
gerindo-lhe, outrossim, a forma de Indicação, confor
me prevista no art. 113, inciso I, do mesmo Diploma.

Colho o ensejo para expressar a Vossa Exce
lência protestos de apreço e consideração. - João
Paulo Cunha, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 1.586, DE 2003

Dispõe sobre a competência do
Conselho de Admini$tração da Superin
tendência da Zona Franca de Manaus 
SUFRAMA

O Congresso Nacional decreta:
Art.. 1° O parágrafo Único do art. 6° do Decreto n°

72.423, de 3 de julho de 1973, acrescentado pelo art.
1° do Decreto nO 76.801 ,de 16 de dezembro de 1975,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 6° ..
Pa.rágrafoúnico. Além das competên

cias estabelecidas neste artigo, compete,
ainda, áo Conselho de Administração da
Superintendência da. Zona Franca de Mana
us a aprovação dos projetos de implantação
ou instalação, ampliação, atualização e di
versificação de empreendimentos industria
is, na áreadaZona Franca de Manaus, para
o efeito de fruição dos incentivos fiscais pre
vistos .. nos arts. ]O e 9° do Decreto-Lei n°
288, de 28 de fevereiro de 1967, e no art. 2°
da Lei hO 8.387, de 30 de dezembro de
1991,b~m corno os de isenção ou redução
doimpo~to sobre a renda e adicionais não
restituíveis, calcula dos com base no lucro
da exploração, de que tratam os arts. 30 da
Lei nO 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e
1° a3° 9aMedidaProvisória n° 2.199-14, de
24 de agosto de 2001."

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

Cuida-se, no presente projeto, de racionalizar e
desburocratizar a ação administrativa federal, no que
respeita à apreciação e deliberação dos pleitos de in
centivos fiscais regionais, que possam ser concedi
dos, na forma da legislação vigente, aos projetos téc
nico-econômicos de implantação ou instalação, mo
dernização ou atualização, ampliação e diVersifica-
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ção de estabelecimentos fabris, na área especia~

mente delimitada, para efeitos fiscais, da Zona Fran
ca de Manaus.

Com efeito, ao Conselho de Administração da
Superintendência da Zona Franca de Manaus 
SUFRAMA cabe a aprovação desses projetos para o
efeito de concessão dos incentivos de exigibilidade
reduzida ou isenção do Imposto sobre a Importação
de Produtos Estrangeiros e do Imposto sobre Produ
tos Industrializados, de que tratam o Decreto-Lei n°
288, de 27 de fevereiro de 1967, e a Lei n° 8.387, de
30 de dezembro de 1990.

Esse Conselho é constituída majoritariamente
por representantes de Ministérios e de outros órgãos
e entidades da Administração Federal.

No entanto, os incentivos de redução ou
isenção do imposto sobre a renda e adicionais não
restituíveis, calculados tão-somente sobre o lucro
da operação dos estabelecimentos fabris situados
na Zona Franca de Manaus, estão excluídos da
competência de concessão do Conselho de Admi
nistração da SUFRAMA, ficando, no passado, sob
a competência do Conselho Deliberativo da Supe
rintendência do Desenvolvimento da Amazônia 
SUDAM, e, presentemente, na alçada da Agência
de Desenvolvimento da Amazônia - ADA, cujo
Presidente participa do Conselho de Administra
ção da Suframa.

Ocorre que, já nos últimos anos da Sudam e a
estruturação da ADA, a análise dos projetos que ob
jetivavam a fruição desse incentivo de isenção ou
redução de imposto de renda, verdadeiro incentivo à
produção industrial, vez que vinculado ao lucro de
exploração do estabelecimento fabril, vinha e vem
sofrendo injustificável retardamento, com o evidente
prejuízo para as empresas e para a Amazônia Od
dental. Querem alguns crer que esse retardamento
se deve à circunstância de ser dito incentivo incon
fundível com aquele de cunho exclusivamente finan
ceiro, qual seja o aporte de capital com recursos de
correntes de abatimentos fiscais.

Evidentemente, a Suframa, por sua Superin
tendência, já ao longo dos últimos 35 anos, expres
siva competência na acumulou, formulação, no exa
me e na proposta de deliberação sobre os projetos
técnico-econômicos atinentes à implantação, ampl~

ação, modernização e diversificação de empreend~

mentos industriais, competência essa que está de
monstrada nos atos administrativos que regulam d~

tas atividades. De outro lado, o seu Conselho de
Administração é altíssima representatividade e con-

ta, como já o disse, em sua maioria, com represen
tantes de Ministérios e outros órgãos e entidades fe
derais afeitos à deliberação sobre esses projetos.

O projeto ora em exame é restrito a um deter
minado incentivo - isenção ou redução do imposto
de renda e adicionais restituíveis sobre o lucro da
exploração dos estabelecimentos incentivos - e a
determinados projetos - os de implantação, moder
nização, ampliação ou diversificação de empreendi
mentos fabris, matéria em que, desenganadamente,
a Suframa e seu Conselho de Administração têm in
contrastável competência técnica e política. Adema
is, um mesmo projeto técnico-econômico seria apre
ciado e deliberado, numa única entidade da Admi
nistração Federal, com evidente economia de tem
po, de despesas e de recursos humanos, evitando,
ainda, perda de oportunidades de captação de in
vestimentos.

Com essa limitação, mantém-se na competên
cia de órgão ministerial e da ADA a competência
para o exame e deliberação sobre os incentivos de
isenção ou redução do imposto de renda e adiciona
is restituíveis pleiteados por projetos de quaisquer fi
nalidades que se devam implantar nas demais loca
lidades da Amazônia Legal.

Sala das Sessões, 30 de julho de 2003. 
Deputado Humberto Michiles, PLlAM.

Devolva-se a proposição, por contrari
ar o disposto no artigo 84, VI da Constitui
ção Federal, de art. 137, § 1°, inciso 11, alí
neas a e b, do RICD. Oficie-se ao Autor, su
gerindo-lhe a forma de Indicação. Publi
que-se.

Em 27-8-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

SGM/P n° 1.763/2003

Brasília, 27 de agosto de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Neuton Lima
Gabinete 509 - Anexo IV
Nesta

Senhor Deputado,
Reporto-me ao Projeto de Resolução n°

19/2003, de sua autoria, que "Cria o Grupo Parlamen
tar Brasil - Angola."

Informo a Vossa Excelência que não será possí
vel dar tramitação à mencionada proposição, tendo
em vista não estar devidamente formalizada, uma vez
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Brasília, 27 de agosto de 2003

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Sílas Brasileiro passa a integrar, na qualidade de Su
plente, a Comissão Parlamentar de Inquérito destina
da a "investigar denúncias de irregularidade na pres
tação de serviços por empresas e instituições priva
das de Planos de Saúde", em vaga existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em 27-8-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasília, 27 de agosto de 2003

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

OFíCIO N° 895-PFU03

Brasília, 27 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Lael Va

relia para integrar, como membro titular, a Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a "investigàr as
atividades da SERASA - Centralização de Serviços
dos Bancos S/A", em substituição ao Deputado Ger
son Gabrielli.

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

Defiro. Publique-se.
Em 27-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OFíCIO N° 838/2003

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

Senhor Presidente,
Indico, nos termos regimentais, os Senhores

Deputados José Múcio Monteiro (PTB-PE) E Arman-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 19, DE 2003
(Do Sr. Neuton Lima)

Cria o Grupo Parlamentar Bra
sil-Angola.

A Câmara dos Deputados resolve:

Art. 1° Fica criado, como serviço de coopera
ção o Grupo Parlamentar Brasil-Angola.

Parágrafo único. O Grupo Parlamentar será
composto por membros do Congresso Nacional que
a ele aderirem.

Art. 2°· O Grupo Parlamentar reger-se-á pelo
seu estatuto, a ser aprovado na primeira assembléia
geral ordinária, cujas composições deverão respe~

tar a legislação interna em vigor, e atuará sem ônus
para a Câmara dos Deputados.

Art. 3° Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

que a matéria em apreço já se encontra contemplada OF/GAB/I/N° 761
em diploma legal (Resolução nO 8/99).

Assim sendo, considerei prejudicada a mencia.
nada Proposição, em conformidade com o disposto
no art. 164, inciso 11 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados.

Colho o ensejo para expressar a Vossa Exce
lência. protestos de alta estima e distinta considera
ção. - Deputado João Paulo Cunha, Presidente.

Justificação

A criação do Grupo Parlamentar Brasil-Ango
la tem como principal objetivo propiciar o aprimo
ramento das relações comerciais e culturais dos
dois países.

País de língua portuguesa, a Angola inega
velmente tem grande identidade cultural com o
Brasil. É preciso que o Congresso Nacional coo
pere ativamente com o estreitamento das rela
ções entre os dois países, o que trará grandes
benefícios a ambos.

Sala das Sessões, 13 de março de 2003. 
Deputado Neuton Lima.

Prejudico nos termos do art. 164, I do
Regimento Interno. A matéria em apreço já
se encontra contemplada em diploma legal
(Resolução n° 8/99). Oficie-se e, após, pu
blique-se.

Em 27-8-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.



Publique-se
Em 27-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente

Publique-se.
Em 27-8-/03. - João Paulo Cunha,

Presidente

OF.L1D/PPS W 312/03

Brasília, 14 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
nO 7.049, de 2002.

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

Atenciosamente, - Deputado Corauci Sobrinho,
Presidente.

OF. CCTCI-P/229/03

Brasília, 27 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Em atenção ao ofício, SGM/P n° 1743/03, ind~

co a Vossa Excelência, o Deputado B. SÁ - PPS/PI,
como titular e o Deputado Leônidas Cristino 
PPS/CE, como suplente, para integrarem a Comis
são Especial destinada a apreciar e proferir parecer
ao Projeto de Lei Complementar nO 76, de 2003, que
"institui, na forma do artigo 43 da Constituição, a Su
perintendência do Desenvolvimento do Nordeste 
SUDENE, estabelece a sua composição, natureza
jurídica, objetivos, área de competência e instru
mentos de ação".

Atenciosamente, - Deputado Nelson Proença,
Vice-Líder no exercício da Liderança do PPS.

Publique-se.
Em 27-8-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente
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do Monteiro (PTB-PE), na qualidade de Titulares, Fundo para a Revitalização Hidroambiental e o De-
para integrarem a Comissão Especial destinada a senvolvimento Sustentável da Bacia do rio São Fran-
apreciar e proferir parecer ao Projeto de Lei Comple- cisco" (Desenvolvimento do rio São Francisco).
mentar n° 76, de 2003, que "institui, na forma do artigo Cordialmente, - Deputado Pedro Henri, Líder.
43 da Constituição, a Superintendência do Desenvol
vimento do Nordeste - SUDENE, estabelece a sua
composição, natureza jurídica, objetivos, área de
competência e instrumentos de ação".

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

Atenciosamente. - Deputado Roberto Jeffer
son, Líder do PTB.

Publique-se.
Em 27-8-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente

Brasília, 21 de agosto de 2003

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

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

pelo Partido Progressista - PP, o Deputado Osório
Adriano, como titular, em vaga cedida ao PFL, para in
tegrara Comissão de Economia, Indústria e Comércio.

Cordialmente, - Deputado Pedro Henry, Líder.

Defiro. Publique-se.
Em 27-8-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OFíCIO N° 1.035/03

Brasília, 27 de agosto de 2003

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

OFíCIO N° 1.016/03

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

pelo Partido Progressista - PP, os Deputados Márcio
Reinaldo Moreira, Cleonâncio Fonseca e Mário Na
gromonte, como titulares, para integrar a Comissão
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição n° 524 -A, de 2002, do Sena
do Federal que "acrescenta artigo ao Ato das Dispos~

ções Constitucionais Transitórias, a fim de instituir o
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Brasília, 20 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao Art. 58do Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei n°
3.888-A/97.

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

Cordialmente, -Deputado Luiz Eduardo Gree
nhalgh.

Publique-se.
Em 27-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF. N° 321-P/2003 - CCJR

Brasília, 21 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para as pr~

vidências regimentais cabíveis, os Projetos de De
creto Legislativo, conforme relação anexa, aprova
dos por este Órgão Técnico, em 19 de agosto do
corrente.

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

Brasília, 21 de agosto de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Joao Paulo Cunha
DD. Presidente da Câmara dosDeputados
Ne.sta

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providên

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei n° 30464-AfOO,
apreciado por este Órgão Técnico, nesta data.

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

Publique-se.
Em 27-8-03. ~ João Paulo Cunha,

Presidente

OF. N° 331 -P/2003 - CCJR

Brasília, 21 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen
to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei n°
286-B/99.

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

Cordialmente, Deputado Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Presidente.

Publique-se.
Em 27-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício-Preso n.° 513/03

Publique-se.
Em 27-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

2.786-NQ2
62-N03
97-N03

I62-A/03

27-N03
76·N03

143·A/03
174-AIQ3

54-N03
81-N03

145-N03
175-A/03

Brasília, 30 de julho de 2003

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência autorizar a apensa

ção dos Projetos de Lei nOs 1.203/2003, e 1.356/2003,
ao Projeto de Lei de n° 7003/02, todos em anexo.



João Paulo Cunha,

Senhor Presidente,

REQUERIMENTO
(Da Comissão de Segurança Pública e Combate ao

Crime Organizado, Violência e Narcotráfico)

Requer a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei n° 797, de 2003, e 854, de
2003.

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência Requerimento

aprovado por esta Comissão na reunião de 6-8-03.
Atenciosamente, - Deputado Moroni Torgan,

Presidente.

Publique-se.
Em 27-8-03 

Presidente.

Ofício n° 709/03 - Preso

Ofício n° 723/03 - Preso

Brasília, 14 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis

são proferiu parecer pela rejeição do Projeto de Lei n°
122/99 e pela aprovação do Projeto de Lei no 165/99
e demais apensados (PLs nOs 191/99, 1.029/99,
1.810/99,3.145/00,5.224/01,6.185/02,7.054/02 e
366/03), nos termos do Parecer do Relator, Deputado
Coronel Alves, com substitutivo e complementação
de voto, em reunião realizada em 26-6-03. Atenciosa
mente, - Deputada Moroni Torgan, Presidente.

Publique-se.
Em 27-8-03 - João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasília, 18 de julho de 2003

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

Defiro. Apensem-se os PL.s nOs
1.203/03 e 1.356/03 ao PL. n° 7.003/02, nos
termos do artigo 142, parágrafo único do ar
tigo 143, inciso 11, alínea b, ambos do RICO.
Oficie-se ao Requerente e, após, publi
que-se.

Em 27-8-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

Of.P - n° 109/2003

Brasília, 21 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dência regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nO

Brasília, 6 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,

Por solicitação do Deputado Antonio Cambraia,
relator das matérias abaixo relacionadas, e nos ter
mos regimentais, requeiro a V.Exa. que ao PL n°
6.917/02 sejam apensados os de nOs 6.918/02,
6.919/02 e 6.920/02, todos de autoria do Deputado
Pedro Fernandes, propondo alterações na Lei n°
7.492, de 16 de junho de 1986, que "define os crimes
contra o Sistema Financeiro Nacional e dá outras pro
vidências", por tratarem de matéria correlata.

Cordiais Saudações. - Deputado Eliseu Re
sende, Presidente.

Defiro. Apensem-se os PLs n°
6.918/02, 6.919/02 e 6.920/02 ao PL n°
6.917/02. Oficie-se. Publique-se.

Em, 27-8-03 - João Paulo Cunha,
Presidente.

Ofício n.o 547/2003
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As proposições em tela deverão ser apensadas 228/03, apreciado na Reunião Ordinária do dia 20 de
por tratarem da mesma matéria, conforme dispõem agosto de 2003, por este Órgão Técnico. - Deputado
os artigos 142 e 143,11, b, do Regimento Interno. Átila Lins, Presidente.

Sem mais para o momento, renovo protestos de
consideração e apreço. - Deputado Léo Alcântara,
Presidente.

-------- -"---'--- - ---- ,-,----~-' -,
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Publique-se
Em 27-8-03 - João Paulo Cunha,

Presidente.

Brasília, 20 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no ary. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Orgão Técnico, do Projeto de Lei
n° 4.936-A, de 2001, e do Projeto de Lei n° 5.969, de
2001,apensado.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção dos referidos projetos e do respectivo parecer.

Atenciosamente, - Deputada Ângela Gua
dagnin, Presidente.

Publique-se.
Em 27-8-03 - João Paulo Cunha,

Presidente.

COMISSÃO DE VIAÇÃO ETRANSPORTES

OF. P-104/03

Publique-se.
Em 27-8-03. - João P~lulo Cunha,

Presidente.

Ofício n° 249/2003-P

Brasília, 13 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput,

do Regimento Interno, comunico a V. Exa que a Co
missão de Viação e Transportes, em reunião ordiná
ria realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei nO
5.619/01 - do Senado Federal (PLS n° 140/01) - que
"denomina Governador Ivan Bichara o viaduto Oitizei
ro, localizado na BR-230, no Município de João Pes
soa, no Estado da Paraíba", e rejeitou os de nOs
4.986/01,5.001/01,5.018/01 e 6.428/02, apensados.

Atenciosamente, - Deputado Romeu Queiroz,
Presidente.

Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 28 40521

Nos termos dos artigos 142 e 143 do Regimento Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica-
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa ção dos referidos projetos e do respectivo parecer.
Excelência a tramitação conjunta dos Projetos de Lei na Atenciosamente, - Deputada Âlngela Gua-
797/03 e 854/03, conforme Requerimento na 110/03, dagnin, Presidente.
cópia anexa, aprovado nesta Comissão, em 6-8-03.

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2003. 
Deputado Moroni Torgan, Presidente.

REQUERIMENTO N° 110, DE 2003
(Do Sr. Darci Coelho)

Requer a tramitação conjunta dos Pro
jetos de Lei na 797, de 2003, e 854, de 2003.

Senhor Presidente da Comissão de Segurança
Pública e Combate ao Crime Organizado, Violência e
Narcotráfico:

Estando em tramitação, neste órgão técnico, o
Projeto de Lei na 797, de 2003, do Deputado Cabo Jú
lio, que"Dá nova redação ao art. 288 do Decreto-Lei
n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal", e
o Projeto de Lei na 854, de 2003, do Deputado José
Divino, que "Altera dispositivo da Lei na 8.072, de 25
de julho de 1990, que dispõe sobre crimes hediondos,
bem como inclui inciso e alíneas ao art. 288 do Decre
to-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal", do qual fui designado Relator, solicito a Vossa
Excelência seja requerida à Presidência da Câmara
dos Deputados a tramitação conjunta das referidas
proposições, nos termos dos arts. 142 e143 do Regi
mento Interno, porquanto tratam de matéria correlata.

Sala da Comissão, 5 de agosto de 2003. - De
putado Darci Coelho.

Defiro. Apense-se o PL n° 854/03 ao
PL n° 797/03 (RICO, arts. 142 e 143). Ofi
cie-se. Publique-se.

Em 27~8-03 - João Paulo Cunha,
Presidente.

OFíCIO W 248/2003-P

Brasília, 20 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
na 4.777, de 2001, e do Projeto de Lei n° 4.884, de
2001, apensado.
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OF. P-105/03

Brasília, 13 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput,
do Regimento Interno, comunico a V. Exa que a Co
missão de Viação e Transportes, em reunião ordiná
ria realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei n° 7.040/02
- do Sr. Max Rosenmann - que "altera a redação do
parágrafo único do art. 281 da Lei n° 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro".

Atenciosamente, - Deputado Romeu Queiroz,
Presidente.

Publique-se
Em 27-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OF. P-112103

Brasília, 20 de agosto de 2003

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

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. 58, ca
put, do Regimento Interno, comunico a V. Exa que
a Comissão de Viação e Transportes, em reunião
ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei
n° 7.051102 O do Senado Federal (PLS n° 241/01)
- que "revoga dispositivos da Lei n° 9.503, de 23
de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro, para eliminar a incidência de
fator multiplicador sobre o valor das multas esta
belecidas".

Atenciosamente, - Deputado Romeu Queiroz,
Presidente.

Publique-se.
Em 27-8-03. - João Paulo Cunha,

Presidente.

OFíCIO CD-168/2003

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

Senhor Presidente,
Bernardo Ramos Ariston, brasileiro, casado, jor

nalista, Deputado Federal, Gabinete 710 - Anexo IV,
venho pelo presente comunicar a esta Casa, presidi
da por Vossa Excelência, o meu desligamento do
Partido Socialista Brasileiro - PSB, no dia 20-8-2003
e meu ingresso ao Partido do Movimento Democráti
co Brasileiro - PMDB, em 21-8-2003, conforme cópia
do requerimento enviado a 211 a Zona Eleitoral do
Estado do Rio de Janeiro. Solicito que conste nos re
gistros e anais da Câmara dos Deputados.

Atenciosamente, - Bernardo Ariston - Depu
tado Federal.

OFíCIO CD-164/2003
Brasília, 20 de agosto de 2003

Exmo. Senhor
Miguel Arraes
Presidente Nacional do
Partido Socialista Brasileiro - PSB
Brasília - DF

Senhor Presidente,
Bernardo Ramos Ariston, brasileiro, casado,

jornalista, Deputado Federal, Gabinete 710 - Anexo
IV, venho pelo presente comunicar o meu desliga
mento e conseqüentemente minha desfiliação parti
dária desta agremiação, em caráter irrevogável a
partir desta data.

Atenciosamente, - Bernardo Ariston, Deputa
do Federal

OFíCIO CD-166/2003
Brasília, 20 de agosto de 2003

Exmo. Senhor
Deputado Alexandre Cardoso
Presidente do Partido Socialista Brasileiro no
Estado do Rio de Janeiro
Câmara dos Deputados Anexo IV - Gab. 205
Brasília - DF

Senhor Deputado,
Com meus cumprimentos, dirijo-me a V.Exa

,

para enviar cópia do oficio CD-164/2003, entregue na
Presidência do Partido Socialista Brasileiro - PSB,
comunicando o meu desligamento e minha desfilia-



Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 28 40523

Brasília, DF 23 de junho de 2003

Publique-se. Arquive-se.
Em 27-8-03 - João Paulo Cunha,

Presidente.

OFICIO L N° 355/2003

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

Brasília, 24 de julho de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Inocêncio Oliveira
MO. Primeiro-Vice-Presidente
da Câmara dos Deputados
Câmara dos Deputados - Edifício Principal
70160-900 Brasília.-DF

Senhor Presidente,
Pelo presente estou declinando da indicação

para a Comissão Mista incumbida de relatar o veto ao
Projeto de Lei n° 6.301 , de 2002, que "Dispõe sobre a
Lei na 5917, de 10 de setembro de 1973.

Atenciosamente, - Iriny Lopes, Deputada
Federal.

Prezado Senhor 1° Vice Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, venho pelo

presente solicitar a V. Exa que sejam tomadas provi
dências no sentido de que seja constituída uma Co
missão Especial para analisar e dar parecer sobre o
Projeto de Lei na 1.398/03, de minha autoria, que
"Estabelece critérios para a produção e a comerciali
zação de álcool hidratado pelas unidades produtoras,
com capacidade de até 5.000 litros/dia, e dá outras
providências", conforme prevê o artigo 34, 11 do Regi
mento Interno desta Casa..

Certo da atenção de V. Exa ao pretendido, ante
cipo os meus agradecimentos, renovanclo-Ihe os pro
testos de estima e distinta consideração. - Lobbe
Neto, Deputado Federal. - PSDB/SP.

Em 29-7-2003.
Encaminhe-se ao Exmo. Sr. Presi

dente da Câmara dos Deputados, Depu
tado João Paulo, tendo em vista tratar-se
de iniciativa exclusiva do Senhor Presi
dente, conforme o disposto regimental,
art. 34, 11. - Deputado Inocêncio Oliveira,
10 Vice-Presidente.

Defiro. Publique-se. - Ao Sr.
Diretor-Geral.

Em 27-8-2003. - João Paulo
Cunha, Presidente.

ção partidária. Solicito as providências cabíveis junto OF.GAB.041/2003IL
ao Diretório Estadual.

Atenciosamente, - Bernardo Ariston, Deputado
Federal.

Exma. Sra. Ora. Juiza Presidente da 211 a Zona
Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro

Bernardo Ramos Ariston, brasileiro, casado,
jornalista, Deputado Federal, portador do Título de
Eleitor nO 072189640396, vem, de acordo com o art.
21 da Lei nO 9.096, comunicar e depois requerer o
exposto a seguir:

l-Meu desligamento em caráter irrevogável do
Partido Socialista Brasileiro PSB.

11- Meu ingresso.no Partido do Movimento De
mocrático Brasileiro - PMDB, no dia 21-8-2003.

Em face doexposto, requer a V.Exa, que sejam
tomadas as providências legais cabíveis.

Nestes Termos
Pede Deferimento
Brasília, 22 de agosto de 2003. -:' Bernardo Ra

mos Ariston.



Eu, Sandro Matos Pereira, portador do Título de
Eleitor n° 760890803/88 - Seção 0271 desta concei
tuada Zona Eleitoral, comunico a Vossa Excelência o
desligamento do PSB, conforme prova em anexo.

Respeitosamente, Sandro Matos Pereira.
São João de Meriti, 21 de agosto de 2003

Exmo Dr. Juiz da 187a Zona Eleitoral de São
João de Meriti
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Indefiro, tendo em vista que o assunto IV, venho pelo presente comunicar a esta Casa,
não envolve a apreciação por mais de três presidida por Vossa Excelência, o meu desligamen-
comissões de mérito. Oficie-se e, após, pu- to do Partido Socialista Brasileiro - PSB e meu in-
blique-se. gresso nesta mesma data ao Partido do Movimento

Em 27-8-03. - João Paulo Cunha, Democrático Brasileiro - PMDB, e o presente pedi-
Presidente. do é para que conste nos registros e anais da Câ

mara dos Deputados.
Atenciosamente, Sandro Matos Pereira, De

putado Federal.
Brasília/DF, 19 de agosto de 2003

OF GD-85/03

Senhor Presidente,
Sandro Matos Pereira, brasileiro, casado, em

presário, Deputado Federal, Gabinete 517 anexo

Exmo. Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília/DF

Ficha de Filiação Partidária
I,"=:;::.::::;:;;:::==:;=====::",::,,-=======~,:,,:,:' ~."."._--'_. "'-0 '""11'" • .• "c" ."._.' _.-.". --' ... -',

Partido do Movimento Democrático Brasileiró
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Ao Diretório Municipal do Partido Soeialista Brasileiro - PSB
- de São João de Meriti

Eu, SANDRO MATOS PEREIRA, residente e domiciliado na
rua Coronel Mata nO 63, Coelho da Rocha, São João de Meriti, portador do
Título de Eleitor nU 760890803/88 - Seção 0271 - Zona 187~ solicito a Vossa
Senhoria o cancelamenlo de minha filiação.

Res eitosamente,

LfAIi~Y;
{SAN RO MATOS PEREIRA

Sio Joio de Meriti~Z1 de agosto de 2003

~~~

Defiro. Publique-se.
Ao Sr. Diretor-Geral
Em 27/08/2003.

\;
~//

JOÃO PAU O CUNHA

Presidente



Senhor Presidente,

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
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Brasília, 26 de agosto de 2003 Venho, por intermédio deste, comunicar a Vos-
sa Excelência meu desligamento do PSB e meu in
gresso no PMDB, a partir desta data.

Conforme exigência legal, encaminho cópia dos
expedientes remetidos aos Presidente Nacional, Re
gional e Municipal do PSB, assim como ao Juiz da
Zona Eleitoral em que me encontro inscrito.

Ao ensejo, reitero protestos de elevada estima e
apreço. - Jefferson Campos, Deputado Federal.

1..
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Sorocaba, 22 de Agosto de 2003

REQUERIMENTO N° 1.021, DE 2003

"Requer apensação do PL n° 282/03
que "Tipifica o Crime de Violência Do
méstica".

Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do art. 142 c/c o art.

143, inciso 11, alíneab do Regimento Interno desta
Casa, que o PL nO 282/03 de autoria da Deputada

Exmo Sr. Dr.
Juiz da Comarca Eleitoral
Sorocaba - SP

Eu, Jefferson Alves de Campos portador do
Rg: 13.812.576, Título de Eleitor: 104.635.880.167,
Zona: 356, 7a seção.

Venho por meio desta requerer formalmente a
minha desfiliação do PSB - Partido Socialista Brasi
leiro (Sorocaba), a partir da seguinte data:
22-8-2003.

Sem mais nada a declarar, ficam os meus prés
timos de estima e consideração. - Jefferson Alves
de Campos.

Defiro. Publique-se. Ao Sr. Diretor-Geral.
Em 27-8-2003. - João Paulo Cunha,

Presidente.

Excelentíssimo Senhor
Deputado Eduardo Campos
Líder do PSB
Brasília - DF

Caro Líder,
Em cordial visita, venho comunicar a Vossa

Excelência que por motivos de Fórum íntimo estou
me desfiliando do Partido Socialista Brasileiro - PSB.

Aproveito para manifestar os meus votos de
apreço e estima a Vossa Excelência e aos colegas de
Bancada, durante este saudável convívio.

Atenciosamente, - Deputado Jefferson Cam
pos.

Brasília, 26 de agosto de 2003 Cumprimentando-o cordialmente, venho infor-
mar a Vossa Senhoria o meu desligamento do Partido
Socialista Brasileiro - PSB e o meu ingresso no Parti
do do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, a
partir desta data.

Ao ensejo, reitero protestos de elevada estima e
apreço. - Jefferson Campos, Deputado Federal.

Brasília, 26 de agosto de 2003

Senhor Presidente,
Venho comunicar ao nobre companheiro o meu

desligamento do Partido Socialista Brasileiro - PSB e
o meu ingresso no Partido do Movimento Democráti
co Brasileiro - PMDB, o partir desta data. Tendo hon
rado os meus compromissos com esse Partido que se
mostra sempre voltado à ampla compreensão das
questões nacionais, envio o meu cordial abraço, colo
cando meus préstimos ao seu inteiro dispor. - Jeffer
son Campos, Deputado Federal.

Brasília, 26 de Agosto de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Marcio França
Presidente Regional do PSB - SP

Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para comunicar-lhe

o meu desligamento do Partido Socialista Brasileiro 
PSB e o meu ingresso no Partido do Movimento Demo
crático Brasileiro - PMDB, a partir desta data.

Ao ensejo, reitero protestos de elevada estima e
apreço. - Jefferson Campos, Deputado Federal.

Brasília, 26 de agosto de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Dr. Márcio França
Presidente do Diretório Municipal do PSB - SP

Senhor Presidente,

Brasília, 26 de Agosto de 2003

A Sua Excelência o Senhor
Miguel Arraes
Presidente Nacional do PSB

Senhor Juiz Eleitoral,
Com os meus respeitosos cumprimentos, venho

informar a Vossa Excelência o meu desligamento do
Partido Socialista Brasileiro - PSB e o meu ingresso
no Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
PMDB, a partir desta data, por estar Inscrito nessa
356a Zona Eleitoral, na Seção n° 7, sob o título eleito
ral n° 1046358801/67.

Ao ensejo, reitero protestos de elevada estima e
apreço. - Jefferson Alves Campos, Deputado Fede
ral.

A Sua Excelência o Senhor
Dr. Jayme Walmer de Freitas
Juiz da 356a Zona Eleitoral do TER - Sorocaba/SP
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Laura Carneiro seja apensado ao PL n° 3/03 da De
putada Iara Bernardi, por ser tratar de matéria idênti
ca/correlata e por ser este o mais antigo.

Sala das Sessões, 30 de julho de 2003. - Depu
tado Rogerio Silva, PPS/MT.

Defiro. Apense-se o PL n° 282/03 ao
PL n° 3/03. Oficie-se e, após, publique-se.

Em 27-8-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO N° 1.046, DE 2003
(Do Sr. Luciano Zica)

Requer a desapensação do PL. n°
1.505/03 ao PL. nO 5.486/01 para que tra
mitem separadamente.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, que seja procedi,

da a desapensação do Projeto de Lei n° 1.505, de
2003, ao PL. n° 5.486/2001 para que tramitem sepa
radamente.

Justificação

Em que pese os dois projetos tratarem de anis
tia de trabalhadores, o PL. n° 5.486, de 2001, abrange
um número grande de trabalhadores, inclusive milha
res de trabalhadores da iniciativa privada, o que o tor
na mais complexo e de difícil acordo. O PL. n°
1.505/03, por sua vez, trata estritamente do grupo de
trabalhadores que especifica e há acordo para sua
tramitação e aprovação.

A apresentação deste requerimento vem, então,
na tentativa de possibilitar a tramitação independente
dos projetos. Dessa forma, sem causar qualquer pre
juízo ao PL. n° 5.486/2001, que já passou pelo Sena
do Federal e agora se encontra nesta Casa e que po
derá futuramente encontrar condições políticas para
sua aprovação, a desapensação viabilizará o anda
mento do PL. n° 1.505, de 2003, sob as melhores con
dições que lhe cabem.

Sala das Sessões, 17 de agosto de 2003. 
Deputado LucianoZica, PT/SP.

Defiro. Desapense-se o PL. n°
1.505/03 do PL. n° 5.486/01. Oficie-se. Pu
blique-se.

Em 27-8-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

REQUERIMENTO

Solicita a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei nOs 4.359/01 e 7.472/02.

Senhor Presidente,
Estando em tramitação, neste órgão técnico, o

PL n° 4.359/01 do Deputado Feu Rosa e o PL n°
7.472/02 do Deputado Gustavo Fruet, requeiro a V.
Exa , nos termos do art. 142 do Regimento Interno, a
tramitação conjunta das referidas proposições.

Pelo que Espera e Pede Deferimento.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 2003. 

Deputada Maria do Carmo Lara, Presidente.

Defiro. Apense-se o PL nO 7.472/02 ao
PL n° 4.359/01. Oficie-se à Comissão e,
após, publique-se.

Em 27-8-03. - João Paulo Cunha,
Presidente.

PROPOSTA DE ·EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 126, DE 2003

(Dos Srs. João Herrmann e outros)

Altera a redação do § 4° do art. 57
da Constituição Federal.

Despacho: Apense-se esta à
PEC-101/2003.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário.

Publicação Inicial Art. 137, caput 
RICO.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emen
da ao texto constitucional:

Art. 1° O § 4° do art. 57 da Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.57 .
§ 4° Cada uma das Casas reunir-se-á

em sessões preparatórias, a partir de 1° de
fevereiro, .no primeiro ano da legislatura,
para a posse de seus membros e eleição
das respectivas Mesas, para mandato de
dois anos, admitida a recondução para os
mesmos cargos na eleição imediatamente
subseqüente". (NR)

Art. 2° Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.

Justificação

Com a promulgação da Proposta de Emenda à
Constituição 16, de 1997, que permite a reeleição
para os cargos de Presidente da República, Governa
dores de Estado e do Distrito Federal e Prefeitos, jul-
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gamos justo conceder o mesmo tratamento aos Pr&- sidencialista, é possível que o entrechoque das von-
sidentes das Mesas da Câmara dos Deputados e do tades políticas redefina o quadro.
Senado Federal, cargos a cuja recondução os ocu- Ainda assim, seja, ainda havendo defecções até
pantes estão até hoje impedidos pelo texto constituc~ mesmo as de nível mais preocupante, ao Governo in-
onal, salvo em se tratando de legislaturas diferentes, teressará, sobremaneira, recompor um quadro políti-
conforme arranjo concertado regimentalmente. co no Congresso, o que se conseguiria sem sombra

O dispositivo constitucional que se pretende de dúvida, com a reeleição dos Membros da Mesa,
emendar veda a recondução dos Membros da Mesa não havendo razão, portanto, para que mantenha-
da Câmara dos Deputados, bem como do Senado mos tal proibição, uma proibição que, convenhamos,
Federal, quando essa escolha se der na eleição ime- engessa a negociação política, vida e alma do Poder
diatamente subseqüente (art. 57, § 4°, CF). Legislativo. E isto significará não apenas a sustenta-

Na forma usual e com negociações políticas - o bilidade política do Governo no Congresso, mas, an-
que, aliás, entendo como inteiramente válidas - se re- tes de mais nada, a governabilidade necessária para
solveu por ultrapassar, de forma até inteligente tal tocar os negócios do Estado.
proibição, admitindo-se que, sendo a eleição subse- Ademais, a aprovação desta PEC trará a justa
qüente em outra legislatura, a interdição não precisa- oportunidade da continuação do bom trabalho reali-
ria ser obedecida. zado pela Presidência das Mesas da Câmara dos De-

O dispositivo constitucional, nada obstante as putados e do Senado Federal, em benefício dos tra-
Emendas que tenham modificado trechos do art. 57, balhos legislativos, assim como já ocorre no Poder
permanece o mesmo desde 1988. E, em sendo assim, Executivo.
poderemos considerá-lo, de alguma forma, ultrapas- Sala das Sessões, de de 2003. - Deputado
sado, já que, em 1977, a Emenda Constitucional n° João Herrmann Neto, PPS/SP.
16 introduziu no nosso sistema político a reeleição de
Presidente e Vice-Presidente da República, de Go
vernadores e de Prefeitos, não havendo, ao que que
ro entender, razão para que se mantenha a proibição
ora existente para a reeleição dos Membros da Mesa,
independentemente, se aprovada esta Emenda, de
acordos políticos mal ou bem ajustados e que podem,
em alguns instantes, caracterizar mero casuísmo e,
não, a vontade expressa do legislador, vontade que,
em última instância, reproduz os interesses de nossa
cidadania.

Há, no entanto, uma lógica política no propos~

ção que venho de apresentar.
APresidência da Casa cabe a representantes

do partido com bancada majoritária. E os demais car
gos se distribuirão de forma a respeitar a representa
ção proporcional dos partidos presentes à Câmara e
ao Senado.

Um partido majoritário pode, como ocorreu, aliás,
na última eleição, ter votos suficientes para a escolha
de seu indicado, razão por que se processam negocia
ções políticas de toda espécie - legítimas, quero repe
tir, de forma não apenas a garantir aquela eleição,
mas, sobretudo, para definir, de já, a base de sustenta
ção política do Governo no Congresso Nacional.

Está claro que isto não precisa acontecer - e, de
fato, nem sempre ocorre - de formaabsoluta. Embora
nosso regime ainda seja - o que muito lamento - pre-
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6 André de Paula PFL - PE
7 André Luiz PMDB - RJ
8 André Zacharow POT - PR
9 Anivaldo Vale PSOB - PA
10 Antônio Carlos Biffi PT - MS
11 Antonio Carlos Biscaia PT - RJ
12 Aroldo Cedraz PFL- BA
13 Assis Miguel do Couto. PT - PR
14 Athos Avelino PPS - MG
15 Átila Lins PPS - AM
16 Augusto Nardes PP - RS
17 B. Sá PPS - PI
18 Beto Albuquerque PSB - RS
19 Bonifácio de Andrada PSOB - MG
20 Bosco Costa PSDB - SE
21 Cabo Júlio PSB - MG
22 Carlito Merss PT - SC
23 Carlos Mota PL - MG
24 Carlos Nader PFL - RJ
25 Carlos Sampaio PSOB - SP
26 Carlos Santana PT - RJ
27 Casara PSDB - RO
28' Celcita Pinheiro PFL - MT

29 Celso Russomanno PP - SP
30 César Ba.ndeira PFL - MA
31 CésarMedeiros PT - MG
32 Cezar Silvestrí PPS - PR
33 Cláudio Magrão PPS - SP

34 Cleuber Carneiro PFL - MG
35 Colbert Martins PPS - BA
36.Coriolano Sales PFL - BA
37 Costa Ferreira PFL - MA
38 Daniel Almeida pedoB - BA
39. Oarcísio Perondi PMOB - RS
40 DrleypV -RJ
41 Delfirnf'.Jetto PP - SP
42 Dimas Ramalho PPS - SP
43 Dr. E\filásio PSB - SP
44 Dr. Francisco Gonçalves PTB - MG
45 Dr. Rosinha PT - PR
46 Dra. Cláir PT - PR
47 DUrVéd OrlatoPT - SP
48 Eds~nOljarte. PV - BA
49 Eduardo Barbosa PSDB - MG
50 ElaineÔ6sta PTB - RJ
51 (:liseuFY'0ura
052 EnivaJdo Ribeiro PP - PB
53 Fernando de Fabinho PFL - BA

54 Fernando Gabeira PT - RJ
55 Francisco Rodrigues PFL - RR
56 Francisco Turra PP - RS
57 Gastão Vieira PMDB - MA
58 Geraldo Resende PPS - MS
59 Geraldo Thadeu PPS - MG
60 Gilberto Nascimento PSB - SP
61 Gonzaga Patriota PSB - PE
62 Gustavo Fruet PMDB - PR
63 Helenildo Ribeiro PSOB - AL
64 Herculano AnghinettiPP - MG
65 Hermes Parcianello PMDB - PR
66 Humberto Michiles PL - AM
67 Iara Bernardi PT - SP
68 lIdeu Araujo PRONA - SP
69 InácioArrudâ PCdoB - CE
70 Inaldo Leitão PL - PB
71 Iris Simões PTB - PR
72 Isaías Silvestre PSB - MG
73 Ivo José PT - MG'
74 Jackson Barreto PTB - SE
75 Jatldira Feghali PCdoB - RJ
76 Jefferson Campos PSB - SP
77 João Alfredo PT .,... CE
78 João Batista PFL - SP
79 João Herrmann Neto PPS - SP
80 João Magalhães PTB - MG
81 João Magno PT - MG
82 João Tota PP - AC
83 Jonival Lucas Junior PTB - BA
84 Jorge Alberto PMDB - SE
85 José Borba PMDB - PR
86 José Carlos Araújo PFL - BA
87 José Carlos Elias PTB - ES

88 José Bajão PSDB - DF
89 José Roberto Arruda PFL - OF
90 José Rocha PFL - BA
91 José Thomaz Nonô PFL - AL
92 J.osué Bengtson PTB - PA

93 Jovino Cândido PV '- SP
94 Júlio Cesar PFL - PI
95 Júlio Delgado PPS - MG
96 JúniorBetão PPS - AC
97 Kelly Moraes PTB
98 Leandro Vilela PMDB - GO
99 Leonardo Mattos PV - MG
100 Leonardo Monteiro PT - MG
101 Leonardo Vilela PP - GO
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102 Leônidas Cristino PPS - CE
103 Lincoln Portela PL - MG
104 Lindberg Farias PT - RJ
105 Luciano Leitoa POT - MA
106 Luciano Zica PT - SP
107 Luis Carlos Heinze PP - RS
108 Luiz Alberto PT - BA
109 Luiz Bassuma PT - BA
110 Luiz Bittencourt PMOB - GO
111 Luiz Carlos Santos PFL - SP
112 Luiz Piauhylino PTB - PE
113 Lupércio Ramos PPS - AM
114 Marcelo Ortiz PV - SP
115 Marcos Abramo PFL SP
116 Maria Helena PMOB - RR
117 Mário Assad Júnior PL - MG
118 Mário Heringer POT - MG
119 Maurício Quintella Lessa PSB - AL
120 Mauro Benevides PMOB - CE
121 Mauro Lopes PMOB - MG
122 Medeiros PL - SP
123 Mendes Ribeiro Filho PMOB - RS
124 Milton Cardias PTB - RS
125 Moacir Micheletto PMDB - PR
126 Moreira Franco PMDB - RJ
127 Mussa Demes PFL - PI
128 Neiva Moreira PDT - MA
129 Nelson Bornier PSB - RJ
130 Nelson Marquezelli PTB - SP
131 Nelson Meurer PP - PR
132 Nelson Proença PPS - RS
133 Neucimar Fraga PL - ES
134 Neuton Lima PTB - SP
135 Neyde Aparecida PT - GO
136 Nilson Mourão PT - AC
137 Odair PT - MG
138 Olavo Calheiros PMDB - AL
139 Orlando Desconsi PT - RS
140 Orlando Fantazzini PT - SP
141 Osmânio Pereira PTB - MG
142 Osmar Serraglio PMDB - PR
143 Osvaldo Biolchi PMOB - RS
144.Pastor Amarildo PSB - TO
145 Pastor Frankembergen PTB - RR
146 Pastor Pedro Ribeiro PTB - CE
147 Pastor Reinaldo PTB - RS
148 Paulo Feijó PSDB - RJ
149 Paulo Gouvêa PL - RS

150 Paulo Rocha PT - PA
151 Pedro Chaves PMDB - GO
152 Pedro Corrêa PP - PE
153 Pedro Fernandes PTB - MA
154 Pompeo de Mattos PDT - RS
155 Reginaldo Lopes PT - MG
156 Renato Casagrande PSB - ES
157 Ricardo Barros PP - PR
158 Ricardo Fiuza PP - PE
159 Ricardo Izar PTB - SP
160 Ricarte de Freitas PTB - MT
161 Roberto Balestra PP - GO
162 Roberto Gouveia PT - SP
163 Roberto Jefferson PTB - RJ
164 Roberto Pessoa PL - CE
165 Romel Anizio PP - MG
166 Romeu Queiroz PTB - MG

167 Ronaldo Vasconcellos PTB - MG
168 Sandra Rosado PMDB - RN
169 Sandro Mabel PL - GO
170 Sarney Filho PV - MA
171 Sérgio Miranda PCdoB - MG
172 Severiano Alves PDT - BA

173 Silas Brasileiro PMDB - MG
174 Simão Sessim PP - RJ
175 Tarcisio Zimmermann PT - RS

176 Teima de Souza PT - SP
177 Vander Loubet PT - MS
178 Vicente Arruda PSDB - CE

179 Vicentinho PT - SP
180 Vignatti PT - SC
181 Vittorio Medioli PSDB - MG
182 Walter Feldman PSDB - SP
183 Walter Pinheiro PT - BA
184 Wasny de Roure PT - DF
185 Wilson Santos PSDB - MT
186 Wladimir Costa PMDB - PA
187 Zé Geraldo PT - PA
188 Zé Gerardo PMOB - CE
189 Zequinha Marinho PTB - PA
190 Zico Bronzeado PT - AC

Assinaturas que Não Conferem

W Nome do Parlamentar Partido UF
1 Colbert Martins PPS - BA
2 Edison Andrino PMDB - SC
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3 Enio Tatico PTB - GO
4 Enivaldo Ribeiro PP - PB
5 Francisco Dornelles PP RJ
6 Gervásio Silva PFL - SC
7 Ivan Hanzolin PP - SC
8 Moroni Torgan PFL - CE
9 Neucimar Fraga PL - ES
10 Ney Lopes PFL ~ RN
11 Rubinelli PT - SP
12 Tatico PTB - DF
13 Wellington Roberto PB

Assinaturas Repetidas

N° Nome do Parlamentar Partido UF Assinaturas
Repetidas
1 Antonio Carlos Biscaia PT - RJ 1
2 B. Sá PPS PI 1
3 Carlos Nader PFL RJ 1
4 Cláudio Magrão PPS SP 1
5 Dr. Rosinha PT PR 1
6 Edson Duarte PV BA 1
7 Eduardo Barbosa PSDB MG 1
8 Geraldd Thadeu PPS MG 1
9 Gonzaga Patriota PSB PE 1
10 GUstavo Fruet PMDB PR 1
11 João Batista PFL SP 1
12 João Magno PT MG 1
13 José Carlos Araújo PFL BA 1
14 JosuéBengtson PTB PA 1
15 Júlio Delgado PPS MG 1
16 JÚnior' Betão PPS AC 1
17 Leonardo Mattos PV MG 1
18 Linpt>erg Farias PT RJ 1
19 Luiz Piauhylino PTB PE 1
20 Marcelo Ortiz PV SP 1
21 Maria Helena PMDB RR 2
22 Mário Heringer PDT MG 1
23 Mauro Lopes PMDB MG 1
24 Moacir Micheletto PMDB PR 1
25 Mussa Demes PFL PI 1
26 Nelson Marquezelli PTB SP 1
27 Neuton Lima PTB SP 1
28 Neyde Aparecida PT GO 1
29 Renato Casagrande PSB ES 1
30 Romeu Queiroz PTB MG 2
31 Ronaldo .vasconcellos PTB MG 1
32 Sardra Rosado PMDB RN 1
33 SiJTlão Sessim PP RJ 1
34 Zico Bronzeado PT AC 1

Ofício n.o 158 12003

Brasília, 12 de agosto de 2003

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 Sr. Deputado João Her
mann Neto e outros, que "Altera a redação do § 40 do
art. 57 da Constituição Federal", contém Inúmero sufi
ciente de signatários, constando a referida proposi
ção de:

190 assinaturas confirmadas;
13 assinaturas não confirmadas;
36 assinaturas repetidas.
Atenciosamente, - Ruthier de Sousa Silva,

Chefe.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 77, DE 2003

(Do Sr. Rogério Silva)

Altera a lista de serviços sujeitos ao
Imposto sobre Serviços de Qualquer Na
tureza.

(Apense-se Este ao PLP-341/2002.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei complementar altera a lista de

serviços sujeitos ao Imposto sobre Serviços de Qual
quer Natureza, da competência municipal.

Art. 2° A lista de serviços anexa ao Decreto-lei
n° 406, de 31 de dezembro de 1968, na redação que
lhe foi dada pelas leis complementares n° 56, de 15
de dezembro de 1987, e n° 100, de 22 de dezembro
de 1999 , mantidas as disposições constantes dos
itens 95 e 96, passa a vigorar acrescida do seguinte
item:

" 102 - Instituições financeiras autori
zadas a funcionar

pelo Banco Central:
a) consultas a serviços de proteção de

crédito;
b) fornecimento de cheque avulso;
c) inclusão no cadastro e exclusão do

cadastro de cheques sem fundo;
d) cobrança de cheque por compensa-

ção;
e) abertura de conta;
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1) manutenção de conta ativa e inativa; " 95 - cobranças e recebimentos por
g) adiantamento a depositante, incluin- conta de terceiros, inclusive direitos autora-

do excesso de limite de cheque especial; is, protestos de títulos, sustação de protes
tos, devolução de títulos não pagos , manu-

h) concessão e renovação de cheque tenção de títulos vencidos, fornecimentos de
especial (conta garantida); posição de cobrança ou recebimento e ou-

i) débito autorizado em conta corrente; tros serviços correlatos da cobrança ou re-
Dbanco doméstico, conta principal ou cebimento (este item abrange também os

secundária com limite de acessos; serviços prestados por instituições autoriza-
~ saque em caixa automática externa das a funcionar pelo Banco Central). 96 -

(banco 24 horas); Instituições financeiras autorizadas a funcio-
m) depósito em outra agência; nar pelo Banco Central: fornecimento de ta-
n) extrato de conta por qualquer meio; lão de cheques; emissão de cheques admi

nistrativos , transferência de fundos; devolu-
o) cópia de microfilme ,microficha e ção de cheques; sustação de pagamento de

assemelhados; cheques; ordens de pagamento e de créditos
p) abertura de crédito, renegociação , por qualquer meio, emissão e renovação de

de dívida, substituição de garantia e custó- cartões magnéticos; consultas em terminais
dia de cheque pré-datado; eletrônicos; pagamentos por conta de tercei-

q)segunda via de documento; ros, inclusive os feitos fora do estabeleci-
r)ressarcimento de despesas com tele- mento;elaboração de ficha cadastral; alu-

fonema ,fax ou outra via de comunicação ( o guel de cofres, fornecimento de segunda via
de avisos de lançamento de extrato de contas;

imposto incide sobre o montante que exce- emissão de carnês (neste item não está abran-
der o valor pago pela instituição financeira); gido o ressarcimento, a instituições financeiras,

s) envelopamento de documentos." de gastos com portes do correio,telegramas,
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua pu- telex e teleprocessamento, necessários à pres-

blicação. tação dos serviços).

Justificação Esses itens ,é preciso reconhecer, foram elabo-
rados há mais de 14 anos, e de lá para cá , evoluíram

Estatui a constituição Federal, em seu art. 156 , muito os serviços bancários. Pode-se até dizer que,
111, que compete aos Municípios instituir imposto sobre mesmo á época, havia serviços que poderiam ser Tri-
serviços de qualquer natureza -ISS, exceto os alcan- butados e que, inexplicavelmente, ficaram fora da lis-
çados pelo ICMS, "definidos em lei complementar". ta . Torna-se necessário, pois, aperfeiçoar e atuali-

Os serviços sujeitos ao ICMS são os de comun~ zar a lista para permitir aos municípios um melhor de-
cação e os de transporte interestadual e intermunicipal. sempenho de suas receitas próprias . Os serviços

A lista vigente de serviços sujeitos ao ISS foi ba~ bancários incluídos na lista por nosso projeto estão
xada pela Lei Complementar n° 56, de 1987, alterada previstos na relação de serviços cujos preços são
pela lei complementar n01 00, de 1999. Entende o Su- acompanhados e divulgados pelo Banco Central.
premo Tribunal Federal que essa lista é taxativa, e Poderíamos ter ido além. O Código de Defesa
não apenas exemplificada . Por conseguinte , não po- do Consumidor define serviço como" qualquer ativi-
dem os municípios exigir o ISS no caso de serviços dade fornecida no mercado de consumo , mediante
não constantes expressamente da lista. remuneração, inclusive as de natureza bancária ,fi-

Com relação aos serviços prestados pelas inst~ nanceira , de crédito e securitária, salvo as decorren-
tuições financeiras, o Pretório Excelso teve a oportu- tes das relações de caráter trabalhista." Com amparo
nidade de decidir expressamente: nessa definição, poder-se-iaincluir no rol dos serv~

"Não pode a Prefeitura exigir ISS sobre serviços ços a serem tributados pelo ISS até mesmo as comis-
bancários não previstos na lista específica" (RE n° sões bancárias .Não o fizemos para não elevar ainda
107 . 844-8). mais o custo do dinheiro no país. A carga tributária so-

as serviços bancários definidos em lei comple- bre o crédito bancário já é insuportável, mesmo sendo
mentar, e, portanto, hoje tributados pelo ISS, são os composta apenas por tributos federais. Pensamento
seguintes: semelhante deve ter orientado o legislador que elabo-
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rou a lei complementar n° 56, de 1987 , pois , no item
46 da lista de serviços, estatuiu:

" Agenciamento , corretagem ou intermediação
de títulos quaisquer { exceto os serviços executados
por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central)".Deve-se aditar que o acréscimo de tributo
municipal ás comissões bancárias poderia até meS
mo inviabilizar a retomada do desenvolvimento eco
nômico que se inicia neste momento.

O projeto de lei complementar que apresenta
mos reVeste-se de/negável importância paraa eleva
ção das receitas dos municípios. Por esse motivo es
tamos certos de que sua aprovação merecerão inte
grai ap?io de todos o~ nossos ilustres Pares.

Sala das SeSSões, 4 de agosto de 2003. - De
putado Rogério Silva

PROJETO OE LEI COMPLEMENTAR
N° 80, DE 2003

(Do Sr. Davi Alcolumbre)

Altera ·a redação .do art. 4° da Lei
Complementar 26, de 11 de setembro de
1975., par~. possibilitar o saque do saldo
das contas individuais do PIS-PASEP.

Despacho: APENSE-SE ESTE AO
PLP-4/1991.

Apreciação: .Proposição Sujeita à
Apreciaçãodo Plenário

Publicação Inicial Art. 137, caput 
RICO

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 4° da Lei Complementar n.o 26, de

11 de setembro de 1975, passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 4° .
§ 1° Ocorrendo casamento, aposentado

ria, desemprego por mais de seis meses,
transferência para a reserva remunerada, re
forma ou invalidez do titular da conta individual,
poderá ele receber o respectivo saldo, o qual,
no caso de morte, será pago aos seus depen
dentes. de acordo com as legislações específi
cas da Previdência social e dos Servidores PÚ
blicos Civis e Militares ou, na falta deles, aos
sucessores na forma da lei Civil. (NR)

§ 42. A administração do PIS-PASEP,
em caráter excepcional. autorizará a libera
ção imediata do saldo existente nas contas
nominais dos participantes residentes em
áreas que tenham sofrido calamidades na
turais."

Justificação

Com o agravamento da crise econômica e da d~

nâmica relacionada ao tempo de permanência no em
prego dos trabalhadores brasileiros, o que tem resulta
do num contingente enorme de desempregados. Esta
proposta busca inserir mais um caso em que este pode
rá obter um "socorro" até, novamente, voltar ao merca
do de trabalho. Transformando-se assim, em mais um
ato de justiça social para com estes desempregados.

Aproposta também prevê que nos casos de catás
trofe natural, onde o Estado nem sempre socorre aos fla
gelados de fonna rápida e urgente, o saldo possa ser uti
lizado p~ra que este tenha, de imediato, uma ajuda para
mudar-se ou mesmo recompor suas perdas materiais.

Assim, como os recursos dispostos neste fundo
pertencem única e exclusivamente aos trabalhado
res, merecem avaliação justa de nossaparte sobre o
disposto nesta proposta.

Saladas Se~sões,7 de Agosto de 2003. - Davi
Alcolumbre Deputado Federal PDT/AP.

PROJETO DE LEI N° 1.525, DE 2003
(Do Sr. Vicentinho)

Institui o Sistema Único de Consór
cios e dá outras providências.

(Apense-se este .ao PL-1472/2003.)
O Congresso.Nacional Decreta:

CAPíTULO I
Do Sistema Único de Consórcios

Art. 1° É instituídoo Sistema Único de Consórc~
os (SUC), com princípios organizados e coordenados
entre si, e coma finalidade de padronizar e unificar as
normas jurídicas, os instr?mentos regulamentares,
contratuais e mecanismos administrativo-operacio
nais dos consórcios.

Parágrafo único - O consórcio tem como objet~

vo exclusivo coletar reCursos financeiros, em forma
de prestações mensais, durante um prazo convencio
nado, para constituir um fundo comum visando pro
porcionar aos consorciados a aquisição, no mercado
interno, de bens móveis duráveis, novos, veículos au
tomotivos, zero quilômetro e seminovos, nacionais
e/ou de procedência estrangeira, e•• unidades imobiliá
rias de qualquer tipo, espécie e natureza..

CAPíTULO 11
Do Consórcio - Conceito

Art. 2° Considera-seconsórcio, para os fins
desta Lei, o universo de pessoas, físicas elou jurídi
cas, com interesses, benefícios, direitos e obriga-
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ções verosímeis, juridicamente tutelados, que se
propõe a adquirir para os seus integrantes, em regi
me de financiamento mútuo e cooperação recíproca,
durante um prazo determinado, bens móveis durá

veis e unidades imobiliárias, sob as formas e condi
ções disciplinadas pelo Órgão gestor e coordenador
do Sistema Único de Consórcios.

CAPíTULO 111
Da Sistematização dos Créditos

Art. 3° Os consórcios serão organizados emforma
de créditos, referenciados pela unidade monetária nac~

onal, atualizados monetariamente segundo o percentu
al global de remuneração mensal da caderneta de pou
pança, vinculados obrigatoriamente, com as exceções
previstas nesta lei, à aquisição de bens.

CAPíTULO IV
Do Órgão Gestor e Coordenador do Sistema

Único de Consórcios - Competência

Art. 4° Compete privativamente ao órgão ges
tor e coordenador do Sistema Único de Consórcios,
na forma desta lei, nos termos complementares e
condições gerais que forem fixados na respectiva
regulamentação, autorizar as operações conhecidas
como consórcios que objetivem a aquisição dos
bens referenciados no art. 1°, § único.

CAPíTULO V
Do Conselho Consultivo Consorciai

Art. 5° O Poder Executivo disporá sobre a
instituição, organização e competência do Conse
lho Consultivo Consorciai (CCC), que terá por fi
nalidade apresentar sugestões e deliberar sobre
propostas de modificações do Sistema Único de
Consórcios e destinação dos recursos referencia
dos no art. 57.

Parágrafo único - O Conselho Consultivo Con
sorciai será constituído de representantes do Órgão
gestor e coordenador do Sistema Único de Consór
cios, do Ministério da Justiça, do Ministério do De
senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, das
entidades de classe dos fabricantes-montadoras e
das revendedoras-concessionárias de veículos auto
motivos, da indústria de componentes para veículos
automotores, dos fabricantes de produtos eletroele
trônicos, das empresas-administradoras de consór
cios e de outros órgãos governamentais de defesa
do consumidor.

CAPíTULO VI
Do Bem Móvel Durável dos Outros

Bens de Preço Inferior ao Fixado

Art. 6° Bem móvel durável, para os fins desta
lei, é o produto removível por força alheia ou suscetí
vel de movimentação própria, com identificação espe
cífica, adquirido de empresa mercantil, de valor míni
mo previamente estabelecido pelo poder público.

Parágrafo único - O bem móvel durável deverá
ser passível de registro numérico-contábil e garantia
mediante contrato de alienação fiduciária, e tenha du
rabilidade mercadológica igualou superior ao prazo
de duração do consórcio ou ao período remanescen
te do saldo devedor do consorciado.

Art. 7° É facultado ao consorciado contemplado,
assegurada a reserva de recursos suficientes que as
segurem a aquisição do bem, quando indicado no
contrato de adesão, ou a liquidação das contribuições
vincendas, utilizar, parcialmente, o crédito depositado
em instituição financeira, na aquisição de:

I - eletrodoméstico, eletroeletrônico ou unidade
imobiliária de valor inferior ao que for estabelecido
pelo ministro da Fazenda; e

11- planos de seguro e10u atividades de relevan
te interesse para o desenvolvimento sócio-econômi
co do País.

Parágrafo único - Equiparam-se aos bens mó
veis duráveis, os planos turísticos organizados por
agências credenciadas pelo Instituto Brasileiro de Tu
rismo (Embratur), ou autorizados por instituições ofi
ciais, e que objetivem desenvolver e promover inter
câmbio sociocultural elou desportivo, observadas as
condições prescritas no caput deste artigo.

CAPíTULO VII
Da Autorização

SEÇÃO I
Das Condições de Operacionalidade

Art. 8° A concessão para organizar e administrar
consórcios poderá ser autorizada, a título precário e
em caráter especial, e prazo indeterminado, à socie
dade civil, ainda que revestida de forma mercantil,
constituída exclusivamente para os fins desta lei, ob
servado o disposto no art. 34.

Parágrafo único - A sociedade civil deverá pos
suir capacidade econômico-financeira, autonomia
contábil e estrutura organizacional própria, distinta da
empresa mercantil ou instituição financeira com a
qual seja, ou não, coligada, e demonstrar a viabilida
de econômica do empreendimento.
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SEÇÃO 11
Das Empresas Coligadas e Interdependentes

Art. 9° - Consideram-se coligadas ou interde
pendentes, para os fins desta lei, duas ou mais em
presas, sendo uma delas sociedade civil, administra
dora de consórcios, quando:

I - Forem constituídas dos mesmos sócios;
11 - De ambas uma mesma pessoa fizer parte,

na qualidade de presidente, diretor, sócio, superin
tendente, ou preposto com função de gerência, ainda
que exercidas sob outra denominação;

111 ~ Os cargos de diretor de uma empresa, de
diretor-adjunto, superintendente ou assemelhados,
em função efetiva, de outra, forem exercidas pela
mesma pessoa;

IV -uma delas tiver participação na outra, por si,
seus sócios ou acionistas, bem assim por intermadio
de parentes destes ata0 2° grau e respectivos cônju
ges;

V -a empresa mercantil vender aos consorcia
dos ou consignado a uma empresa-administradora
de consórcios, mesmo sendo esta meramente inter
mediária, em um dos três exercícios imediatamente
anteriores a cada ano civil, mais de 10% (dez por cen
to) dos produtos de sua industrialização, comércio ou
importação, objeto dos consórcios constituídos pela
respectiva sociedade civil.

SEÇÃO 111
Da Vedação de Consórcios Informais,

Programados e outras Modalidades
de Captação de Poupança Popular

Art. 10 - É vedada a organização informal, pro
gramada ou qualquer outra modalidade de consórcio
ou operação verossímil com cláusula de autofinancia
mento, com recebimento antecipado de prestações
mensais e dispensa, ou não, do pagamento do per
centual relativo ao custo administrativo-operacional,
mediante contemplação por sorteio, promessa de en
trega futura do bem ou do respectivo crédito, em es
pécie, ou de prestação de serviços, em contrário do
que dispõe esta lei.

Parágrafo único - A inobservância ao disposto
neste artigo sujeita os respectivos participantes - em
presa promotora, sócios, diretores, superintendentes,
conselheiros, gerentes, prepostos com função de
gestão e consorciados-consumidores - às sanções
prescritas no art. 44.

CAPíTULO VIII

Das Empresas-Administradoras
de Consórcios

Art. 11 - As empresas-administradoras de con
sórcios, sociedades de fins exclusivamente civis, ain
da que revestidas de forma mercantil, constituídas
por quotas de. responsabilidade limitada, classifi
cam-se, de acordo com a sua natureza, em:

Classe "A"-
coligadas de empresas industriais, fabricantes

ou montadoras, construtoras e/ou incorporadoras em
relação aos produtos de sua própria industrialização,
fabricação ou montagem, importação, construção ou
incorporação;

Classe "B"-
coligadas de empresas comerciais - revende

doras, concessionárias, importadoras e imobiliárias 
quanto aos bens que constituam objeto do comércio
da empresa comercial;

Classe "C"-
independentes, coligadas de instituições finan

ceiras e de empresas comerciais, classe "B", com re
lação aos bens que não constituam objeto do seu co
mércio.

CAPíTULO IX
Do Órgão Gestor e Coordenador do Sistema Úni
co de Consórcios das Outras Atribuições Seção
I do Custo Administrativo-Operacional do Limite

de Quotas e Outras Atribuiçéi1es

Art. 12 - O órgão gestor e coordenador do siste
ma único de consórcios disporá, segundo a espécie e
natureza da sociedade-administradora definida no
artigo anterior, sobre a diversificação de percentual
referenciado em custo administrativo-operacional a
incidir nas prestações mensais e, ainda:

I - estabelecer limite de venda de quotas de
consórcios, observada a produção e comercialização
dos bens, objeto de consórcios;

li-fixar o valor mínimo do bem móvel durável e
da unidade imobiliária a ser adquirido através do Sis
tema Único de Consórcios, observado o disposto no
art. 25, inciso I;

111 -fixar o valor do capital social elou patrimônio
líquido, anualmente atualizados, das empresas admi
nistradoras de consórcios, segundo as espécies de
bens, objeto dos consórcios por elas organizados;

IV - estábelecer o limite das obrigações passi
vas cujo somatório não deverá ser superior ao valor



SEÇÃO 11
Da Comissão de Venda da Quota do Consórcio

Art. 13 - Àadministradora é facultado cobrar do
consorciado até 1% (um por cento) sobre o valor do
crédito ou do bem, para atender às despesas de co
missão de venda da quota do consórcio, a qual será
paga juntamente com a primeira contribuição mensal.

Parágrafo único - O percentual efetiva e com
provadamente pago referenciado em comissão de
venda da quota do consórcio será deduzida da última
contribuição mensal do consorciado que efetuar, inte
gralmente, o pagamento das contribuições pactuadas
e encerrar a sua participação no consórcio.

CAPíTULO X
Das Atribuições Gerais

do Órgão Técnico-Gerencial

Art. 14 - O órgão gestor e coordenador do Siste
ma Único de Consórcios indicará o órgão técnico de
sua estrutura organizacional para supervisionar e
executar as atribuições referidas nesta lei, proceder
auditoria gerencial e contábil das operações consorci
ais, e a quem incumbirá:

I - instituir modelos de contrato de adesão, de
alienação fiduciária e/ou hipoteca, e de regulamento
do consórcio padronizados e uniformes para todas as
espécies de bens móveis duráveis e unidades imobi
liárias;

11 - disciplinar as condições para que as empre
sas-administradoras de consórcios possam operar
em áreas estaduais, regionais elou nacional desde
que: a) nas referidas jurisdições possuam estruturas
organizacionais adequadas à realização das assem
bléias mensais dos consórcios jurisdicionados; b) as
sumam a total responsabilidade pelos danos finance~

ros causados aos consorciados pelos respectivos
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do patrimônio líquido da sociedade civil-administra- agentes ou representantes; c) prestem aos consorci-
dora de consórcios; ados assessoria técnico-regulamentar condizente

V - fixar prazos de duração dos consórcios de com a atividade consorciaI.
acordo com os valores dos respectivos créditos, por 111 - estabelecer ordem de prioridade para a de-
classe, e número de participantes em cada grupo de volução das prestações dos consorciados desisten-
consorciados; tes e/ou excluídos, e dos créditos dos não-contempla-

VI - disciplinar segundo a classe da empre- dos que efetuarem o pagamento antecipado e inte-
sa-administradora de consórcios, os prazos, formas e gral das contribuições mensais vincendas;
condições em que os bens e/ou créditos deverão es. IV - estabelecer forma de utilização de saldos
tar à disposição dos consorciados, do cancelamento em caixa de outro grupo de consorciados quando o
da contemplação e da reversão, ao fundo comum, crédito do consorciado contemplado for de valor su-
dos créditos depositados em contas bancárias; perior aos recursos em caixa no dia da assembléia;

VII - estabelecer condições para aquisição de V _ estabelecer métodos de controle capazes
veículos automotivos seminovos segundo os anos de de permitir o acompanhamento dos fatos ligados à
fabricação. gestão empresarial, inclusive das filiais, ressaltando

os aspectos contábeis, financeiros, jurídicos, operaci
onais e patrimoniais das empresas-administradoras;

VI - estabelecer formas de emprego das impor
tâncias coletadas dos consorciados pelas socieda
des-administradoras;

VII - fazer constar do contrato de adesão, den
tre outros pressupostos, os prazos e formas para pa
gamento das contribuições mensais, os valores dos
créditos, assim como as exigências e condições para
oferecimento de garantias;

VIII - autorizar, a seu juízo, em caráter excepci
onal e por tempo determinado, à empresa-administra
dora do consórcio exigir do consorciado o pagamento
da apólice de seguro de vida em grupo, de seguro-ga
rantia ou de fiança bancária a partir da aquisição do
bem quando este não estiver coberto por outra forma
de garantia que assegure o pagamento do respectivo
saldo devedor;

IX - adequar os valores das classes de crédito
referidas no inciso V do art. 12, atualizadas monetari
amente segundo o indexador constante do art. 30

,

quando a evolução do mercado financeiro se tornar
incompatível com o poder aquisitivo da população
consorciai;

X - normatizar as causas de exclusão e reinte
gração do consorciado, de condições para permutar
quotas entre os participantes do mesmo ou de outro
consórcio, e de reversão do crédito contemplado ao
consórcio;

XI- disciplinar a forma de alienação, sucessão,
fusão, incorporação e/ou de adjudicação de empre
sas-administradoras;

XII - outorgar poderes e disciplinar as atribui
ções concernentes ao Regime de Administração
Extraordinária prescrita no art. 32;
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XIII - fixar a remuneração dos interventores ou
administradores especiais e respectivos auxiliares in
dicados na forma do art. 35;

XIV - instituir plano contábil e padronizar a ela
boração de balanço anual, compatíveis com a natura
zaespecífica do sistema de consórcios;

XV -Implantar sistema integrado, automático e
informatizado objetivando agilizar o fluxo de informa
ções de todas as atividades consorciais e assegurar
uma política de racionalização tecnológica de contro
le das obrigações passivas das empresasadminis
tradoras;

XVI - adequar as normas. prescritas nos artigos
34 a 36 às sociedades-administradoras de consórcios
sob intervenção administrativa OU em liquidação ex
trajudicial promovidas pelo Banco Central, observado
o dispqsto no art. 33;

XVII - adotar estratégias de articulação com os
órgãos públicos governamentais, entidades privadas
não-governamentais e comorganismos internaciona
is, visando promover a permuta de informações, mé
todos e técnicas que objetivem a racionalização, or
ganização, padronização e integração do sistema de
consórcios;

XVlIl-implantar banco de dados para acompa
nhar e controlar Ó quantitativo de bens produzidos,
importados e/ou c~ll1ercializados pelas empresas
mercantis e atribuídos aos consorciados através das
sociedades-administradoras de consórcios e a man
ter atualizados9satos por elas praticados;

)(I)(-ex~edir normas complementares visando
a implantação?oCadastro Nacionalde Consorciados
(CNC) eadicionaroutrosfatos não explicitados neste
artigo, •objetiv~ndoa operacionalidade do Sistema
Único de Consórcios (SUC).

CAPíTULO XI
Da COl1tél1)plação Por Sorteio 

Loteria Federal do Brasil

Art. 15 - As empresas-administradoras de con
sórcios adotarão a contemplaÇão mediante sorteio,
utilizando-se, éxch.isiyamente, dos resultados das ex
trações da loteria Federal do Brasil e realizarão, ime
diata e obrigatoriamente, assembléias mensais dest~

nadas a contemplar osconsorciados por meio de lan
ces, devendo utilizar 9s saldos em caixa de outro gru
po de consorciadçs quandd o crédito do consorciadd
contemplado for <;Ie \(alorsuperior aos recursos em
caixa no dia da assembléia.

CAPíTULO XII
Do Fornecimeto dos Ben~~

Pelas empresas Mercantis

Art. 16- As empresas mercantis poderão, med~
ante pagamento antecipadq, fornecer, diretamente,
às sociedades civis administradoras de consórcios,
os produtospor ela industrializado~oucomercializa
dos, objeto de consórcios, pelo sistema on-Iine ou via
Internet, com faturamento direto ao consumidor-con
sorciado-contemplado, nas condições disciplinadas
pelo Poder Executivo.

Parágrafo ünico- Consideram-se produtos in
dustrializados os referidos no art. 3° do Decreto nO
87.981, de 23 de dezembro de 1982, produzidos pela
empresa .mercantil, e, supletivamente, .os bens de
procedência estrangeira adquiridos, diretamente, no
mercado externo, ou, no mercado interno, de empre
sas importadoras, para o seu comércio.

CAPíTULO XIII
Da Vedação de Rateios Financeiros dos

Recursos e11) caixa e ooiros
Fatores Emergentes

Art. 17 - À pessoa jurídicaalJtorizada, adminis
tradora de consórcios, é vedado repassar aos consor
ciados, exceto aos que lhe derem causa, o pagamen
to de quaisquer rateios financeiros em conseqüência,
dentre outros, de:

1- reajuste de saldos em caixa, de créditos inco
bráveis e prejuízos de qualquer natureza, inclusive os
irrecuperáveis causados, culposa ou dolosamente,
pela administradora ou pelos consorciados;

11- reajuste de contribuições mensais quando pa
gas nos prazos regulamentares, com base no valor do
crédito atualizado monetariamente na forma do art. 3°;

111 - alteração de código, modelo, versão, cate
goria, aperfeiçoamento tecnológico, descontinuidade
ou retirada do bem de Iinhádefabricação;

IV - majoração nos preços dos objetos contrata
dos, em decorrência davariação do Real, no período
compreendido entre adata-limite de atualização do
crédito e a aquisição dos referidos bens;

V - defasagem, porl,lentura;havidaentre os ren
dimentos obtidos corn.a I.'\plicação,no.mercado finan
ceiro, dos recursos emcaixa e os depositados em ins
tituições bancárias~ que passarem de uma para outra
assembléia e os valores atualizados dos.respectivos
saldos/crêditos; .... ..

VI- majoração nos preços dos bens em décor
rência de acordos homologados pelas câmaras seto
riais, indexação inflacionária, majoração de tributos,



CAPíTULO XVII
Da Contemplação antecipada - Mútuo Civil

Art. 21 - As pessoas jurídicas autorizadas a or
ganizar e administrar consórcios poderão, em ?aráter
excepcional, observado, prioritariamente, o disposto
no art. 14, inciso 111, considerar contemplados os con
sorciados que preencherem os pressupostos exigi
dos em regulamento, atribuindo-lhes, antecipada
mente, na forma de mútuo civil, os referidos bens e/ou
créditos com os recursos financeiros referenciados
no art. 27.
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ou outros quaisquer encargos, inclusive os de nature- Parágrafo único - Ao consorciado não-contem-
za trabalhista ou judicial. pIado que houver liquidado o saldo a pagar remanes

cente é facultado receber o respectivo crédito, em
espé~ie, pelo valor atualizado na forma do art. 3°, até
a 3a assembléia mensal do respectivo consórcio, sub
sequente à liquidação das contribuições vincendas,
observado o disposto no art. 14, inciso 111.

CAPíTULO XIV
Dos Depósitos dos Créditos

em Contas Bancárias

Art. 18 - O valor do bem e/ou crédito do consor
ciado contemplado deverá ser depositado em conta
bancária personalizada, conjunta, não-solidária e vir:
culada aos contratantes - administradora e consorcI
ado - até a aquisição ou pagamento do objeto do cor!
trato incidindo a sua inobservância nas penalidades
pec~niárias prescritas no art. 47, observado o dispos
to no art. 22.

Parágrafo único - Será de responsabilidade ex
clusiva dos consorciados contemplados, o pagamer!
to de quaisquer tributos ou despesas que in?idi~e~
sobre os respectivos créditos depositados em institUI
ções financeiras, em contas vinculadas, conjuntas e
não-solidárias.

CAPíTULO XV
Da Não Entrega do Bem ou do Crédito da

Inadmissibilidade de Justificativa

Art. 19 - Não será admitida justificativa de anor
malidade no fornecimento de componentes, de falta
de matérias-primas, de acontecimento inevitável ou
imprescindível, exceto na hipótese de falta de rec~~

sos em caixa, quando for o caso, que possam modifI
car o prazo de aquisição/entrega dos bens, objetos
contratados, de depósito dos créditos em contas bar!
cárias, conjuntas e não-solidárias, ou desvirtuar o
preceituado no art. 17.

Parágrafo único - A empresa mercantil - indus
trial ou comercial-que descumprir o prazo estipulado
no convênio celebrado com a administradora do cor!
sórcio para entrega do bem aos consorciados, segur!
do o disposto no art. 16, incidirá na multa de 0,25%
(vinte e cinco centésimos por cento) ao dia de atraso,
observado o disposto no artigo anterior.

CAPíTULO XVI
Do Recebimento do Crédito, em Espécie

Art. 20 - Ao consorciado contemplado que hou
ver liquidado todas as contribuições mensais referer!
ciadas no Contrato de Adesão, é facultado encerrar
sua participação no consórcio, recebendo o respecti
vo crédito, em espécie, pelo valor atualizado na forma
da art. 3° até o dia da assembléia mensal do respecti
vo consó~cio, subsequente à liquidação das contribui
ções vincendas.

CAPíTULO XVIII
Do Consorciado Contemplado

da Inadimplência da Administradora

Art. 22 - É facultado ao consorciado contempla
do encerrar sua participação no consórcio, se não lhe
houver sido entregue o bem, objeto contratado, ou a
autorização de faturamento, no prazo convenciona
do recebendo o crédito a que faz jus, acrescido do
en~argo financeiro de 0,25% (vinte e cinco centési
mos por cento) ao dia de atraso.

Parágrafo único - As prestações a serem devo~

vidas na forma deste artigo serão acrescidas dos
100% (cem por cento) relativos ao custo administrati
vo-operacional efetiva e comprovadamente pago.

CAPíTULO XIX
Do Consorciado Não-Contemplado
Devolução Das Prestações Prazo,

Forma e Condições - Multa

SEÇÃO I
Do Consorciado não-Contemplado - Exclusão
Do Consórcio desistência Voluntária - Multa

Art. 23 - Ao consorciado não-contemplado que,
compulsoriamente, houver sido excluído do ~onsór
cio, e o que, voluntariamente, dele retlrar~se,

ser-Ihe-ão devolvidas as prestações pagas, atualiza
das monetariamente na forma do art. 3°, em tantos
percentuais mensais, iguais e sucessivos quantos fo
rem os correspondentes meses decorridos, mas não
superior ao prazo remanescente para o encerramen
to do consórcio.



CAPíTULO XXI
Do Programa de estímulo à Modernização
e ao desenvolvimento do Sistema Único
de Consórcios (Prôem) - Administração

CAPíTULO XXII
Da Eficácia Executiva do Contrato de adesão

Art. 28 - O Contrato de Adesão referenciado
nesta lei é considerado título de crédito, com eficácia
executiva extrajudicial, em relação ao saldo devedor.

Parágrafo único - Aplica-se o disposto no De
creto-lei n° 911, de 1° de outubro de 1969, combina
do com o art. 826 do Código Civil e 585, inciso 111, do
Código de Processo Civil, com as respectivas ade
quações, aos imóveis hipotecados ou alienados fidu
ciariamente adquiridos na forma e condições prescri
tas nesta lei.

Art. 27 - O Programa de Estímulo à Moderniza
ção e ao Desenvolvimento do Sistema Único de Con
sórcios (Proem), com estatuto próprio, sob a coorde
nação e gerência operacional de um Conselho Admi
nistrativo junto· à entidade de classe das empre
sas-administradoras de consÓrcios terá como suporte
financeiro recursos provenientes dos Fundos de Pro
visão de Reserva de Contingência e de Provisão de
Reserva Técnica, na·forrna e condições estabeleci
das pelo ministro da Fazenda.

Parágrafo único - Os Fundos de Provisão de
Reserva de Contingência e de Provisão de Reserva
Técnica. serão constituídos, em cada empresa-admi
nistradora de consórcios, com recursos financeiros
oriundos do custo adrilinistrativocoperacional, de re
ceitas provenientes do capital social, de financiamen
tos captados no mercado interno e/ou externo e de
multas pecuniárias convertidas à sociedade-adminis
tradora.

Art. 26 - É instituído o Programa de Estímulo à
Modernização e ao Desenvolvimento do Sistema Úni
co de Consórcios (Proem), e terá por finalidade pro
porcionar subsídios· financeiros às empresas-admi
nistradoras de consórcios pàra garantir, prioritaria
mente, osrecursos captados do público consumidor,
maximizar o processo de contemplação antecipada e
devolução das prestações aos consorciados desis
tentes ou excluídos.

SEÇÃO 11
Do Consorciado Não-Contemplado 

Desistência Compulsiva da inadimplência
da Administradora - Multa E Encargos

Art. 24 - Ao consorciado não-contemplado
que desistir do consórcio em razão de inadimplên
cia da empresa-administradora no cumprimento
das obrigações contratuais e regulamentares,
ser-Ihe-ão devolvidas as prestações, atualizadas
monetariamente, na forma do art. 3°, em tantos per
centuais mensais, iguais e sucessivos quantos fo
rem os· correspondentes meses decorridos, mas
não superior ao prazo remanescente para o encer
ramento do consórcio.

Parágrafo único - O valor das prestações devo~

vidas será acrescido de 50% (cinqüenta por cento) re
cebidos a título de custo administrativo-operacional,
efetiva e comprovadamente pago.

CAPíTULO XX
Da Proibição de Constituição de Novos

Consórcios das Outras Medidas Excepcionais

Art. 25 - O órgão gestor e coordenador do Siste
ma Único de Consórcios, visando reprimir o abuso do
poder econômico que objetive eliminar a concorrên.,
cia, inibir a demanda não correspondente ao cresc~

mento da produção e, consequentemente, provocar
pressão inflacionária, poderá:

1- modificar o valor mínimo do bem segundo a
sua espécie e natureza, quando circunstâncias su
pervenientes exigirem ser essa medida imprescind~

vel para regular a economia;

11- prescrever, ampliar e/ou restringir, de acor
do com a espécie e natureza do bem a ser adquirido,
o período em que o crédito do consorciado contem
piado deva permanecer depositado em conta bancá
ria personalizada, conjunta, não solidária e vinculada
aos contratantes;

lU - suspender, restringir ou limitar a constitui
ção de novos consórcios, inclusive as operações con.,
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Parágrafo único - O valor das prestações devo~ sorciais entre os países integrantes do Mercado Co-
vidas será reduzido do equivalente a 50% (cinqüenta mum do Cone Sul (Mercosul).
por cento) relativos ao custo administrativo operacio
nal incidente sobre as prestações vincendas rema
nescentes, como se devido fosse, vigentes no mês da
assembléia em que ocorrer a devolução, desde que
essa redução não ultrapasse o limite de 20% (vinte
por cento) do valor a ser devolvido.
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CAPíTULO XXIII

Do Direito à Sumária Posse Direta do Bem

SEÇÃO I
Da Execução da Obrigacão 

da Retomada do Bem

Art. 29 - Decorrido o prazo prescrito no art. 537
do Código de Processo Civil, sem que tenha havido
julgamento dos embargos opostos pelo devedor à
execução fundada no contrato de adesão relativo ao
Sistema Único de Consórcios (SUC), é assegurado à
sociedade-administradora do consórcio o direito à su
mária retomada e/ou imissão na posse do bem hipo
tecado ou alienado fiduciariamente, objeto da execu
ção judicial.

SEÇÃO 11
Da Venda do Bem Independentemente de

Autorização Judicial da Parte Vencedora 
Ressarcimento dos Danos Financeiros

Art. 30 - É facultado à empresa-administradora
vender o bem, objeto da execução judicial, a outro
consorciado contemplado, ou a terceiros, indepen
dentemente de autorização judicial, leilão, hasta pú
blica e avaliação prévia.

§ 1°- Em sendo o consorciado devedor-fiduciá
rio parte vencedora na demanda judicial, ser-Ihe-á as
segurado, preferencialmente, o ressarcimento das
mensalidades pagas, em espécie, atualizadas segun
do o disposto no art. 30

, ou, a juízo da autoridade ju~

gadora, o direito a outro bem equivalente ou verossí
mil, do mesmo gênero, qualidade e quantidade.

§ 20
- A autoridade julgadora, a seu juízo, med~

ante comprovação das perdas e danos, inclusive os
causados pela deterioração do bem, causados em
conseqüência da demanda judicial, determinará o
ressarcimento dos prejuízos financeiros à parte ven
cedora, quando a decisão judicial julgar improceden
te, no todo ou em parte, a obrigação que deu lugar à
execução.

CAPíTULO XXIV
Da Fiança e outros Títulos

de Créditos - Vedação

Art. 31 - É vedado à sociedade-administradora
de consórcios:

I - atuar como instituição financeira, conceden
do empréstimos ou adiantamentos a pessoas físicas
ou jurídicas, ou abrindo crédito sob qualquer modal~
dade, ressalvadas as exceções expressamente pre
vistas nesta lei;

11 - prestar fiança, aval, aceite ou coobrigar-se
sob qualquer outra forma com prestação de garantia,
exceto quando no exercício exclusivo do seu objetivo
social;

111 -locar, emprestar, penhorar ou caucionar tí
tulos e valores mobiliários integrantes de suas cartei
ras.

CAPíTULO XXV
Do Regime de Administrtação

extrtaordinária - Causas

SEÇÃO I
Da Responsabilidade Solidária 

Indisponibilidade dos Bens

Art. 32 - A sociedade-administradora de consór
cios poderá ser submetida ao Regime de Administra
ção Extraordinária (RAE) quando, alternativa ou cu
mulativamente, ocorrer:

I - gestão temerária, culposa, dolosa ou fraudu
lenta, de seus administradores, deixando lia desco
berto" as obrigações passivas referidas no art. 12, in
ciso IV;

11 - prejuízos decorrentes da má-administração,
que sujeite a riscos anormais os consorciados-credo
res;

111 - motivos graves que comprometam a situa
ção econômica ou financeira da empresa e dos parti
cipantes dos consórcios;

IV - práticas reiteradas de operações contrárias
ao prescrito nesta lei e em suas normas jurídicas
complementares.

§ 1° - A responsabilidade solidária dos ex-adm~
nistradores e/ou controladores dos consórcios orga
nizados, estabelecida no art. 40, inciso 11, aplica-se,
também, quando as sociedades-administradoras es
tiverem em liquidação judicial ou extrajudicial.

§ 20
- A indisponibilidade dos bens referidos no

art. 40, inciso I, não impede a alienação, controle, ci
são, transferência, fusão ou incorporação da socieda
de-administradora submetida ao Regime de Adminis
tração Extraordinária (RAE) ou em liquidação extraju
dicial.

SEÇÃO 11
Do Aporte de Recursos Financeiros

Art. 33 - É facultado ao órgão gestor e coorde
nador do sistema de consórcios aceitar a proposta de
capitalização da sociedade civil autorizada passível
de ser submetida ao Regime de Administração Extra
ordinária, mediante o aporte de recursos dos sócios,
diretores e/ou administradores, no sentido de res-



SEÇÃO VIII
Da Aplicação das Normas Jurídicas

Suplementares

Art. 39 - Aplicam-se, supletivamente, ao Regi
me de Administração Extra.ordinária (RAE) prevista
nesta Lei, e em especial, no tocante às medidas aca
uteladoras e promotoras da responsabilidade dos
ex-administradores, com as devidas adequações que
com ela não colidirem, as norma.s processuais descri
tas na legislação especial aplicável às instituições fi
nanceiras.

SEÇÃO VII
Da Transferência ou Adjudicação

da Empresa-Administradora

Art. 38 - A administração dos consórcios organ~

zados pela pessoa jurídica cuja concessão tenha sido
cancelada ou esteja sob o Regime de Administração
Extraordinária, poderá, antes ou durante a sua liqui
dação extrajudicial, mediante processo licitatório, ser
adjudicada ou transferida à outra sociedade civil-ad
ministradora de consórcios, nos termos que forem fi
xados em atos normativos complementares.

SEÇÃO VI
Do Regime de Administração

Extraordinária - Prazo de Duração

Art. 37 - A duração do. Regime de Administra
ção Extraordinária (RAE) será fixado no ato que a de
cretar, podendo ser prorrogada, se absolutamente
necessária, por período menor ou igual ao primeiro,
com o objetivo exclusivo de proceder o saneamento
econômico-financeiro da empresa.

SEÇÃO V
Da. eMpresa sob Regime de Administração

Extraordinári.a do Funcionamel1to NorMal da
Empresa-Administradora

Art. 36 - A decretação do Regime de Adminis
tração Extraordinária (RAE) não afetará o curso regu
lar das atividades operacionais dasociedade civil, ad
ministradora de consórcios, nem seu normal funcio
namento, e produzirá, de imediato, a exclusão ou per
dado mandato dos administradores, membros da di
retoria e demais prepostos com função de gestão da
empresa.

SEÇÃO IV
Da Substituição dos Interventores

Pressupostos

Art. 35 - Os interventores ou administradores
especiais das empresas de consórcios sob controle e
intervenção administrativa ou em liquidação extraju
dicial pelo Banco Central do Brasil, deverão ser subs
tituídos, quando for o caso, por servidores ativos ou
inativos, com formação de nível superior, possuidores
de conhecimentos de assuntos relacionados com
operações de consórcios de que trata esta Lei.

§ 1° - Os interventores-substitutos referencia
dos neste artigo, do quadro de pessoal do órgão refe
rido no art. 14, deverão comprovar serem possuido
res de conhecimentos técnicos em, pelo menos, uma
das áreas de economia, finanças, contabilidade, ciên
cias jurídicas ou administração.

§ 2° - Os administradores especiais poderão
ser auxiliados, se a autoridade competente julgar
conveniente, por dirigentes elou prepostos de socie
dades civis, administradoras de consórcios, de com
provada capacidade técnica e de gestão, e pleno co
nhecimento das normas jurídicas e operações con
sorciais,observado, no que couber, o disposto no pa
rágrafo seguinte.

§ 3° - Os servidores referenciados neste artigo
responderão civil, penal e administrativamente pelos
atos de gestão que praticarem em desacordo com as
normas desta Lei, e serão solidariamente responsá-

SEÇÃO 111
Do Afastamento dos Administradores

Art.. 34 - Instaurado o processo administrativo
contra a sociedade-administradora, seus sócios, dire
tores, superintendentes e. membros de seus conse
lhos, a autoridade competente deverá, enquanto per
duraraapuração de. suas responsabilidades e ressar
cimento de quaisquer danos financeiros perante os
consorciados:

I - determinar o afastamento dos indiciados da
administração dos negócios da empresa-administra
dora de consórcios envolvida no processo administra
tivo;

11- impedir que os indiciados atuem como titular
ou prepostode sócio, diretor, conselheiro,superinten
dente, gerente, ou função similar, de sociedade-admi
nistradora de consórcios, inclusive daquela a quem
foi traQsferida a empresa·envolvida no processo ad
ministrativo.
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guardar os interesses dos consumidores-consorcia- veis pelos prejuízos que lhes forem imputados, ou
dos e o soerguimento da empresa-administradora. omissões em que houverem incorrido, segundo o dis

posto no art. 37, § 5°, da Constituição Federal.
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CAPíTULO XXVI
Dos Fiéis Depositários -

da Indisponibilidade dos Bens

Art. 40 - A empresa-administradora, seus sód
os, diretores, superintendentes, conselheiros e aque
les que, com ou sem função de gestão, participarem
do capital social da empresa, inclusive as pessoas
naturais e/ou jurídicas que detiverem o controle direto
da empresa sob o Regime de Administração Extraor
dinária, realizarem operações referidas nesta lei:

I - terão seus bens tornados indisponíveis e se
rão considerados fiéis depositários, até o limite de
responsabilidade estimada de cada um, para todos
os efeitos legais e constitucionais, das quantias que a
empresa receber dos consorciados, até o cumpr~

mento das obrigações assumidas;
11 - responderão solidariamente pelos recursos

recebidos dos consorciados, antes ou durante a sua
liquidação extrajudicial, no período de duração do
consórcio, e ainda não utilizados na aquisição dos
bens ou não depositados em contas bancárias vincu
ladas e não-solidárias.

CAPíTULO XXVII
Da Securitização dos Créditos

Art. 41 - As sociedades civis, administradoras
de consórcios, poderão lastrear as receitas dos créd~

tos recebíveis dos consorciados-mutuários e as pro
venientes do percentual referenciado em custo adm~

nistrativo-operacional atribuído à empresa autoriza
da,· na securitização dos recursos obtidos através do
Programa de Estímulo à Modernização e ao Desen
volvimento do Sistema Único de Consórcios (Proem).

CAPíTULO XXVIII
Do Juízo Arbitral

Art. 42 - Aplicam-se ao Sistema Único de Con
sórcio previsto nesta lei, com as devidas adequa
ções que com ela não colidirem, as disposições das
leis n° 9.514, de 20 de novembro de 1997, e n° 9.307,
de 23 de setembro de 1996.

CAPíTULO XXIX
Da Fiscalização - Sigilo Funcional do Exame
das Contas das empresas-Administradoras

Art. 43 - No exercício de seus poderes de fisca
lização, é assegurado o livre acesso de técnicos, ex
pressamente credenciados, às dependências das
empresas-administradoras de consórcios.

Parágrafo único - Os auditores referenciados
neste artigo poderão exigir a exibição de documen-

tos, extratos bancários, e quaisquer outras informa
ções, considerando-se a negativa de atendimento
como embaraço à fiscalização sujeita à medida judici
al cabível.

CAPíTULO XXX
Das Penalidades

SEÇÃO I
Das Operações de Consórcios sem

Autorização da Multa Mínima em
Real Para os Participantes

Art. 44 - A realização de captação antecipada
de recursos do público consumidor regidas por esta
lei, sem prévia e expressa autorização, sujeita os
participantes envolvidos nas referidas operações às
seguintes sanções:

I - multa de 20% (vinte por cento) incidentes so
bre o valor dos créditos ou dos bens indicados, ou
não, nos contratos de adesão ou instrumentos contra
tuais assemelhados, vigente no dia 1° do mês de refe
rência, à empresa promotora;

11- multa de 10% (dez por cento) aos sócios, di
retores, superintendentes, conselheiros, gerentes e
prepostos com função de gestão, na forma e condi
ções prescritas no inciso anterior;

111- multa de 10% (dez por cento) incidentes so
bre o valor atualizado do respectivo crédito ou do
bem, indicado, ou não, no contrato de adesão, aos
consumidores-contratantes;

IV - proibição de participar como sócios, direto
res, superintendentes, conselheiros, gerentes e pre
postos com função de gestão de empresa-administra
dora de consórcios e de grupo de consorciados pelo
prazo de 02 (dois) a 05 (cinco) anos.

Parágrafo único - A multa referida nos incisos I
a 111 deste artigo, a ser atribuída aos integrantes dos
consórcios, não deverá ser inferior a R$1.000,00 (um
mil reais) para a sociedade-administradora e a
R$500,00 (quinhentos reais) para cada um dos parti
cipantes dos consórcios.

SEÇÃO 11
Das Sanções Aplicáveis

às administradoras Autorizadas

Art. 45 - A sociedade civil autorizada que des
cumprir os termos da concessão ou normas que disci
plinam as operações de consórcios, fornecer informa
ções inverídicas dos atos administrativos e atrasar,
por mais de 30 dias, a escrituração dos fatos contábe
is, ficará sujeita às seguintes sanções, desde que
compatíveis, separada ou cumulativamente:
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I - multa de até 100% (cem por cento) corres
pondente ao percentual máximo permitido a título de
custo administrativo-operacionais, recebidas ou não
pelo infrator, incidente sobre o valor dos créditos ou
dos bens, indicados, ou não, nos contratos de adesão
ou instrumentos contratuais assemelhados, vigente
no 1° dia do mês de referência;

11 - proibição de realizar novas operações en
quanto perdurar a apuração e saneamento das infra
ções cometidas;

111 - suspensão da concessão durante o prazo
de 01 (um) a 03 (três) anos;

IV - cassação da autorização;
V - Regime de Administração Extraordinária

(RAE).

SEÇÃO 111
Da Publicidade enganosa e outras Infrações

Art. 46 -Incide nas penalidades previstas no
artigo anterior, a pessoa jurídica que induzir o con
sorciado a erro sobre a natureza e característica
da empresa-administradora, organizar e adminis
trar grupos de consorciados além dos limites de
quotas, de prazos, de classes de créditos ou de nu
mero de participantes, observadas as sanções fi
nanceiras aplicáveis segundo as quotas que ultra
passarem os limites estabelecidos.

SEÇÃO IV
Outras Infrações não Previstas 

Sanções Pecuniárias em Reais

Art. 47- As infrações a esta lei, quando não
compreendidos nos artigos anteriores, a seu regula
mento e a atos destinados a complementá-los, sujei
tam o infrator a multa de R$2.000,00 (dois mil reais) a
R$5.000,00 (cinco mil reais).

SEÇÃO V
Da atualização Monetária
das Penalidades em Reais

Art. 48 - O órgão gestor e coordenador do Siste
ma Único de Consórcios adequará os valores refe
renciados nos artigos 44, § único, e 47, em números
inteiros de reais, de acordo com o índice global de
atualização monetária do ano civil imediatamente an
terior adotado de conformidade com o disposto no art.
3°.

SEÇÃO VI
Da Reincidência - Conceito

Art. 49 - Caracteriza-se reincidência a prática de
nova infração de um mesmo dispositivo, ou de disposi-

ção idêntica prevista nesta lei, em regulamento ou em
atos complementares, dentro de 05 (cinco) anos em
que houver sido julgada procedente a primeira decisão
administrativa referente à infração anterior.

SEÇÃO VII
Do Limite da Multa

Art. 50 - As multas aplicáveis aos participantes
dos consórcios, em virtude da Sua inadimplência em
não efetuar o pagamento das contribuições mensais
nos prazos determinados, ficam Iirnitadas a 0,05%
(cinco centésimos por cento) ao dia de atraso, inci
dente sobre o valor das prestações não pagas, atuali
zadas segundo o disposto no art. 3°.

CAPITULO XXXI
Das Sanções Civis e Penais

Art. 51 - A aplicação das penalidades previstas
nos artigos 44 a 46, precedida de prévia representa
ção junto à autoridade competente e conseqüente
instauração de processo administrativo, não exclui os
sócios, diretores, superintendentes, conselheiros, ge
rentes OU funções asserne.lhadas e consumido
res-consorciados da responsabilidade e das sanções
de natureza civil e penal nos termos das respectivas
legislações.

CAPITULO XXXII
Da Redução ou relevação de Penalidades

Art. 52 - O dirigente do órgão gestor e coorde
nador do sistema único de consórcios, vedada a dele
gação de competência,· poderá intervir no processo
instaurado em virtude das infrações prescritas no art.
47, quando circunstâncias especiais, devidamente
justificadas, desaconselhem a aplicação das penali
dades previstas, para reduzir ou .relevar as sanções
aplicadas, condicionando-as à correção prévia das ir
regularidades que deram origem ao processo, aten
dendo:

1- a erro ou ignorância escusável do infrator, re
lativamente à matéria de fato ou às características
pessoais ou materiais do caso;

11 - à inocorrência de simulação, artifício doloso
ou fraude à lei na prática dessas operações;

111- às medidas que possam causardanos financei
ros a todos os participantes de um mesmo consórcio; e

IV - ao cumprimento de decisões adrninistrat~

vas pelos seus sócios, diretores, superintendentes,
conselheiros, gerentes ou prepostos com função de
gestão na empresa.
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CAPíTULO XXXIII
Do Processo e Julgamento das Infrações

Art. 53 - O processo e o julgamento das infra
ções a esta lei serão regidos pelas normas do Decre
to na 70.235, de 06 de março de 1972, que dispõe so
bre o processo administrativo-fiscal de determinação
e exigência dos créditos tributários da União.

CAPíTULO XXXIV

Disposições Gerais

SEÇÃO I
Da Dedução das Prestações

no Imposto de Renda

Art. 54 - O Poder Executivo poderá estabelecer
limites e condições para que as prestações mensais,
efetiva e comprovadamente pagas pelo consorcia
do-contribuinte, em cada ano-calendário, para aquisi
ção de bens móveis duráveis e unidades imobiliárias,
através do Sistema Único de Consórcios (SUC), pos
sam ser deduzidas, como despesas realizadas, na
Declaração de Rendimentos do Imposto de Renda da
Pessoa Física.

§ 1°A dedução referenciada neste artigo obede
cerá ao percentual estabelecido, previamente, no
contrato de adesão, em cada ano-calendário e não
poderá ultrapassar, durante o prazo de duração do
consórcio, 50% (cinqüenta por cento) do valor integral
do respectivo crédito, observado o disposto no pará
grafo seguinte.

§ 20 Em havendo antecipação de pagamento
das prestações mensais, o limite da dedução prevista
neste artigo não deverá exceder os percentuais esta
belecidos em contrato e correspondentes aos meses
do ano-calendário em que ocorreu o pagamento das
prestações vincendas, vedada a compensação ou
aproveitamento, nós anos-base subsequentes, de
eventuais saldos remanescentes.

SEÇÃO 11
Do Programa de Renovação da Frota

de Veículos Automotivos

Art. 55 - O órgão gestor e coordenador do Siste
ma Único de Consórcios, mediante acordo expresso
entre as partes envolvidas na aquisição, transferência
e retirada de circulação do referido veículo automoti
vo, estabelecerá formas e condições, inclusive atra
vés de incentivos fiscais, que proporcionem a ade
quação de programa de renovação da frota de veícu
los automotivos com mais de 10 anos de fabricação
ao Sistema Único de Consórcios (SUC).

§ 1° - O valor do veículo referido neste artigo
será, quando for o caso, o indicado para o cálculo do
IPVA do último ano-calendário, assegurado ao con
sorciado o direito de pleitear o preço de mercado, se
gundo avaliação realizada pela empresa concessio
nária-revendedora coligada da sociedade-adminis
tradora do consórcio.

§ 20
- O valor estabelecido na forma do parágra

fo anterior será rateado entre a União, o Estado-pro
dutor, o fabricante-industrial-montadora, a concessio
nária-revendedora e a administradora do consórcio
envolvidos na aquisição, transferência e retirada de
circulação do referido veículo automotivo, até o limite
de 5% (cinco por cento) da receita operacional da ad
ministradora do consórcio prescrita para o respectivo
consorciado.

SEÇÃO 111
Do Fundo de Garantia do Tempo

de Serviço (FGTS)

Art. 56 - Aplica-se o disposto no art. 20, inciso
VII, da lei na 8.036, de 11 de maio de 1990, à aquisi
ção de unidade imobiliária residencial através do Sis
tema Único de Consórcios (SUC).

§ 1° É facultado ao consorciado utilizar, para ad
quirir unidade imobiliária para sua moradia própria,
como lance e/ou, quando contemplado com o imóvel
residencial, efetuar o pagamento de contribuições
mensais com recursos de sua conta vinculada e in
corporada ao Fundo de Garantia do Tempo de Servi
ço(FGTS).

§ 20 O órgão gestor e coordenador do Sistema
Único de Consórcios, obedecidas as normas legais
que regulamentam a matéria referenciada neste arti
go, disciplinará a forma, prazo e condições de retirada
e utilização dos recursos da conta vinculada do con
sorciado e incorporada ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS).

SEÇÃO IV
Do Programa de Combate e erradicação

da Pobreza da Finalidade

Art. 57 - Do percentual referenciado em custo
administrativo-operacional incidente sobre os crédi
tos, ou prestações mensais pagas pelos consorcia
dos, destinados à aquisição de bens de qualquer es
pécie e natureza, inclusive os equiparados na forma
do art. 70

, § único, através do Sistema Único de Con
sórcios (SUC), será deduzido 1% (um por cento) que
será destinado ao programa de combate e erradica
ção da pobreza, observado o art. 47.



SUMÁRIO

PROJETO DE LEI N° DE 2003

Art. 1° ..
Sistema Único de Consórcios (Suc)
Art. 2° ..
Consórcio - Conceito.
Parágrafo único.
Objetivo do Consórcio.
Art. 3° ..
Sistematização dos Créditos - índice de Atuali-

zação Monetária.
Art. 4° ..
Ministério da Fazenda - Atribuições.
Art. 5° ..
Conselho Consultivo Consorciai - Finalidade.
Parágrafo único.

Agosto de 2003 DIÁRIO DACÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 28 40547

Art. 58 - O órgão gestor e coordenador do Siste- atos baixados pelo Banco Central do Brasil que pro-
ma Único de Consórcios, como órgão provedor, pres- moveram a intervenção na sociedade-administradora
creverá normas específicas quanto à forma, prazo, de consórcios.
fiscalização e recolhimento dos recursos arrecada- Art. 61 - Será baixado regulamento desta lei,
dos segundo o disposto no artigo anterior, e que se- no prazo de 90 (noventa) dias a contar da sua publi-
rão destinados, exclusivamente, de modo correlacio- cação.
nado e intercomunitário, a: Art. 62 - A pessoa jurídica autorizada fornecerá,

1- implementar o incentivo ao desenvolvimento obrigatória e gratuitamente, aoconsorciado, no ato do
da agricultura de·subsistência para a população de seu ingresso no consórcio e da ciência da implantação
baixa. renda familiar atingida pela seca da zona rural, da nova sistemática consorciai, a, facultativamente,
prioritariamente da Região Nordeste do País, através aos respectivos fiadores, quando da apresentação das
de projetos de: garantias, cópia desta lei e das demais normas jurídi-

a).peifuração de poços artesianos e respectiva cas pertinentes ao Sistema Único de Consórcios.
dessalinização da água extraída do subsolo para evi- Art. 63 - EstaLei entra em vigor na data de sua
tal' a deterioração do meio ambiente, com os sais re- publicação, sendo facultada a sua adequação pelas
manescentes; empresas-administradoras autorizadas, mediante

b) implementação. de. projetos de desenvolvi- prévia e expressa anuência.dos consorciados, quan-
mento do cultivo de camarões, da piscicultura e de ra- to aos consórcios legalmente constituídos até esta
ção animal.(atriplex), adaptáveis à água residual im- data.
própria para o consumo; Parágrafo único - A adequação referida neste

c) construção de cisternas, barragens e açudes artigo não prejudicará ospactos estabelecidos pelas
para.armazenamento da água potável de chuvas. e partes contratantes constantes de cláusulas contratu-
extraída do subsolo; ais que, comprovadamente, lhes venham causar da-

d) oonstrução de silos e galpões para estoca- nos financeiros irreversíveis, observadas as normas
gem de alimentos. gerais aplicáveis às empresas-administradoras de

consórcios.11 - subsidiarprograma de redução do índice de
analfabetismo de crianças e adolescentes, fora da es- Art. 64 - Revogam-se os dispositivos legais re-
cola, na zolia rural da região referenciada no inciso I. lativos às operações de consórcios constantes da lei

n° 5.768, de 20 de dezembro de 1971, o art. 33 e seu
Art...59 - Ao Ministério Extraordinário de Segu- parágrafo único da lei n° 8.177, de 01 de março de

rança Alimentar e. Combate à Fome incumbe desen- 1991 , e demais disposições em contrário.
volveraçõ:s, elaborar projetos, propor e estudar a vi- Brasília, em de de 2003, 182° da Independência
abilidade, oportunidade e conveniência dos progra- e 115° da República.
mas referenciados no artigo anterior, interagir e arti
cular-se cOm outros órgãos públicos e/ou entidades
não-gover~amentais visando promover a execução e
acompanhamento dos referidos projetos.

Parágrafo único - A faixa etária das crianças e
adolescentes, b lilTlite, forma, controle da destinação
dos rec~rsc>s, .auditoria contábil e comprovação das
despesas. realizadas com a gestão operacional dos
projetos, serão estabelecidos pelo órgão referido nes
te artigo.

CAPíTULO XXXV
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 60 - Os titulares, ou seus legítimos repre
sentantes, das empresas administradoras de consór
cios sob intervenção administrativa, e/ou em liquida
ção extrajudicial, poderão, em caráter excepcional,
através de recurso específico, mediante alegações
justificadas e comprovadas, pleitear a revisão dos
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Conselho Consultivo Consorciai - Órgãos Financeiras, e de Empresas Comerciais Com
Integrantes. Relação aos Bens Fora do seu Comércio.

Art. 6° Art. 12 ..
Bem Móvel Durável - Conceito. Ministério da Fazenda - Outras Atribuições -
Parágrafo único Percentual Referenciado em Custo Administrati-
Bem Móvel Durável - Pressupostos. vo-operacionais:
Art. 7° 1- Limite de Quotas e outras Atribuições;
111 - Outros Bens e Serviços: Equiparação a 11 - Valor Mínimo do bem móvel durável e

bem móvel durável: eletrodoméstico, Unidade Imobiliária;
eletroeletrônico e imóvel de valor inferior ao 111- Capital Social elou Patrimônio Líquido;
estabelecido em Lei; Planos de Seguro. IV - Obrigações Passivas - Limite;

Parágrafo único V - Prazos de Duração dos Consórcios;
Planos Turísticos - Equiparação a bem Móvel VI - Prazos, Formas e Condições da Entrega

Durável. dos Bens - Cancelamento da Contemplação - da
Art. 8° Reversão do Crédito;
Autorização para organizar e Administrar VII - Anos de Fabricação dos Veículos

Consórcio - Título Precário e prazo Indeterminado. Automotivos Seminovos.
Parágrafo único Art. 13 '"
Autorização para organizar e administrar Comissão de Venda da Quota.

Consórcios - Pressupostos - Viabilidade econômica Parágrafo único
do empreendimento. Comissão de Venda da Quota - Compensação

Art. 9° na Última Prestação.

Empresas Coligadas ou Interdependentes - Art. 14 .
Condições: Órgão Técnico Gerencial- Auditoria Gerencial

1- Mesmos Sócios;..................... e Contábil - Competência:
11- Presidente, Diretor, Sócio, Superintendente 1- Modalidades Contratuais e Regulamentares

ou preposto de ambas as empresas, sendo uma sob Uniformes e Padronizadas Para Todas as Espécies
outra denominação; de Bens;

111- Diretor, Diretor-Adjunto ou superintendente 11 - Áreas de Operação: Estaduais, Regionais
das duas empresas sob a mesma denominação; e/ou· Nacionais;

IV - Participação em outra Empresa; 111 - Ordem de Prioridade e Condições de
V - Venda ou Consignação à outra Devolução das Prestações Pagas;

Empresa-Administradora. IV - Saldos em Caixa - Forma de Utilização de
Art. 10 Outros Grupos;
Consórcios Informais e programados - outras V - Métodos de Controle - Acompanhamento

Modalidades de captação de poupança popular - Ve- da Gestão empresarial;
dação. VI - Importâncias Arrecadadas - Forma de

Parágrafo único Emprego;
Consórcios Informais e Programados - outras VII- Contrato de Adesão - Prazos e Formas Para

Modalidades de Consórcios - Vedação - Participantes Pagamento das Prestações - Valores dos Créditos -
- Penalidade. Oferecimento de Garantias;

Art. 11. VIII - Pagamento da Apólice de Seguro de Vida
Sociedades Civis-Administradoras de em Grupo, de Seguro-Garantia ou de Fiança Bancá-

Consórcios - Espécies: ria a Partir da Aquisição do Bem;
I - Classe "A" : Administradoras Coligadas de IX - Adequação dos Valores das Classes de

Empresas Industriais; Créditos - Atualização Monetária;
11 - Classe "B" : Administradoras Coligadas de X - Causas de Exclusão e Reintegração do

empresas Comerciais; Consorciado - Permuta de Quotas;
111 Classe "C" Administradoras XI- Alienação, Sucessão, Fusão, Incorporação

Independentes, Coligadas de Instituições E Adjudicação De Empresas-Administradoras;



Art. 24 .
Desistência do Consórcio - Consorciado Não

Contemplado - Inadimplência Regulamentar da
Administradora - Devolução das Prestações - Prazo.

Parágrafo Único
Desistência do Consórcio - Consorciado Não

Contemplado - Inadimplência Regulamentar da
Administradora - Devolução das Prestações - Encar
gos Financeiros.

Art. 25 .
Proibição de Constituicão de Novos Consórcios

- Outras Medidas Excepcionais.
I - Modificação do Valor Mínimo do Bem;
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XII - Regime de Administração Extraordinária Pagamento de outros encargos Financeiros -
(Rae) - Disciplinamento de Atribuições; Responsabilidade.

XIII - Remuneração dos Interventores ou Art. 19. . .
Administradores Especiais; Anormalidade no fornecimento dos objetos

XIV - Plano Contábil - Balanço Anual; Contratados _ Inadmissibilidade de Justificativa.
XV - Informatização do Sistema Único de Parágrafo único

Consórcios; Anormalidade. no fornecimento dos objetos
XVI Adequação das empresas sob Contratados _ Inadmissibilidade de Justificativa _

Intervenção Administrativa ou em Liquidação Multa.
Extrajudicial;

XVII- Estratégias de articulação com os órgãos Art. 20. . .
públicos governamentais e entidades Privadas; Crédito - Recebimento do Crédito em Espécie -

XVIII....; Consorciado Contemplado - Quitação das Contribui-

Banco de dados - controle do quantitativo de ções Vincendas.
bens fabricados, importados elou comercializados e Parágrafo único
atribuídos às administradoras de consórcios; Créd~o - Recebimento do crédito em espécie -

XIX - .Normas Complementares - Sistema quitação das contribuições vincendas - consorciado
único de consórcios (Sue) - cadastro nacional dos não-contemplado - Prazo.
consorciados (Cnc) - conversão dos créditos. Art. 21 ..

Art. 15 Contemplação Excepcional - Contrato de
Contemplação por Sorteio - Loteria Federal doi Mútuo Civil.

Brasil. Art. 22. . .
Art. 16 Não Entrega do bem ou da ordem de
Fornecimento dos bens pelas empresas Faturamento Consorciado Contemplado

Mercantis. Encerramento Do Consórcio.
Parágrafo único Parágrafo único
Produtos Industrializados - Conceito. Não Entrega do bem ou da ordem de
Art. 17 Faturamento Consorciado Contemplado
Repasse de Rateios Financeiros - Vedação - Encerramento do Consórcio - Encargos Financeiros.

Consequências: Art. 23 .
I - Reajuste de saldos em caixa - prejuízos Exclusão do consórcio - consorciado não Coo-

irrecuperáveis de qualquer Natureza; templado - Devolução das prestações - Prazo.
11 - Reajuste de Contribuições Mensais Pagas Parágrafo único

nos Prazos Regulamentares; Exclusão do consórcio - Consorciado não con-
111 Alteração de Código, Modelo, templado - devolução das prestações - Encargos Fi-

Aperfeiçoamento Tecnológico ou retirada do bem de nanceiros.
linha de Fabricação;

IV - Majoração nos preços dos bens - Indexação
Inflacicmária em Real;

V- Defasagem entre os rendimentos obtidos no
Mercado Financeiro e os recursos em caixa ou
Depositados em Inst~uições Bancárias;

VI - Majoração Nos preços dos bens em
Decorrência de Acordos Homologados Pelas
Câmaras Setoriais.

Art. 18 .
Depósito do crédito em conta bancária persona

lizada - Créd~os Contemplados - Disponibilidade
Obrigatória.

Parágrafo único
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11 - Ampliação Ou Restrição Do Período Em 111- Locação, empréstimo, penhor ou caução de
Que O Crédito Do Consorciado Deva Ficar Deposita- títulos e valores.
do Em Conta Bancária; Art. 32 .

111 - Suspensão, Restrição Ou Limitação Da Regime de Administração extraordinária (Rae):
Constituição De Novos Consórcios, Inclusive Entre I - Gestão Temerária, Culposa, Dolosa Ou Fra-
Os Países Integrantes Do Mercosul. udulenta;

Art. 26. 11 - Prejuízos - Má-Administração;
Programa De Estímulo À Modernização E Ao 111- Motivos Graves - Comprmetimento da Situ-

Desenvolvimento Do Sistema Único De Consórcios ação Econômico-Financeira dos Participantes;
(Proem) - Finalidade. IV - Práticas Reiteradas De Operações Ilícitas.

Art. 27. § 1° .
Programa De Estímulo À Modernização E Ao Regime De Administração Extraordinária (Rae)

Desenvolvimento Do Sistema Único De Consórcios - Responsabilidade Solidária.
(Proem) - Gerência Operacional- Conselho Delibe- § 20 .
rativo. Regime de administração extraordinária (Rae)-

Parágrafo único Liquidação Extrajudicial - Indisponibilidade do bem -
Fundo De Provisão De Reserva De Contingên- Alienação e controle - Permissibilidade.

cia - Fundo De Provisão De Reserva Técnica - Fonte Art. 33. . .
De Recursos. Regime de Administração Extraordinária -

Art. 28. Aporte de Recursos Financeiros.
Contrato De Adesão - Título De Crédito - Eficá- Art. 34 .

cia Executiva Judicial. Processo Administrativo:
Parágrafo Único I - Afastamento dos indiciados da administra-
Decreto-Lei N° 911, de 1°/10/69 - Aplicação Aos ção dos Negócios;

Imóveis Adquiridos Através do Sistema de Consórcios. 11-Cargos de direção ou administração - Impe-
Art. 29. dimento.
Direito À Sumária Posse direta do bem - Execll- Art. 35. . .

ção da obrigação - Retomada do bem. Regime de administração extraordinária - inter-
Art. 30. . ,. ventores do banco central - Substituição - Pressu-
Venda do bem Independentemente de autoriza- postos.

ção Judicial. § 1° .

§ 10. Regime de Administração Extraordinária - Inter-
Consorciado Devedor-Fiduciário - Parte Vence- ventorescSubstitutos - Conhecimentos Técnicos.

dora Na Ação Judicial- Ressarcimento das Mensal~ § 2° .
dades Pagas ou Direito a outro bem do Mesmo Gêne- Regime de administração extraordinária - Inter-
ro e Qualidade. ventores - Apoio Técnico - Auxílio de dirigentes ou

§ 20. Prepostos.
Comprovação de perdas e danos - Ressard· § 3°. . .

mento de Prejuízos Financeiros à Parte Vencedora Regime de administração extraordinária - Inter-
Na Demanda Judicial. ventores - Responsabilidade Civil, Penal e adminis

trativa.Art. 31 .
Fiança, Aval e empréstimo pela administradora Art. 36 .

de Consórcio - Penhor ou caução - outros títulos de Regime de administração extraordinária - admi-
Crédito _ Vedação: nistradores - perda de Mandato - Funcionamento

I -Instituição Financeira - Empréstimos ou adi- Normal da Empresa.
antamentos a pessoas físicas ou Jurídicas - Excepci- Art. 37. ., .
onalidade; Regime de administração Extraordinária - Prazo

11 - Fiança, Aval, Aceite ou Coobrigação Sob de Duração.
Qualquer outra Forma; Art. 38. . .
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Empresa Sob regime de administração extraor- 11 - Proibição de realizar novas operações;
dinária - Transferência ou adjudicação - Processo L~ 111 - Suspensão da concessão;
citatório. IV - Cassação da autorização;

Art. 39. . V - Regime de administração extraordinária.
Regime de administração extraordinária - Lei Art. 46. . ..

N° 6.024/74 - Lei N° 1.182/95 - Adequação Suple- Publicidade enganosa -induzir o consumidor a
mehtar. erro sobre a natureza e características da empre-

Art. 40. sa-administradora - organização de consórcios além
Fiéis Depositários - Sócios, diretores, superin- dos limites de quotas, de prazos e de número de parti-

tendentes, Gerentes, Conselheiros e Prepostos com cipantes ..... penalidade.
Funçãode Gestão: Art. 47 ; .

I -Indisponibilidade dos bens; Outras Infrações -Multá mínima em reais.
11- Responsabilidade Solidária. Art. 48. . , .
Art. 41. Multa - Adequação - Atualização Monetária.
Receitas Recebíveis - Securitização de Art. 49 ; .

Empréstimos. Reincidência - Conceito.
Art. 42. Art 50·

.' .
Juizo Arbitral - Alienação Fiduciária de bem Limite da multa - inaplicabilidade da lei n0

Imóvel- Lei N° 9.514, De 20/11/97 - Lei N° 9.307, De 929 '/6. 8/9.
23/09/96- Adequação Suplementar. Art. 51 ,

Art. 43. . Sanções Civis e penais.
Fiscalização - Técnicos do Ministério da Fazen-

d A 'd dA' d E Art. 52. . .a - • cesso as epen enclas a empresa - xame
de Contas e outros Documentos. Redução ou relevação de penalidades - com-

petência - pressupo$tos:
Parágrafo único

I - Erro ou ignorância do·infrator;
Fiscálização - Técnicos do Ministério da Fazen-

da - Acesso às dependências da Empresa _ Exame 11 -,Inocorrência de simulação, artifício doloso
ou Fraude;de Contas e outros Documentos - Embaraço à Fisca-

lização. 111 - Danos Financeiros aos participantes do
Consórcio;

Art. 44. IV _ Cumprimento de decisões administrativas.
Operações realizadas sem prévia autorização -

Penalidades. Art. 53. . .

1_ Multa de 20% Sobre os valores dos créditos à Processo e julgamento das infrações - proces-
so administrativo-fiscal.empresa-administradora;

11- Multa de 10% sobre os valores dos créditos Art. 54. .. " .
aos sócios, diretores, superintendentes, gerentes e Imposto de renda - dedução das prestações
prepbstoscom função de gestão; Pagas.

lU - Multa de 10% sobre os valores dos créditos § 1°. . ; " .
aos consumidores-consorciados; Imposto de renda -limite da dedução das Pres-

IV ..... Proibição de participar como sócios, direto- tações Pagas.
res, superihtendentes, conselheiros, gerentes e pre- § 2° .
postos com função de gestão e de grupo de consorci- Imposto de renda - antecipação de pagamento -
ados. vedação de compensação de prestações pagas.

Parágrafo único Art. 55 .
Consórcios não-autorizados - infratores - multa Plano De Renovação Da Frota De Veículos Au-

mínima em reais. tomotivos.
Art. 45. § 1°
Operações autorizadas - infrações regulamen- Cálculo do valor do veículo a ser retirado de cir-

tares - penalidades: culação - ipva do ano calendário.
I - Multa; § 2° '" .



Justificação

Considerando:
Ser irrefutável o reconhecimento da extraord~

nária relevância do sistema de consórcios como fator
de desenvolvimento da indústria automobilística e, con
sequentemente, da economia nacional, podendo ge
rar negócios para mais de 5.000 empresas mercantis
concessionárias-revendedoras, responsáveis que
são por 2,5 milhões de empregos, diretos e indiretos;

2. A previsão, com a nova sistematização e me
todologia consorciai, a médio e longo prazo, de uma
produção automobilística de cerca de 2.500.000 uni
dades até o ano 2005, a venda de 5 milhões de quo
tas, o segmento consorciai poderá, nesse período,
responder por 50% da produção automotiva, gerar
negócios para cerca de 500 empresas-administrado
ras de consórcios;

3. Ser a geração de 1 milhão de empregos por
ano a maior preocupação do governo e que grande
número dessas vagas podem ser preenchidas pelo
comércio ou pelo segmento terciário ou de serviços,
sendo o sistema de consórcios um deles, sabendo-se
que 17 milhões de pessoas dependem do segmento
automobilístico e de seus 28 outros segmentos afins
da cadeia produtiva, responsáveis que são por 11 %
do PIB industrial;

4. Ser impostergável implantar-se uma estraté
gia instrumental de modernidade sócio-político-eco
nômica onde predomine a preocupação com o cresci
mento estável da economia e consolidação do Plano
Real, construindo-se um modelo econômico gerador
de riquezas voltado para as imensas potencialidades
desta Nação, sem percalços para os consumidores,
para as sociedades-administradoras e empresas for
necedoras;

5. Ser necessário estabelecer-se uma eficaz
competitividade entre os agentes econômicos desse
ramo de atividades, com introdução no Sistema Único
de Consórcios da utilização do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) na aquisição de unidades
imobiliárias, da implantação do Plano de Renovação
da Frota de Veículos Automotivos, da participação
dos consumidores-consorciados em programa de

d) Construção de silos e galpões.
1/ - Programa de combate e erradicação da po

breza - projeto de redução do índice de analfabetismo.
Art. 59 ..
Ministério extraordinário de segurança alime~

tar - normas e projetos complementares.
Parágrafo único
Acompanhamento dos projetos - auditoria co~

tábil - comprovação das despesas e outras medidas
complementares.

Art. 60 .
Empresa sob intervenção administrativa - rev~

são dos atos baixados pelo banco cemal do brasil.
Art. 61 ..
Regulamentação da Lei - Prazo.
Art. 62 .
Fornecimento dos atos legais e reglamentares.
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Rateio do preço do veículo retirado de circula- Art. 63. . ..
ção entre união, estado produtor, fabricante, reve~ Vigência da Lei.
dedora e administradora do consórcio. Parágrafo único

Art. 56. Contratos Celebrados - danos Financeiros -
Do Fundo de garantia do tempo de serviço Inadequação

(FGTS) - utilização em aquisição de unidade Imob~ Art. 64. . ..
liária. Disposiçoes em Contrário - Revogação.

§ 1° ..
Do Fundo de garantia do tempo de serviço (fgts)

- utilização em aquisição de unidade imobiliária-Ia~
ce e pagamento de contribuições mensais.

§ 2° ..
Do Fundo de garantia do tempo de serviço

(fagts) - utilização em aquisição de unidade imobiliá
ria - forma, prazo e condições de retirada e utilizacão
do FGTS.

Art. 57 ..
Programa de combate e erradicação da pobre

za - percentual das despesas operacionais.

Art. 58 .
Programa de combate e erradicação da pobre

za - órgão provedor - normas disciplinares sobre a
forma, prazo, acompanhamento, fiscalização,recolh~
mento e destinação dos recursos - ministério da fa
zenda.

I - Desenvolvimento da agricultura de subsis
tência na zona rural da região nordeste;

a) Perfuração de poços artesianos e dessalini
zação de água;

b) Desenvolvimento do cultivo de camarões, da
piscicultura e de ração animal;

c) Construção de cisternas, barragens e açu-
des;
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combate e de erradicação da pobreza - Programa mos de endividamento, a longo prazo, de um potenci-
Fome Zero - e de redução do índice de analfabetismo ai de 10 milhões de consumidores-consolrciados, e a
do País; necessidade de frenamento do grande volume de re-

6. Que este Projeto de Lei visa retomar a discu& cursos retirados, mensalmente, da caderneta de pou-
são e propiciar a consolidação do importante tema pança, desviando-os para· aquisição, à vista, de veí-
dos cons6rcios, segmento dinamizador da economia culos automotivos e eletroeletrônicos;
e fonte geradora de empregos - com auspiciosa part~ 11. Ser esse sistema um valioso instrumento de
cipação de pessoas maiores de 35 anos - prioridade estímulo à livre iniciativa e à atividade produtiva, de-
para0 governo e que, com a contribuição que certa- sejo maior do meio empresarial, político e,sobretudo,
mente advirádo Congresso Nacional, o conduzirá a um governamental e, igualmente, ser um recurso empre-
resultado definitivo e aprimorado, será, finalmente, im- gado para obstaculizar, em determinado momento, u-
plantada em nosso País uma legislação efetiva e dura- ma explosão inflacionária quando, freiadO pelos com-
doura sobre a matéria; promissos .assumidos através desse sistema, os de-

7. Ter o Brasil 7,7 milhões de desempregados tentores de poupança financeira poderiam migrar
ou 9,4% da população economicamente ativa, segun- para a aquisição de ativos reais, de moeda estrangei-
do levantamento do PNAD - Pesquisa Nacional por ra e para o consumo desproporcional de bens
Domicílios, do Instituto Brasileiro de Geografia e não-duráveis;
Estatística (IBGE) - e que de acordo com dados do 12. Afalta de regUlamentação dos artigos 12,14
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos e 16 da Lei n° 5.768, de 20 de dezembro de 1971 alte-
S6cio-Econômicos (Dieese) a participação no merca- rados pela Lei n° 7.691, de 15de dezembro de 1988 e
do de trabalho de profissionais acima de 40 anos de a sua integral discrepância com os artigos 68, inciso
idadeéde cerca de 4,5% passando, nos últimos 16 11, e 70 do Decreto n° 70.951, de 09 de agosto de
anos, a taxa de desemprego entre pessoas com ida- 1972, ficandoosistemadecons6rcios, durante quase
deaciméldessa faixa etária, de 5,9% para 11,8%. Se- três décadas, desprovido de uma norma jurídica ape-
melhantemente a outros setores como saúde, educa- nável, razão maior dos reclamos da populaçãoenvol-
çãoe logística que são os mais indicados para os vida no s.istema de consórcios - consumidores, em-
pessoas com mais de 40 anos, o segmento de con- presários .e autoridades PtJblicas -demonstrando· o
sórcios é uma área mais receptiva e mais aberta à descontentamento generalizado diante. das crises
contratação de profissionaispara serem alocados em existenciais e da turbulência nas suas relações jurídi-
atividadE3s tipicamente de consultoria, de supervisão cas, econômicas e sociais;
de equipes de. v~ndas,de gerência de recursos hu- 13. Que mais de 200 grandes empresas-admi-
manos e administrativas; nistradoras de consórcios, entre as quais cerca uma

8. As perspectivas de· investimentos programa- centena está sob intervenção do Banco Central, dei-
dos pelo segmento automobilístico, ao inadiável in- xaram de operar no.mercadopela falta de um instru-
centivo à indústria da construção civil, e à imprescin- mento legal regulamentador queviabilizasse, comefi-
dível.interferência do poder público em segmentos cácia, esse. segmento econômico, emais de 1 milhão
econômicos que, emmomentos de crises existencia- de consorciados perderam todas as suas economias
is, procuram distorcer a marcha regular do mercado, com o .fechamentodaquelas empresas;
e obj~tivando assegurar a proteção à livre concorrên- 14. As novas formas de lesividade, a começar
cia,impedindoa .• il"lstituiçãoda informalidade que pela divergência entre a Lei n() 5.768, de 20 de de-
grassa no Pais, nesse tipode negócio; zembro de 1971 que estabeleceu normas para as

9. O esforço d() parqu~ industrial brasileiro em operações de consórcios parélaquisição de bens, in-
buscada modernidade,. tendo como resultado o for- clusive unidades imobiliárias, de qualquer natureza e
midável avanço da indústria. automobilística e per5- o Decreto nO 70.951, de 09ge agosto de 1972, que
pectivas alvissareiras de renovação, nos pr6ximos restringiu a formação de consprciosde unidades imo-
cinco anos, com previ~ão de novos lançamentos a bíliáriassomenteparaim6veisresidenciais;
cada seis meses, e investimentos da ordem de 23 bi- 15. A incongruência existente entre a .Lei n°
Ihões de dólaresaté 20aS, tendo como co-participe o 5.768, de 20 de dezembro de 1971,que instituiu a or-
sisfemadeconsórcios, com cerca de 2,5 milhões de ganização de consórciosde bens,·de qualquer natu-
consorciados ativos.no segmento automotivo; reza, oDecreto n079.951,(h~ 09 de, agosto de 1972,

10. Ser o sistema de consórcios um instrumento que os confi.gurouc()rno sendo bens móveis duráveis,
redutor do excesso de consumo, pelos seus mecani5- e a autoridade pública que,ampliandooconceitode



a) a produção automobilística não tem
alcançado a meta prevista e, como conse
quência menor será a arrecadação de tribu
tos federais, estaduais e municipais (IPI, IR,
11, ICMS, IOF, CPMF) e assim por diante),
sem contar com a sua repercussão nas ope
rações que envolvem cerca de 28 atividades
afins da cadeia produtiva desse importante
segmento econômico;

b) a indústria automotiva, com capaci
dade produtiva de 3,2 milhões de unidades
previa, em 2001, produzir 1,88 milhão de
carros e vender 1,7 milhão de unidades.. A
meta programada teve significativa altera
ção, alcançando resultados próximos a 1,5
milhão de veículos, compensando o merca
do interno com o crescimento de 20% em
valores, com as exportações, provocando,
de algum modo, uma crise no setor automo
tivo, deixando-o com uma capacidade ocio
sa de 48% e, consequentemente, redução
na jornada de trabalho e nos salários, e
crescimento das taxas de desemprego no
País. Em 2003, espera produzir 1,9 milhão e
vender 1,6 milhão de unidades, muito
aquém da sua capacidade produtiva. Essa
previsão já foi reduzida para 1,3 milhão, isto
porque:

c) a alta do dólar e o aumento das ta
xas de juros afugentaram ainda mais o con
sumidor e continuam provocando impacto
negativo sobre o financiamento de veículos
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"bens", concedeu autorização para formação de con- ticos para assegurar uma política de racionalização
sórcios de passagens aéreas, tipificando-as como tecnológica como meta fundamental para agilizar o
sendo consórcios de bens móveis duráveis, segundo fluxo de todas as informações disponíveis;
o disciplinado no referido decreto-regulamentar; 22. Ser possível a incorporação de todos os me-

16. A discrepância entre a Lei n° 5.768, de 20 de canismos de modernização, substituindo as deficiên-
dezembro de 1971 que exigiu a fixação de prazos, de cias tradicionais pelos conceitos técnicos e transpa-
número de participantes, de percentagem máxima a rentes de gestão, liberando os administradores para
título de despesas de administração, e as normas v~ se dedicarem à prospecção de novos negócios em
gentes que liberou as referidas taxas de administra- face da profundidade das alterações que o sistema
ção, o número de participantes, os prazos de duração irá provocar na vida das empresas;
dos consórcios, e, a propalada desregulamentação 23. Ser o mercado de consórcios, com um po-
que se pretende implantar no sistema; tencial de 10 milhões de consumidores, um segmento

17. A necessidade de ser sancionada a conduta para alavancar as vendas de automóveis populares,
antijurídica ou delitiva dos envolvidos no sistema con- e proporcionar às famílias de menor renda, a forma-
tra disposições tutelares da economia popular, como ção de poupança para a aquisição de veículo auto-
a que desvirtuou o princípio constante do art. 42, § 10, motivo como instrumento de trabalho, podendo alcan-
do Decreto n° 70.951, de 09 de agosto de 1972, que çar, com a aprovação do novo sistema único de con-
estabeleceu o percentual a ser cobrado pelas empre- sórcios;desdobramentos políticos, sociais e econô-
sas mercantis a título de taxa de administração cor- micos altamente positivos, isto porque:
respondente às despesas efetiva e comprovadamen
te realizadas no máximo até a metade da estabelec~

da para as sociedades civis;
18. O reconhecimento da vulnerabilidade dos

consorciados, em conseqüência de métodos até en
tão desleais, injustos e abusivos, em contrário do que
dispõe a Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Có
digo de Defesa do Consumidor), regulamentada pelo
Decreto n° 861, de 09 de julho de 1993, revogado
pelo Decreto n° 2.181, de 20 de março de 1997, que
instituiu o Sistema Nacional de Defesa do Consum~

dor (SNDC);
19. A busca de maior solidariedade que deve

haver nas relações econômicas entre as partes con
tratantes - empresas, autoridades públicas e clientes
- vinculados por interesses comuns, ao contrário das
dezenas de interrupções excepcionais da atividade
consorciai que modificavam cláusulas regulamenta
res celebradas ao tempo da superveniência dos fa
tos, com danos sócio-econômicos irreversíveis às
empresas-administradoras, constituídas sob o impé
rio da lei, e aos consumidores-consorciados;

20. A necessidade de perfeita adequação aos
princípios constitucionais e legais de defesa do con
sumidor, como uma maneira de reprimir a formação
de oligopólios, cartéis e outras formas de concentra
ção de poder econômico ou mercantil, e ao aumento
arbitrário dos lucros, contrariando, assim, a lei de
oferta e procura e, consequentemente, os interesses
nacionais;

21. Ser indispensável dimensionaro nível de ef~

ciência empresarial através de um sistema integrado
e informatizado de armazenamento de dados estatís-
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PROJETO DELEI N° 1.530, DE 2003
(Do Sr. André de Paula)

Co.ncede. dedução do Imposto de
Renda às empresas que contratarem tra
balhadores com menos de vinte e um ou
mais de quarenta e cinco al10s de idade.

Despacho: Às Comissões de
Trabalho, . de. Administn'ição e Serviço
Público; de Finanças.e Tributação (Mérito e
Art. 54); e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
art. 24,11

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° As empresas com setenta empregados

ou mais, que contratem trabalhadores com menos de
vinte e um ou mais de quarenta e cinco anos de idade
para, no mínimo, 10% de seus postos de trabalho, po
derão deduzir do Imposto de Renda da Pessoa Jurídi
ca o equivalente a 10% dos salários pagos a esses
empregados, até o I.imite de 5% do imposto devido.

Art. 2° Para o fim.de permitir a dedução prevista
no artigo 1°, o Ministério do Trabalho certificará o
cumprimento dos. requisitos, no exercício seguinte
àquele em que estes tenhamsido cumpridos, na for
ma que for estabelecida em regulamento.

Parágrafoúrico. Para.efeito dadedução previ&
ta no art. 1°, considerar~se-ão apenas as contrata
ções realizadas que estejam vigentes até 31 de de
zembro do ano anterior.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

É patente para os brasileiros a escalada galo
pante do desemprego e que este tem arruinado a
nossa economia, não só pelas políticas econômicas
como também pela falta de pulso político para rever
ter a atual situação.

Hoje é sabido que uma pessoa que perde o em
prego com 45 anos ou mais de idade terá grandes di
ficuldades em conseguir uma nova colocação em al-
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- o financiamento corresponde a 70% do to- Defesa do Contribuinte, e o Código de Defesa do
tal de vendas de veículos - e, por isso, será Consumidor de Serviços Bancários, melhor oportuni-
implementado o Programa de Renovação dade não há para se fazer uma reformaglobal na pro-
da Frota de Veículos Nac.ionais com a parti- blemática consorciál no Brasil, e ser instituído o Códi-
cipaçãoexclusiva do mercado produtor e go de Defesa do Consorciado.
consumidor; Sala das Sessões, 14 de julhode 2003. - Depu-

d) o consórcio poderá substituir, .em tado Vicentinho
parte, os financiamentos habitacionais dire
cionados à classe média, suspensos pela
Caixa. Econômica Federal, sem qualquer
participação financeira pelo governo. Mas,
para alcançar esse objetivo o sistema de
consórcios necessita, urgentemente, de
uma nova regulamentação disciplinadora 
Código de Defesa do Consorciado - para
maior .proteção aos consumidlores-consorci
ados.

24. Considerando tratar-se de um segmento
onde predomina o mecanismo de poupança mensal,
atualizada pelo índice global da caderneta de pou
pança, obrigatoriamente vinculada àl aquisição de
um bem de qualquer espécie, natureza, marca ou
modelo, comas vantagens que lhe são peculiares.
foram rigidamente observados na reformulação e
implantação do novo consórcio:

1°) a implantação de uma moderna metodologia
consorciai para Ireativá-Io, alcançando o ápice de sua
capacidade mercadológica., responsável que já foi
pelo escoamento de 60% das vendas do setor auto
motivo no mercado interno, e que entrou em colapso
a partir de 1990;

2°) •a renovação da confiabilidade do sistema
que, a partir de 1990, caiu no total descrédito pela po
pulação consorciai, haja vista a intervenção extrajud~

cial, pelo Banco Central, em cerca de uma centena de
empresas-administradoras de consórcios.

25. Que. somente uma regulamentação rigoro
sa, um controle rígido, dará uma saudável proteção
aos poupadores consorciados e que uma atuação
pronta e p~eventiva do. órgão gestor do sistema de
consórcios através do Juízo Arbitral para solucionar
as pequenas causas surgidas no sistema de consór
cios farácom que seja eliminado o vai-e-vem de auto
rizações, de proibições, de suspensões, de altera
ções, de intervenções, de liquidações, como vem
acontecendo nos últimos 10 anos;

26. Fin~lmente, no instante em que foi criada a
Comissão Nacional Permanente de Defesa do Con
sumidor, em que estão sendo instituídos o Código de



Permite o desconto do imposto de
Renda a pagar, de despesas com a ma
nutenção de excepcionais.

(Apense-se este ao PL-308/2003.)

PROJETO DE LEI N° 1.572, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° As pessoas físicas que tenham como de
pendente pessoa portadora de deficiência mental,
poderão descontar, do Imposto de Renda a Pagar,
até o limite percentual de 15% (quinze porcento), as

Justificação

Há algum tempo diversos especialistas em eco
nomia do trabalho têm elaborado estudos em que dão
a dimensão da importância das microempresas e das
empresas de pequeno porte para a economia de nos
so País. Essa importância foi determinante para a
aprovação da Lei n° 9.841, de 5 de outubro de 1999,
que instituiu o "estatuto da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte, dispondo sobre o trata
mento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido
previsto nosarts. 170 e 179 da Constituição Federal".

Essas mesmas vozes são uníssonas em decla
rar as microempresas e as empresas de pequeno
porte como um dos principais instrumentos para onde
devem ser direcionadas as políticas de geração de
emprego e renda, visando, dessa maneira, aliviar o
tormentoso problema do desemprego que nos atinge.

Seguindo essa linha de raciocínio, estamos
apresentando uma proposta que permite a redução
do intervalo de repouso e de refeição nas microem
presas e nas empresas de pequeno porte em trinta
minutos, permitindo, conseqüentemente, a redução
da jornada de trabalho pelo mesmo período. Ressal
ve-se que essa redução somente será admitida com a
anuência expressa do empregado.

A medida não acarretará qualquer prejuízo aos
empregadores nem aos empregados, possibilitando
ao empregado, por sua vez, encerrar mais cedo a sua
jornada.

Por todos os motivos expostos, esperamos con
tar com o apoio de nossos ilustres Pares para a apro
vação do presente projeto.

Sala das Sessões, 30 de julho de 2003. - Depu
tado Almir Moura

"Art. 71 .
§ 5° O limite mínimo de 1 (uma) hora

para repouso ou refeição dos empregados
de microempresas e de empresas de pe
queno porte poderá ser reduzido para 30
(trinta) minutos, antecipando-se o término
da jornada diária pelo mesmo período, des
de que haja anuência expressa do empre
gado."

PROJETO DE LEI N° 1.567, DE 2003
(Do Sr. Almir Moura)

Acrescenta parágrafo ao art. 71 da
Consolidação das Leis do Trabalho para
permitir a redução do intervalo para re
pouso ou refeição dos empregados de
microempresas e de empresas de peque
no porte nas condições que especifica.

Apense-se este ao PL 2409/2000.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° o art. 71 da Consolidação das Leis do

Trabalho - CLT passa a vigorar acrescido do seguinte
§ 5°:
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guma empresa, tendo em vista a discriminação ex~ Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
gente de que aquele trabalhador já passou da idade blicação.
produtiva ou que já está muito velho para o desempe
nho daquela função, quando na realidade ocorre jus
tamente o contrário, ou seja, o trabalhador naquela
idade chega ao auge da sua carreira profissional, po
dendo assim passar aquela experiência adquirida
para os mais jovens trabalhadores que acabam de in
gressar na empresa.

Também ao jovem que busca seu primeiro em.
prego apresentam-se enormes obstáculos. Sem ex
periência, sem recomendação e com pouco currículo,
o jovem encontra dificuldades quase intransponíveis
para concorrer no mercado de trabalho.

Portanto, não podemos deixarde conceder uma
proteção a essa mão de obra dos trabalhadores com
menos de 21 anos e mais de 45 anos de idade, princ~
palmente neste último caso, pois nesta idade o traba
lhador já constituiu uma família e o seu eventual de
semprego irá trazer enormes prejuízos sociais e eco
nômicos não só aos seus familiares como para toda a
sociedade.

Considerando o que foi exposto, contamos com
o decisivo apoio dos meus nobres Pares para a apro
vação desta proposição.

Sala das Sessões, 23 de julho de 2003. - Depu
tado André de Paula
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PROJETO DE LEI N° 1.576, DE 2003
(Do Sr. Ronaldo Dimas)

Altera os artigos 285 e 288 da Lei n°
9.503, de 23 de setElmbro de 1997, (Códi
go de Trânsito Brasileiro) que tratam do
funcionamento de Juntas Administrati
vas de Recursos de Infrações - JARls,
em especial, quanto ao julgamento de re
cursos de multas aplicadas nas rodovias
federais, com base nos referidos artigos.

Apense-se este ao PL 7369/2002.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1°. Os arts. 285 e 288 da Lei n° 9.503, de 23

de setembro de 1997, passam a vigorar com as se
guintes alterações:

''Art. 285. O recurso previsto no § 4° do
art. 282 deste Código será interposto peran
te a autoridade que impôs a penalidade, a
qual a remeterá a JARI, que deverá julgá~lo

em até trinta dias.
§ 3° Se, por motivo de força maior, o

recurso não for julgado dentro do prazo pre
visto neste artigo, a autoridade que impôs a

Justificação

O presente projeto de lei inclui no Código de Defe
sa do Consumidor a previsão de que a publicidade seja
veiculada em língua portuguesa. Além de objetivar a
proteção do consumidor, pois se tem verificado propa
gandas em outras línguas que não o vernáculo, que difi
cultam o entendimento para o consumidor, a proposi
ção também busca a proteção da nossa língua.

No caso de frases ou expressões publicitárias
slogans - o projeto prevê que estas poderão ser es
critas em outra língua, desde que tragam a respectiva
tradução, como já ocorre, aliás, em Portugal.

Essas, enfim, são as razões pelas quais peço o
aperfeiçoamento e a aprovação da presente proposta.

Sala das Sessões, 28 de julho de 2003. -Depu
tado Coronel Alves.

Justificação

Quem tem uma pessoa excepcional na família
sabe que esta exige não apenas uma dose extra de
atenção, de carinho e amor, como também muitas ou
tras despesas que usualmente não são feitas com as
pessoas consideradas normais.

De fato, são tratamento especializados e treina
mentos especiais, que possibilitam o desenvolvimen
to do portador de deficiência mental dentro dos limites
de suas potencialidades, que são caríssimos.

Nesse contexto, temos para nós ser justiça que
ao contribuinte que mantenha pessoa excepcional
como dependente, seja assegurado o direito de des
contar, do Imposto de Renda a Pagar, até o limite de
15% (quinze por cento), as despesas comprovada
mente efetuadas com suas manutenção.

Pela elevada finalidade da iniciativa, temos con
vicção plena do apoio dos Nobres Pares, a presente
proposição.

Sala das Sessões, 30 de julho de 2003. - Depu
tado Carlos Nader PFL - RJ.

PROJETO DE LEI N° 1.575, DE 2003
(Do Sr. Coronel Alves)

Inclui parágrafo ao artigo 36 da Lei
n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, Có
digo de Defesa do Consumidor, para pre
ver a obrigatoriedade da publicidade em
língua portuguesa, e dá outras providên
cias.

Apense-se este ao PL 2646/1996.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta Lei inclui parágrafo no artigo 36 da

Lei n? 8078, de 11 de setembro de 1990, Código de
Defesa do Consumidor, transformando o atual pará
grafo único em parágrafo primeiro.

Art. 2° A lei 8078, de 11 de setembro de 1990,
Código de Defesa do Consumidor, passa a vigorar
acrescida das seguintes alterações:

"Art. 36 .
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despesas comprovadamente efetuadas com a manu- §1° .
tenção do pessoa excepcional. §2° A publicidade veiculada em territó-

rio nacional deverá ser escrita ou falada emArt. 2° O benefício previsto no artigo anterior v~
gorará a partir do exercício financeiro do ano subse- língua portuguesa; no caso de expressões

ou frases publicitárias estas poderão ser
qüente à promulgação desta lei. apresentadas em outra língua, desde que

Art. 3° O Poder Executivo, regulamentará esta acompanhadas da respectiva tradução".
lei no prazode 90 (noventa) dias. Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua

Art. 4° Estalei entra em vigor na data de sua pu- publicação.
blicação.
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penalidade deverá, de ofício, conceder-lhe
efeito suspensivo.

§ 4° Se o recurso de que trata este ar
tigo não for julgado dentro do prazo de cen
to e vinte dias, a penalidade aplicada será
automaticamente cancelada, não gerará ne
nhum efeito e seus registros serão arquiva
dos. (NR)

Art. 288 ; .

§ 2° Se o recurso de que trata este ar
tigo não for julgado dentro do prazo de cen
to e vinte dias, será automaticamente provi
do. (NR)"

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

O Código de Trânsito Brasileiro prevê obriga
ções, deveres e direitos para os usuários-consumido
res dos serviços das vias e para os órgãos e entida
des pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito.
Entretanto, os consumidores desses serviços públ~

cos muitas vezes são prejudicados em seus direitos,
arcando com um ônus injustificável.

Em muitos casos, as infrações são cometidas
em função do péssimo estado de conservação das
rodovias e da precariedade de sua segurança e sina
lização, o que acaba penalizando os usuários-consLr
midores antes mesmo que tenham direito a qualquer
defesa. E a pena pode ser a própria vida.

Os usuários-consumidores das vias públicas
esperam que o Código de Trânsito seja respeitado
em seu Artigo 10, parágrafo 2°, que afirma: "O trânsito
em condições seguras é um direito de todos e dever
dos órgãos e entidades componentes do Sistema Na
cional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das
respectivas competências, adotar as medidas desti
nadas a assegurar esse direito".

O que o Código estabelece é o direito à seguran
ça no trânsito nas vias abertas à circulação. Direito de
'1000 o cidadãd', dado de maneira abrangente e incon
dicional, de conformidade com o Artigo 35 § 6, princí
pio da responsabilidade objetiva do Poder Público.

Nesse sentido, e em defesa dos direitos dos
usuários-consumidores, apresentamos o presente
Projeto de Lei, que altera os artigos 285 e 288 da Lei
n.o 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de
Trânsito Brasileiro), que tratam do funcionamento de
Juntas Administrativas de Recursos de Infrações 
JARls, em especial quanto ao julgamento de recursos

de multas aplicadas nas rodovias federais, para esta
belecer que, se esses recursos não forem julgados
dentro do prazo de cento e vinte dias, serão automati
camente providos e, portanto, as multas anuladas.

É público e notório que, em vários estados, as
JARls não estão efetivamente em funcionamento, e,
conseqüentemente, centenas de pessoas estão com
dificuldade para procederem a transferência de seus
veículos em função do não julgamento dos referidos
recursos. Inúmeros cidadãos aguardam há mais de
um ano pelo julgamento de recurso administrativo de
multas aplicadas nas rodovias federais, com base no
artigo 281 da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasi
leiro). Ao consultarem o DNIT ou os DETRAN's têm
recebido como resposta que não há prazo para o jul
gamento. Em função disto, o proprietário do veículo
fica impedido de transferi-lo, a não ser que efetue a
quitação das multas pendentes.

Em suma, o usuário-consumidor paga seus tr~

butos -que não são poucos -, paga contribuições em
butidas no preço dos combustíveis, seguro-obrigató
rio, além de pedágios, e quase sempre não tem o seu
direito de defesa prévia respeitado, e isto é uma
afronta à lei.

Sala das Sessões, 30 de julho de 2003. - Depu
tado Ronaldo Dimas

PROJETO DE LEI N° 1.577, DE200a
(Do Sr. Coronel Alves)

Dispõe sobre a gratuidade dos
transportes coletivos para os idosos e
deficientes e dá outras providências.

Despacho: Apense-se este ao
PL-670/2003.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 11

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° Esta lei regula os Art. 230, § 2° e o Art.

227, 11 da Constituição Federal, dispondo sobre a gra
tuidade do transporte coletivo urbano.

Art 2° Os idosos e os deficientes físico, mental
ou sensorial terão a gratuidade do transporte coletivo
urbano.

§ 1° Para fins do previsto neste artigo enten
de-se como idoso a pessoa com idade superior a ses
senta e cinco anos.

§ 2° Para fins do previsto neste artigo enten
de-se como deficiente a pessoa com deficiência de
caráter permanente.



Justificação

A insegurança que assola os centros urbanos
brasileiros tem servido de motivação e justificativa
para a adoção de medidas, de constitucionalidade
duvidosa, restritivas da liberdade de locomoção. Não
raras vezes, a adoção dessas medidas decorre de
demanda estimulada por empresas de segurança pri
vada que desejam comercializar produtos de alto cus
to e de eficácia não comprovada. Nesse contexto se
inserem as identificações.eletrônicas realizadas nas
portarias de prédios públicos e privadOS, por meio de
sofisticados equipamentos .. eletrônicos, que incluem
desde o registro de dados pessoais em computador,
passando pela tomada de fotos, até a entrega de cra
chás eletrônicos, destinados a pertnitir o acesso a de
pendências internas do prédio.

A par desses meios sofisticados, também é co
mum a obrigação do uso, como condição de acesso
ao interior do prédio, de adesivos ou de crachás
não-eletrônicos, medida ainda mais ineficaz do que
as anteriormente citadas.

Não nos colocamos contra a necessidade de
identificação dos visitantes al')tes do seu acesso ao
interior do prédio público ou privado. Tal medida é ne
cessária, importa.nte e compatível com a realidade
que hoje vivemos em nosso País. A nossa proposi
ção pretende, apenas, impedira duplicidade de proce
dimentos, evitando constrangimentos indevidos às pes
soas que precisem ingressar em um prédio para tratar

PROJETO DE LEI N° 1.581 , DE 2003
(Da Sra. Ann Pontes)

Dispõe sobre a proibição de acumu
lação de modalidades de identificação
pessoal para acesso e permanência em
prédios públicos e privados.

Apense-se este ao PL na 649/2003.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Ficaproibida a imposição do uso de cra

chás, adesivos ou outras modalidades de identifica
ção pessoal para acesso e permanência em prédios
públicos e privados, quando já houver sido feita a
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Art. 30 O direito regulado por esta lei se aplica ao identificação da pessoa nos locais de acesso ao inte-
transporte urbano exercido diretamente pela adminis- rior do prédio.
tração pública ou por particularem delegação, deven- § 1° Na identificação para ingresso em prédios
do apenas em veículos de pequeno porte ser limitado públicos ou privados poderão ser anotados os dados
a dois lugares. da cédula de identidade, ou documento similar, bem

Art 40 Para o exercício dosdireitos previsto nes- como. serem feitas· a fotocópia do documento e o re-
talei o idoso deverá apresentar documento de ident~ gistro fotográfico do visitante, no caso da foto do do-
ficação pessoal e o deficiente, se. não for visível a de- cumento apresentado ser antiga.
ficiência, deverá portar documento que comprove o § .20 A restrição prevista no.caput deste artigo
estado. não impede a obrigação de passagem por detetores

Art 50 Esta lei entra em vigor na data de sua pu- de metal ou outros equipamentosde inspeção pesso-
blicação. ai ou de bagagem.

Justificação Art. 20 A administração dosprédios públicos ou
privados poderádecidirpela imposição do uso de cra-

A Constituição Federal diz de·forma expressa chá de identificação pessoalpor servidores, gerentes,
sobrea gratuidade do transporte urbano para o idoso diretores, empregados e prestadores de serviço, que
e também de programas de amparo para o deficiente desenvolvam com habitualidade atividades nesses
físico, mental ou sensorial. Essas pessoas necessi- prédios, não se aplicando a eles a restrição prevista
tam de amparo do Estado, pois devido a senilidade ou no art. 1°desta Lei.
a deficiência, ficando limitadas no exercício de sua Art. 30 Esta lei entra emvigor na data de sua pu-
dignidade humano, dependo de favores para sobrevi- blicação.
ver e para se deslocar de um lugar para o outro.

Nos dias atuais o mercado de trabalho já é difícil
para as pessoas sem nenhuma limitação que se
vêem obrigadas a sobreviver em situação de penúria
e muito mais esse quadro se agravapara os idosos e
deficientes.

Este projeto vem corrigindo essa injustiça pois
somente o Brasil consolidará o seu regime democráti
co com o pleno exercícoda dignidade da pessoa hu
mana.

Temos a certeza que os nobres pares saberão
aperfeiçoar esta proposta durante a sua tramitação
nesta Casa de leis e que a sua aprovação em muito
dignificará este Parlamente no seu legítimo papel de
representante do povo.

Sala das sessões, 30 de julho de 2003. - Depu
tado Coronel Alves PL - AP.



" Art. 43-A. Para fins da política agríco
la ou de desenvolvimento rural, conside
ra-se agricultor familiar ou pequeno empre
endedor familiar rural aquele que praticar
atividades no meio rural, na condição de
proprietário, posseiro, arrendatário, parceiro
ou concessionário do Programa Nacional de

PROJETO DE LEI N° 1.583, DE 2003
(Do Sr. Welinton Fagundes)

Acrescenta à Lei n° 8.171, de 17 de
janeiro de 1991, artigo que define o que
é" agricultor familiar".

Apense-se este ao PL 5401/2001.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A Lei nO 8.171, de 17 de janeiro de 1991,

que "dispõe sobre a política agrícola", passa a vigorar
acrescido do seguinte artigo 43-A:

Justificação

A morosidade do Estado para julgar os recursos
interpostos as notificações de trânsito, têm provocado
prejuízo as relações sociais da população brasileira.
O Código de Trânsito Brasileiro prevê o recurso con
tra às notificações e a possibilidade do efeito suspen
sivo, se este não for julgado em até 30 dias úteis sub
seqüentes, como o período de julgamento quase nun
ca é observado, isto tem, sem dúvida, prejudicado a
comercialização de veículos no país. Existem casos
de contribuinte aguardando decisão por mais de
2(dois) anos.

Por outro lado, os Órgãos de trânsito vêm ex~

gindo o pagamento da multa para a liberação do Cer
tificado de Registro de Veículo, mesmo estando
aguardando decisão de recurso, no prazo legalmente
previsto. O contribuinte não pode ficar aguardando
eternamente pela decisão do Estado, com relação a
recursos, daí a necessidade de prazo de sucumbên
cia para julgamento do recurso.

Contando com a sensibilidade de meus pares,
espero contar com apoio de todos para aprovação
desta proposição.

Sala das Sessões, 30 de julho de 2003. - Geral
do Thadeu Deputado Federal/PPS - MG.

PROJETO DE LEI N.o 1.582, DE 2003
(Do Sr. Geraldo Thadeu)

Dispõe sobre alteração da Lei nO
9.503, de 23 de setembro de 1997, acres
centando prazo para julgamento dos re
cursos interposto contra notificação de
auto de infração.

Apense-se este ao PL 7369/2002.
Acrescente-se ao artigo 285, da lei 9.503 de

2003, o seguinte parágrafo:
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de assuntos pessoais. Constrangimentos que, na re- " § 4a O auto de infração será arquiva-
lação custo x benefício, se mostram desproporciona- do e seu registro julgado insubsistente, se o
is, uma vez que não há nenhuma demonstração fát~ recurso interposto, contra notificação do
co-estatística de que o uso de um crachá ou adesivo auto de infração, não for julgado em até
por visitantes assegure o não cometimento de crimes 120(cento e vinte) dias subseqüentes à sua
por esses visitantes, ou que esse uso aumente, ainda apresentação."
que de forma mínima, a segurança das pessoas que
estão no interior do prédio.

Assim, estamos propondo que, feita a identifica
ção pessoal do visitante por meio da sua cédula de
identidade, ou documento similar, como carteira de
motorista, cédula emitida por órgão de controle de ca
tegoria profissional (OAB, CREA etc), e o devido r&
gistro de seus dados, seja impedida a obrigatorieda
de de uso de outra modalidade de identificação pes
soal, como crachás ou adesivos para o ingresso nas
dependências do prédio.

Tivemos, ainda, o cuidado de expressamente
destacar que a submissão do visitante a um detetor
de metais ou a uma máquina de raio-x não é proibida,
mesmo depois da identificação pessoal.

Por fim, com relação às pessoas que exercem
atividades habituais nos prédios públicos ou privados,
deixamos a critério da administração do prédio a dec~

são pela obrigatoriedade, ou não, do uso de crachás,
cuja finalidade será a de identificar aqueles que po
dem ter acesso a áreas restritas ao público, bem
como auxiliar aos visitantes a reconhecer as pessoas
que, trabalhando no prédio, podem auxiliar no caso
de necessidade de informações.

Certa de que o tema é polêmico, mas convenc~

da de que é necessário sobrepujar-se o medo da in
segurança, espécie de salvo-conduto para toda e
qualquer medida restritiva de direitos, resgatando-se
o respeito à liberdade de locomoção, espero contar
com o apoio dos meus ilustres Pares para a aprova
ção deste Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 30 de julho de 2003. - Depu
tada Ann Pontes.

~~--- -- ------
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Reforma Agrária e que atender, simultanea
mente, aos seguintes requisitos:

I - Não deter, a qualquer título, área
superior a quatro módulos fiscais;

11 Utilizar predominantemente
mão-de-obra da própria família nas ativi
dades econômicas do seu estabelecimen
to ou empreendimento, podendo manter
até dois empregados permanentes, admi
tindo-se a contratação de outros, emcará
ter eventual, quando a natureza da ativida
de o exigir;

111- Ter. no mínimo, oitenta por cento
de sua renda bruta anual originários de ativi
dades vinculadas ao próprio estabelecimen
to ou empreendimento;

IV ~ Obter renda bruta familiar anual
de até H$ 30.000.00 (Trinta Mil), excluídos
os benefícios previdenciários decorrentes
de atividades rurais;

V - Administrar o próprio estabeleci
mento ou empreendimento;

VI- Residir no próprio estabelecimen
to ou em comunidades vizinhas.

§ 1° - Equiparam-se aos pequenos
agricultores familiares, para fins da política
agrícola ou de desenvolvimento rural,aque
les que. além de atenderem simultaneamen
te a todos ()~ requisitos de que trata o Ca
put, enquadrarem-se em uma das seguintes
categorias:

I - Silvicultores que cultivem florestas
nativas ou exóticas. desde que o façam de
forma sustentável;

11 - Aqüicultores que explorem corpo
de ágUa com superfície não superior a um
hectare;

111 - Extrativistas que exerçam essa at~

vidade artesanalmente no meio rural dispen
sada a exigência contida no inciso 1° do Ca
put e excluídos os garimpeiros e faiscadores;

IV - Pescadores que exerçam essa
atividade artesanalmente dispensada a exi
gência contida no inciso VI do Caput.

§2° - Também se equiparam aos pe
quenos agricultores familiares para fins da
política agrícola ou de desenvolvimento
rural, as cooperativas ou associações cujo
corpo social seja formado integralmente
por agricultores familiares. silvicultores,
aqüicultores, extrativista, pescadores, defi-

nidos na forma dos incisos I a IV do Pará
grafo anterior.

§ 3° - O valor estabelecido· no inciso
IV do Caput será atualizado periodicamente
levando-se em conta a inflação e outros cri
térios que o Poder Executivo considerar per
tinentes."

Art. 2° esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

A Lei n° 8.171, de janeiro de 1991 , constitui a
norma central, abrangente e norteadora de todas as
ações relativas à política· agrícola. Esta Lei, tendo
sido mutilada por inúmeros vetos, vem sendo paulati
namente aprimorada e acrescida de novos e perti
nentes dispositivos. pelo contínuo trabalho dos repre
sentantes do povo. nas duasCasas do Poder Legisla
tivo Federal.

Uma definição precisa do que seja" Agricultor Fa
miliar" é um dos tópicos ausentes da Lei Agrícola. O
Decreto n° 1.946, de 1996, criou o Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF
sem, no entanto definir o que seja "Agricultura Famili
ar' . Esta tarefa ficou porconta do Conselho Monetário
Nacional, em sucessivas resoluções. Com o advento
do PRONAF e. posteriormente, com a ampliação das
atribuições do Ministério do desenvolvimento Agrário
MOA, os programas destinados à Agricultura Familiar
tornarem-se um dos esteios da política agrícola. Ésur
preendente, pois, que o próprio objeto da política. sua
razão de ser - os agricultores familiares - não tenha
sua definição consagrada no texto de uma lei.

O presente objeto procura preencher esta lacu
na. Não se fazem inovações. Com mudanças que ob
jetivam tão somente melhorara precisão da lingua
gem. o projeto traz para o texto da lei conceitos ex
pressos em resoluções do CNN.

Isto posto. peço o apoio do Nobres Pares a este
projeto de lei.

Sala das Sessões, 30 de julho de 2003 - Depu
tado Welinton Fagundes.

PROJETO DE LEI N° 1.587, DE 2003
(Da Sra. Mariângela Duarte)

Altera a Lei nO 8.666, de 21 de junho
de 1993, e a Lei n° 8.987, de 13 de feverei
ro de 1995, para efeito de instituir medi
das preventivas à responsabilização sub
sidiária da Administração Pública decor
rente de contratos administrativos.

Apense-se este ao PL n° 418/1995.



Justificação

Por sugestão do Dr. Wallace Paiva Martins, um
respeitável e atuante membro do Ministério Público
do Estado de São Paulo, Doutor pela Universidade de
São Paulo - USP e Prol. de Direito Administrativo da
Unisanta, em Santos/SP, apresentamos este projeto
de lei que altera a Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, e a Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
para efeito de instituir medidas preventivas à respon
sabilização subsidiária da Administração Pública de
corrente de contratos administrativos.

Grande preocupação impõe na atualidade a
contratação de terceiros para a execução de funções
e serviços da Administração Pública. Com efeito, não
é raro que provada a regularidade fiscal na licitação,
durante a execução contratual o contratado deixe de
ostentar essa obrigatória condição e, em situações de
insolvência, falência ou responsabilidade civil extra
contratual, se encontre ao final a responsabilidade
subsidiária da Administração Pública direta e indireta.

A Jurisprudência vem assim decidindo sobre o
assunto:

"1. PERICULOSIDADE. INDEFERIMENTO DE
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS AO PERITO.
CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CONTATO PERMANENTE COM
AGENTES DE RISCO.

1.1 . O recurso de revista se concentra na avalia
ção do Direito posto em discussão. Assim, em tal via,
já não são revolvidos fatos e provas, campo em que
remanesce soberana a instância regional. Diante de
tal peculiaridade, o deslinde do apelo considerará,
apenas, a realidade que o acórdão atacado revelar.
Esta é a inteligência dos Enunciados N°S 126 e 297
do TST.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

"Art. 56 .

IX - provar a regularidade relativa à
Seguridade Social e ao Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS), demonstran-

§ 6° Para fins de recebimento definitivo
do objeto e liberação da garantia, o contrato
deverá fazer a prova de regularidade relativa
à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando
situação regular no cumprimento dos encar
gos sociais instituídos por Lei, sob pena de
rescisão e aplicação das sanções previstas
nesta Lei, observados os arts. 58, 66, 77, 78,
79, 80, 86, 87 e 88 desta Lei." (NR)

"Art. 71 O contratado é responsável pe
los encargos trabalhistas, previdenciários, fis
cais e comerciais resultantes da execução do
contrato, devendo comprovar sua regularida
de documental e mensalmente, para os fins
dos arts. 56, § 6°, e 73, sob pena de suspen
são dos pagamentos que lhe forem devidos."

"Art. 88 .

IV - deixar de manter a regularidade
relativa à Seguridade Social e ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), de
monstrando situação irregular no cumpri
mento dos encargos sociais instituídos por
Lei." (NR)

Art. 3° A Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 25 A:

"Art. 25 A. Aplicam-se, no que couber,
aos contratos de concessão as disposições
constantes dos arts. 56, § 6°, e 71, caput,
da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993."

Art. 4° Os artigos 31 e 38 da Lei n° 8.987, de 13
de fevereiro de 1995, passam a vigorar com as se
guintes alterações:

"Art. 31 ..
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O Congresso Nacional decreta: do situação regular no cumprimento dos en-
Art. 1° Esta Lei altera a Lei nO 8.666, de 21 de ju- cargos sociais instituídos por Lei."(NR)

nho de 1993, e a Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de "Art. 38 , ..
1995, para efeito de instituir medidas preventivas à ..
responsabilização subsidiária da Administração Pú- IV - a concessionária perder as condi-
blica decorrente de contratos administrativos. ções econômicas, técnicas ou operacionais

Art. 2° Os arts. 56, 71 e 88 da Lei n° 8.666, de 21 para manter a adequada prestação do servi-
de junho de 1993, passam a vigorar com as seguintes ço concedido ou deixar de manter a regula-
alterações: ridade relativa à Seguridade Social e ao

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação irregular no
cumprimento dos encargos sociais instituí
dos por Lei."(NR).



O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Está Lei inclui novo artigo naLei n° 9.612,

de 19 de fevereiro de 1998, visando possibilitar a difu
são onerosa de publicidade oficial no Serviço de Ra
diodifusão Comunitária.

PROJETO pE LEI N° 1.594, DE 2003
(Do Sr. Washington Luiz)

Altera a Lei nO. 9.612, de 19 de feve
reiro de 1998, que "Institui o Serviço de
Radiodifusão Comunitária e dá outras
providências".

Apense-se este ao PL 4186/1998.
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1.2. Impossível dizer-se de violação do art. 435 TST). 3.2. Deixando a insurreição pertinente à remes-
do CPC e demais preceitos que normatizam a situa- sa de ofícios de se adequar às vias· do art. 896 da
ção, quando a Corte de origem, em sintonia com o es- CLT, impossível o conhecimento do recurso, eis que
pectro de provocação da parte, não esclarece quando desfundamentado.
e a que visavam os esclarecimentos pretendidos, Recurso de revista não conhecido" (Tribunal
concluindo por chancelar o comportâmento daorigem Superior do Trabalho, 3a Turma, Recurso de.Revista
pela incidência dos arts. 130 do CPC e 765 da CLT. 657566/2000, HelatorJuiz Convocado Alberto .Luiz

1.3. Deixando de se avaliar qualquer aspecto Bresciani Pereira, V.u., 14-05c2003, DJU
pertinente ao merecimento do adicionaldepericulos~ 06-06-2003).
dade, o recurso escapa àjurisdição do Tríbunal Supe- Tal entendimento impõe reviSão tópica, parcial e
rior do Trabalho, segundo a dicção do Enunciado W específica da Lei n.8.666/93 - bem. como da Lei n.
297. 8.987/95, que trata das concessões e pelrmissões de

Recurso de revista não conhecido. serviçospúblicos (arts. 18, 23, 25, §2°, 27, 31 e pará-
2 Terceifização. Ente da Administração Pública grafo único, 32, 38., 11 e IV, § 6°)_ de maneiraa evitar

Direta ou Indireta. Responsabilidade Subsidiária pe- que porneglígênqia na fiscalização daexecução contra-
los débitos da empresa prestadora de serviços. dec~ tual o contratadofique inadirnplente com as obrigações
são moldada à jurisprudência do Ts1. trabalhistas e previdenciárias e conduza à responsabili-

Recurso de Revista. Descabimento. dade solidária ou subsidiária do poder público.
0lirt• 37, §6°, da Constituição Federal obriga a Ummeio eficient~para contornar a situação é a

Ad.m.inis.traç.ão Pú.blica Dire.ta e Indi.r.etaa reparar os retenção dagarantia para efeito do recebimento defi-
. .. . ... . ... nitivo do objeto contratual até a comprovação da re-

danos impostos, por sua atuação, aOS particulares, liSo I 'd dA' f ..
sim submetidos .• a .maiores ônus. do que os demais gu an ae economlco- manceira, que,como visto, é
membros da coletividade. O "capuf' do mesmo preceito requisito de habilitação e sua manutenção é cláusula
vincula aS entidadesque a compõem aosprincípios da contratual obrig?it9ria impondo-se, também, durante
legal.idad.. e e. da m.. ora.lidade, n.ão se. a.dmitindo que as- a execuç~ocontratuaL A .ele devem seraliados: a ne-
. '. ··'··d ·b Ih d cessida.d.e decolTI.prova.ção pe.riódic.a da regularidade

slstam Inertes apenurJli •.. o~ tra a. a ores que, sob ter- d t . - I' - .
ceiriza.ção, prest.em-.lhes ~erviços,quando. inadimplenc . urane a execuçao contratua ,apumçao administra-
t f r .. d E I d tiva porsuafalta e a possibilidadetd~ suspensão ou
es seus e~ Ivosemprega ori:3s..•• m ta caso~ o ano retenção dospagarnentos. Isto efetivamente incenti-
experimentado decorre daatuaçãopública, incorrendo vará ao c\.lmprirn~ntodas obrigaç(Ses pelo contratado
o tomador dos serviços, para além de sua responsabil~ e evitará a responsabilidade subsidiária da Adminis-
dadeopjetiva, em culpa ."ineligendo" e "in vigilando". tração Pública.
Assim équeo iti:3mlY do Enunciado nO 331 do TST pon- Portodo o exposto, esperarnos contar com o
tua que "o inadimplementodasobrigações trabalhistas, apoiodé nossos ilustres Par~s, para aaprovação da
por part~ doernpreg1'ldor, implica .na. responsabilidade presenti:3 proposição, por consubstanciar proposta de
subsidiária dotomador dos serviços, •quanto.àquelas relevarteinteH~SSi:3 público.
obrigações, inclusivequant0a.os órgãos da aclminis- S.~la.. dasSessões; 30 de julhode2003. - Mariân-
tração9iretéi,da~a~tarqllias,dasfUhdaçõespúblicas, gela Duarte PT - SP.
das.empr~s~úbli~as eda~~od~<lade~ de eçonomia
mista,desdequehaja.rnpart.icipad~da relação proces
sual econstewta.mbém do títglo .e~ecutivo judicial (art.
71 da L~in~8666/93J"(com a redação dada pela Reso
lução 9~/2?00).

E~t~n~()a decisão regional moldada a tal parâ
metro,não P9de prosperar o recurso de revista, nos
termosd0a.rt.896, §4°, da CLT.

Recurso de revista não conhecido.
,3.•Honorários Periciais e Expedição de Ofícios

aos Or~ãos Fiscalizadores.
3,1 .R~c()nhecida a. sucumbência da Reclama

da quantOélo ()bjeto daperícia,.deverá ela responder
pelos honorários periciais (Enunciado n° 236 do
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Art. 2° A Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de PROJETO DE LEI N° 1.595, DE 2003
1998, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo: (Do Sr. IIdeu Araujo)

"Art. 18-A. As emissoras do Serviço de
Radiodifusão Comunitária poderão veicular
publicidade, propaganda e divulgação oficial
da União em caráter oneroso.

Parágrafo Único - Caberá à União
destinar cinco por cento da sua verba publi
citária anual para veiculação da publicidade
de que trata o caput deste artigo em emis
soras de Serviço de Radiodifusão Comuni
tária." (NR)

Art. 3° Esta Lei entra em vigor no ano seguinte
após sua publicação.

Justificação

O Serviço de Radiodifusão Comunitária institu"
do pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, é um
serviço, sem fins lucrativos, de rádio em FM, freqüên
cia modulada. Com alcance limitado a um quilômetro,
o atendimento é restrito a uma comunidade ou bairro.
Um dos principais objetivos da criação deste tipo de
serviço foi o de prestar serviços de informações e de
utilidade pública a pequenas comunidades. Este prc::r
jeto visa melhorar a Lei incluindo um novo artigo pos
sibilitando a veiculação, em caráter oneroso, de publ"
cidade oficial.

As rádios comunitárias representam hoje um
importante veiculo de comunicação contando com
mais de mil e setecentas emissoras em funcionamen
to no país se constituindo em um essencial vetor de
disseminação de informações em inúmeras comun"
dades por todo o país.

No texto original da Lei já consta a indicação, ao
Poder Concedente, de incentivar o desenvolvimento
destas emissoras. Dessa forma, a destinação de cin
co por cento das verbas publicitárias oficiais para a
sua utilização em emissoras de rádio comunitárias
vem ao encontro do espírito original da Lei, possibil"
tando a captação de uma nova fonte de recursos por
parte destas emissoras. Além do mais, a difusão de
publicidade oficial irá em muito contribuir para a infor
mação da comunidade, pois possibilitará o conhec"
mento imediato de campanhas educativas e assisten
ciais em desenvolvimento pelos diversos agentes da
União.

Em face do exposto, peço o apoio dos nobres
colegas para a aprovação desta iniciativa.

Sala das Sessões, 31 de julho de 2003 .- Depu
tado Washington Luiz

Dispõe acerca da responsabilidade
pela destinação de pilhas, baterias e lâm
padas usadas.

(Apense-se este ao PL-4344/1998.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Aspilhas, baterias e lâmpadas identifica

das neste artigo são consideradas resíduos potenci
almente perigosos à saúde humana e ao meio ambi
ente,após seu uso ou esgotamento energético, e se
rão recebidas pelos estabelecimentos que as comer
cializam ou pela rede de assistência técnica autoriza
da pelas respectivas indústrias, para repasse aos fa
bricantes ou importadores, para que estes adotem,
diretamente ou por meio de terceiros, os procedimen
tos de reutilização, reciclagem, tratamento ou disposi
ção final ambientalmente adequada.

§ 1° Para OS fins deste artigo, considera-se:
1- pilha: o gerador eletroquímico de energia elé

trica, mediante conversão geralmente irreversível de
energia química;

" - bateria: o conjunto de pilhas ou acumuladc::r
res recarregáveis interligados convenientemente;

III-Iâmpada: a que contenha mercúrio e seus
compostos, tais como lâmpadas fluorescentes, de va
por de mercúrio, de vapor de sódio, de luz mista e si
milares.

§ 2° Consideram-se ainda pilhas e baterias as
que contenham em sua composição um ou mais ele
mentos de chumbo, mercúrio, cádmio, lítio, níquel e
seus compostos, ou outros elementos que venham a
ser nelas empregados, conforme definido nas normas
técnicas específicas.

§ 3° Também se consideram pilhas e baterias,
para efeito desta Lei, os produtos eletroeletrônicos
que as contenham inseridas em sua estrutura de for
ma insubstituível.

Art. 2° Os estabelecimentos que comercializam
os produtos descritos no artigo anterior, bem como a
rede de assistência técnica autorizada pelos fabrican
tes e os importadores desses produtos, são obriga
dos a aceitar dos usuários a devolução das unidades
usadas, cujas características sejam similares àquelas
comercializadas, visando aos procedimentos previs
tos no artigo anterior.

§ 1° No ato da devolução desses produtos, o
usuário será ressarcido na importância equivalente a
10% (dez por cento) do valor de venda à vista do pro
duto novo.
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§ 2° Os produtos usados devolvidos serão
transportados e acondicionados adequadamente e
armazenados de forma segregada, obedecidas as
normas ambientais e de saúde pública pertinentes,
bem como as recomendações expedidas pelos fabr~

cantes ou importadores, até o seu repasse a estes ú~

timos.
Art. 3° Os fabricantes dos produtos abrangidos

por esta Lei estão obrigados a efetuar estudos para
substituir as substâncias tóxicas potencialmente per~

gosas neles contidas ou reduzir o teor delas até valo
res tecnologicamente viáveis.

§ 1° Os fabricantes de pilhas e baterias estão
obrigados a proceder gestões para que a incorpora
ção delas aos aparelhos eletroeletrônicos só seja efe
tivada na condição de poderem ser facilmente subst~

tuídas pelos consumidores após sua utilização, poss~
bilitando o seu descarte independentemente dos apa
relhos.

§ 2° Os fabricantes de lâmpadas aqui incluídas
estão obrigados a manter serviço permanente de
descontaminação das unidades usadas.

Art. 4° Os fabricantes, os importadores, a rede au
torizada de assistência técnica e os comerciantes dos
produtos abrangidos por esta Lei estão obrigados a:

I - desenvolver campanhas de esclarecimento
sobre os riscos à saúde humana e ao meio ambiente
desses produtos;

11- esclarecer os consumidores quanto à neces.
sidade de, após o seu uso, serem eles devolvidos aos
revendedores ou à rede de assistência técnica autor~

zada para posterior repasse aos fabricantes ou im
portadores;

111 - implantar e operar convenientemente me
canismos operacionais de coleta, transporte e arma
zenamento desses produtos e, no caso dos fabrican
tes e importadores, também de reutilização, recicla
gem, tratamento ou disposição final, de forma a evitar
riscos à saúde humana e ao meio ambiente, obedec~
da a legislação em vigor.

Art. 5° Ficam proibidas e sujeitas às penalida
des legais as seguintes formas de destinação final de
pilhas, baterias e lâmpadas aqui descritas, de quais
quer tipos ou características:

I - lançamento in natura a céu aberto, tanto em
áreas urbanas quanto rurais;

11 - lançamento em aterros sanitários ou contro
lados destinados a resíduos domiciliares, lixões ou
terrenos baldios;

1I1-lançamento em corpos d'água, praias, man
guezais, poços ou cacimbas, cavidades subterrâne-

as, redes de drenagem de águas pluviais, de esgoto,
de eletricidade ou de telefone, mesmo que abandona
das, ou em áreas sujeitas a inundação;

IV - incineração a céu aberto ou em recipientes,
instalações ou equipamentos não adequados, confor
me a legislação em vigor.

Art. 6° Compete aos órgãos integrantes do Sis
tema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama, no limite
de suas competências, a fiscalização relativa ao cum
primento das disposições desta Lei.

Art. 7° As infrações ao disposto nesta Lei sujei
tam-se às penalidades previstas na Lei n° 9.605, de
12 de fevereiro de 1998, sem prejuízo de outras nor
mas federais, estaduais, do Distrito Federal ou muni
cipais aplicáveis.

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

Justificação

O uso dos recursos naturais intensificou-se so
bremodo nas últimas décadas, tendo em vista o pa
drão consumista que a sociedade atual tem adotado
como estilo de vida moderna. Todavia, a mesma tec
nologia que vem permitindo a maior e mais rápida ex
ploração dos recursos ainda não se desenvolveu sufi
cientemente para reduzir a contento os efeitos deleté
rios dessa conduta, quais sejam a depleção acelera
da desses mesmos recursos e a geração crescente
de resíduos resultantes de sua utilização. Na ponta
desse processo, a disposição inadequada de resídu
os pode ensejar danos à saúde humana e ao meio
ambiente.

É nesse âmbito que se insere este projeto de
lei, que tem por objetivo estimular a reutilização, a re
ciclagem, o tratamento e a disposição final ambiental
mente adequados de pilhas, baterias e lâmpadas
usadas, mediante a responsabilização dos fabrican
tes, dos importadores, da rede autorizada de assis
tência técnica e dos comerciantes desses produtos.

Pilhas e baterias contêm substâncias químicas
perigosas, entre as quais metais pesados como
chumbo, mercúrio, cádmio, lítio, níquel e seus com
postos, e sua disposição inadequada pode trazer sé
rios danos à saúde humana e ao meio ambiente, já
que parte desses elementos não se degrada natural
mente e, ao atingir o solo e os recursos hídricos, são
incorporados pelos seres vivos. Convém lembrar que
os metais pesados têm efeito cumulativo, ou seja,
vão-se acumulando nos organismos vivos, em espe
cial nos elos superiores da cadeia alimentar.

Da mesma forma, as lâmpadas aqui incluídas,
cujos tubos ou bulbos são preenchidos com vapor de
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mercúrio ou de sódio, ou ambos, liberam ao meio am
biente seu conteúdo gasoso, quando quebradas,
conteúdo esse igualmente danoso à saúde humana e
ao meio ambiente. Além disso, e assim como as p~

lhas e baterias, as lâmpadas usadas contêm materia
is úteis, tais como vidro, alumínio, latão e o próprio
mercúrio, que podem ser reutilizados, representando
boas condições comerciais para reciclagem.

Este projeto de lei, portanto, vem obrigar os es
tabelecimentos que comercializam esses produtos,
bem como a rede de assistência técnica autorizada
pelos fabricantes e os importadores, a recebê-los dos
usuários, transportá-los e acondicioná-los adequada
mente e armazená-los de forma segregada, obedec~
das as normas ambientais e de saúde pública pert~

nentes, assim como as recomendações expedidas
pelos fabricantes ou importadores, até o seu repasse
a estes últimos.

Igualmente, vem responsabilizar fabricantes e im
portadores desses produtos por sua reutilização, recicla
gem, tratamento e disposição final ambientalmente ade
quados, estimulando os primeiros a substituir as subs
tâncias tóxicas potencialmente perigosas neles contidas
ou reduzir o teor delas até valores tecnologicamente viá
veis. Fabricantes, importadores, comerciantes e rede au
torizada são também responsabilizados pelo desenvolv~

mento de ca~nhasde esclarecimento acerca dos ris
cos à saúde humana e ao meio ambiente desses produ
tos e da necessidade da devolução dos mesmos, após
seu uso, por parte dos consumidores.

Procura-se, também, induzir os usuários a pro
mover essa devolução mediante a atribuição de um
valor econômico - estipulado em 10% do valor de
venda à vi~ta do pro~~onovo - para que não se que
bre a cadela de reutilização dos produtos justamente
em seu pri.meiro - e, talvez, mais frágil- elo, qual seja
o consumidor. Se não for ele estimulado financeira
mente a devolver os produtos usados, dificilmente
terá êxito es~a empreitada. Obviamente, o valor pago
pelo comerciante ou rede autorizada ao usuário será
posteriormente cobrado do fabricante ou importador.

O projeto de lei estabelece ainda a competência
para a fiscalização de seus dispositivos, bem como as
condutas lesivas ao meio ambiente quanto à destina
ção ina?~quadad~ pilhas, baterias e lâmpadas usa
das, sUjeitando os Infratores às penas da Lei de Cr~

mes Ambientais e outras normas aplicáveis.

Saliente-se que, ao contrário da previsão do art.
13 da Resolução n° 257, de 30 de junho de 1999, do
Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama não
se admitirá que pilhas e baterias com reduzidos' per
?entuais de metais pesados possam ser descartadas,
Juntamente com os resíduos domiciliares, em aterros

sanitários licenciados, haja vista a dificuldade do
usuário em conseguir identificar os percentuais de
que trata o art. 6° da mesma Resolução. Assim, ne
nhum tipo de pilha ou bateria, independentemente de
sua composição percentual em metais pesados, po
derá ser descartada junto com o lixo doméstico.

Finalmente, quanto à legislação já existente, a
norma federal que trata especificamente do tema pi
lhas e baterias usadas é a Resolução n° 257/99 do
Conama, em cujo texto se baseia o PL ora apresenta
do. No que tange a legislações estaduais, já existem
normas atinentes ao mesmo conteúdo, entre outras,
no Estado de Santa Catarina (Lei nO 11.347/00).

Desta forma, dada a relevância do tema em
foco, solicitamos o apoio dos nobres Pares para a
aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 31 de julho de 2003. - Depu
tado IIdeu Araujo PRONA-SP.

PROJETO DE LEI N° 1.596, DE 2003
(Do Sr. Gastão Vieira)

Torna indispensável autorização ju
dicial para a criança ou adolescente via
jarem para fora da Comarca onde resi
dem, nos casos que especifica.

Apense-se este ao PL 2808/1997.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Esta lei torna indispensável autorização

judicial para a criança ou adolescente viajarem para
fora da Comarca onde residem.

Art. 20 O art. 83 da Lei 8.069, de 13 de julho de
1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Da Autorização para Viajar
Art. 83. Nenhuma criança ou adoles

cente poderá viajar para fora da comarca
onde reside, desacompanhada dos pais ou
responsável, sem expressa autorização judi
cial.

§ 10 A autorização não será exigida
quando:

a) tratar-se de comarca contígua à da
residência da criança, se na mesma unida
de da Federação, ou incluída na mesma re
gião metropolitana;

b) a criança, ou adolescente, estiver
acompanhada:

1) de ascendente ou colateral maior
até o terceiro grau, comprovado documen~
talmente o parentesco;
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PROJETO DE LEI. N° 1.597, DE 2003
(Do Sr. Gastão Vieira)

Torna pública e incondicionada a
ação penal quando a vítima·de crime se
xual for criança ou adolescente, modifi
candoo artigo 225 do Decreto-Lei n°
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Códi
go Penal; e torna hediondo o delito de
exploração sexual contra menor de qua
torze anos, acrescentando artigo à Lei n°
8.072, de 25 de julho de 1990.

Despacho: Apense-se este ao
PL-6555/2002.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre
ciação Conclusiva Pelas Comissões - Art. 24
11. Publicação Inicial Art. 131,caput - RICO

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Esta lei torna pública e incondicionada a

ação penal quando a vítima de crime sexual for criança
ou adolescente etorna. hediondo ocrime de exploração
sexual, quando a vítima for menor de doze anos.

Art. 20 O inciso 11 do § 10 do art. 225 do Decre
to-Lei 2.848, de 7 de dezembro de .1940 - Código Pe
nai, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 225 .

"Nenhuma criança poderá viajar para
fora da comarca onde reside. desacompa
nhada dos pais ou responsáveis sem ex
pressa autorização judicial."

Justificação

A migração de adolescentes é, hoje, amplamente
facilitada pelo Estatuto. da Criança e do Adolescente,
que ampara, por via oblíqua a sua exploração sexual.

De acordo com pesquisa divulgada pela Agên
cia Nacional dos Direitos da Infância - ANDI, 81,91 %
das denúncias de exploração sexual se referem às v~

timas em idade entre 12 e 18 anos; 11,93% entre 8 e
12 anos e 0,71 % são relativas às vítimas com menos
de 8 anos de idade. Conclui-se, com base nos dados
antes apresentados, quea principal alvo dos aliciado
res são os adolescentes, ou seja, pessoas na faixa
etária entre 12 e 18 anos.

É do conhecimento das entidades que comba
tem a prostituição infanto-juvenil que os rufiões via
jam com as garotas para realizarem programas em
outras comarcas, onde são levadas para boates e ca
sas de prostituição, onde. efetivam o comércio carnal.
Ora, corno o ECA não impõe qualquer responsabilida
de às empresas de transportes, dificilmente se coibirá
a remessa dos adolescentes para outros municípios e
estados, já que não se faz necessária a autorização
judicial ou acompanhamento dos pais ou responsáve
is, nos termos adotâdos para as crianças.

Percebe-se que a exploração sexual comercial,
efetivamente é direcionada àspeSSoas adolescentes.
Estas, quando já inseridas no comércio carnal, natu
ralmente migram de um município para outro, de um
estado para outro,através do~ rufiões, a fim de bus
car me.lhores valores na negociação de sua sexuali
dade. Esta migração, infelizmente encontra guarida
no art.83 do ECA, o qual dispõe o seguinte:

Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 28 40567

2) de pessoa maior, expressamente A previsão legal contida no art.83 do diploma Ie-
autorizada pelo pai, mãe ou responsável. gal em tese facilita o transporte de oitenta por cento

§ 2° A autoridade judiciária poderá, a das vítimas dos rufiões, haja vista que só abrange a
pedido dos pais ou responsável, conceder infância que, segundo estatística acima citada, confi-
autorização válida por dois anos. (NR)" gura apenas vinte por cento do alvo preferido destes

profissionais.
Para coibir esta prática, o ECA deveria esten

der,ao$ adolescentes, as mesmas cautelas adotada
para as crianças, ou seja,. o adolescente só poderia
viajar autorizado pelos pais ou responsáveis ou deles
acompanhados, impedindo, ou no mínimo dificultan
do. a r~messa de muitos. adolescentes para outros
municípios e estados, impedindo que os mesmos se
deparem com situações ainda mais degradantes da
quelas em que vivem em seu local de origem.

Peloexpostb, contamos com oapoia dos ilus
tres pares para a.proposta.

Sala das S~ssões, 31 de julho de 2003. -Depu
tado Gastão Vieira.

Assim sendo, bastou ser adolescente, ainda
que com treze anos de idade, para ter a liberdade de
viajar, independente da aquiescência dos pais, para
qualquer lugardo território nacional, sem qualquerfis
calização das autoridades.

11 - Se a vítima é criança ou adoles
cente, nos termos da Lei 8.069, de 13 de ju
lho de 1990 - Estatuto da Criança e do Ado
lescente. (NR)



Analisando o exposto no dispositivo em tela,
constata-se que todos os crime definidos nos artigos
213 a 222 do Código Penal somente se procede me
diante queixa. ou seja, cabe à vítima ou seu represen
tante legal a iniciativa da ação penal. Ainda nos casos
em que a vítima é miserável, a ação será condiciona
da à representação.

A ação penal somente não dependerá da inicia
tiva do particular, seja na modalidade da queixa seja
na representação. quando o crime for cometido pelo
pai, ou na qualidade de padrasto, tutor ou curador
(art.225, §1 0, inciso 11 do CP), ou quando da violência
resulta lesão corporal grave ou morte (art.223 do CP
c/c art.1 0, inciso V e VI da Lei 8.072/90).

Justificação

A Constituição Federal preconiza em seu
art.227, §4° que a lei punirá severamente o abuso, a
violência e a exploração sexual da criança e do ado
lescente. Apesar da contundência do aludido dispos~

tivo, os operadores do direito esbarram exatamente
na legislação penal que, contradizendo o texto consti
tucional, impõe diversos entraves para a propositura
da respectiva ação.

Um dos maiores óbices encontra-se plasmado
no art.225 da Lei Substantiva Penal que dispõe o se
guinte:

"Nos crimes definidos nos capítulos anteriores,
somente se procede mediante queixa.

§ 1° Procede-se, entretanto mediante ação pú
blica:

l-Se a vítima ou seus pais não podem prover às
despesas do processo, sem privar-se de recursos in.
dispensáveis à manutenção própria ou da família.

11 - Se o crime é cometido com abuso do pátrio
poder, ou da qualidade de padrasto, tutor ou curador.

§ 2° No caso do n° I do parágrafo anterior, a
ação do Ministério Público depende de representa
ção.
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Art. 3° O Parágrafo único da Lei 8.072, de 25 de De acordo com as pesquisas realizadas sobre o
julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte reda- tema, 41 ,6% dos casos de violência sexual são come-
ção: tidos pelo pai, 20,6% pelo padrasto, independendo, a

"Art. 1°. ação penal, da vontade do representante legal da cri-
Parágrafo único. Considera-se também hedion- ança ou do adolescente. Os 37,8% restante, distribuí-

do o crime de genocídio previsto nos arts. 1°, 2° e 3° dos entre os tios (13,9%), primos(10,9%), irmãos
da Lei n02.889, de 1ode outubro de 1956, tentado ou (3,8%), cunhados (3,8%), companheiro da mãe (2,1
consumado; e o previsto no art. 244-A da Lei 8.069, %), avô (1 ,7%), concunhado (0,4%), sobrinho do pa-
de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do drasto (0,4%), madrasta (0,4%) voltam para a regra
Adolescente. (NR) geral que é da ação privada ou , em caso de pobreza

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua pu- extrema, condicionada à representação. Ocorre que
blicação. nestes 37,8% são pessoas que também possuem

vínculos com a família da vítima, motivando à perma
nência do silêncio. Este índice é altíssimo para ficar
na dependência da vontade do particular, em detri
mento da liberdade sexual da criança vitimizada. Há
situações em que as autoridades tomam conheci
mento da violência, se deparando com a negativa dos
pais em representar contra o abusador por diversos
motivos, dentre os quais o parentesco. Esta atitude
expõe a vítima a continuar com o constrangimento a
que estava sendo submetido, além de não mais co
municar aos pais os abusos sofridos, em decorrência
de sua completa inércia.

Jamais o art. 225 poderia ser utilizado nos ca
sos onde a vítima do crime for criança ou adolescen
te. As autoridades deveriam dispor de mecanismos
para livremente investigar e severamenté punir os
agressores de nossa juventude.

As crianças e os adolescentes, com este artigo,
estão desprotegidas de seus algozes enquanto a polí
cia e o Ministério Público estão algemados pela vonta
de de agir de seus respectivos representantes legais.

Assim a severa punição estatuída pela Carta
Magna dependerá da conveniência e da vontade de
agir do particular em detrimento da proteção da sexu
alidade da criança e do adolescente.

Observa-se, portanto, que o art.225 do Código
Penal é um dos piores entraves para o cumprimento
do § 4° do art.227 da Constituição Federal. Jamais
um delito cometido contra a liberdade sexual da crian
ça e do adolescente poderia depender das convic
ções do particular.

Medidas imediatas devem ser adotadas para re
tirar do art.225 mais esta lesão às vítimas desta gra
víssima violência, libertando as autoridades para via
bilizarem as medidas pertinentes à investigação,
ação penal e ulterior condenação dos envolvidos.

A criança e o adolescente que figuram como su
jeito passivo de qualquer espécie de abuso ou explo
ração devem ter no Estado seu grande protetor, inde
pendente das qualidades pessoais e dos vínculos



Obviamente esta discrepância da legislação é
incoerente e conflitante com o art. 2'2.7, § 4° da Consti
tuição Federal, cujo texto impõe a severa punição aos
crimes de violência e exploração sexual cometidos
contra a criança e o adolescente. Isto decorre da pre
sunção da existência do abuso anterior à comerciali
zação carnal. Caso patente de exploração sexual são
os crimes de pornografia infantil, onde o adulto abusa
violentamente de crianças de tenra idade para depois
de fotografá-Ias ou filmá~las em poses eróticas ou
mesmo em pleno ato sexual, negocia o material para
redes de pedófilos espalhadas mundialmente através
da internet. Apesar da crudelíssima violência a que a
criança fora submetida, o objetivo doagente é comer
ciai, encontrando, sua conduta, tipificada no art.244-A
do ECA, sem qualquer cominação com a Lei de Cri
mes Hediondos.

Por conseguinte, verifica-se a necessidade ur
gente da inclusão, no rol.dos crimes considerados he
diondos pela Lei n° 8.072190, do delito de exploração
sexual comercial nas hipóteses em que a vítima for
menos de quatorze anos.

Esta proposta se fundamente em três aspectos,
quais sejam: na excepcional gravidade da conduta do
agente, que revela, em seu comportamento, total indi
ferença ao sofrimento imposto à criança 'a ao adoles
cente; à qualidade da vítima, pessoa menor de qua
torze anos, sem maturidade para aquiescer e sem
condições físicas para repelir a agressão, bem como
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existentes com o sujeito ativo do crime. Desta forma, O Código Penal tem como parâmetro para a
qualquer modalidade de crime sexual cometido con- presunção de violência a idade da vítima, por enten-
tra a criança e o adolescente deveria proceder medi- der que sendo menor de quatorze anos, não possui
ante ação pública incondicionada. maturidade para consentir validamente com o ato, fi-

O art. 244-A do Estatuto da Criança e Adoles- gurando, conseqüentemente, uma presa fácil diante
cente dispõe que será punido com reclusão de quatro do aliciador.
a dez anos quem submeter criança ou adolescente à Analisando paralelamente as duas situações re-
prostituição ou exploração sexual, assim entendida tro citadas, pode-se constatar o absurdo jurídico. Atu-
como a utilização de pessoas menores de dezoito almente, se uma criança de oito anos for abusada se-
anos para fins comerciais, através da relação sexual, xualmente, mesmo que por uma única vez, o autor in-
ato delibidínagem, indução a participação em shows correrá nas penas dos artigos 213 ou 214, 224, "a" do
eróticos, fotografias e filmagens pornográficas. Código Penal combinados com o art.10, incisos V ou

Analisando paralelamente os crimes preconiza- VI da Lei n° 8.072190, ou seja, além datipificação do
dos no Código Penai, constata-se que, apesar de os Código Penal, o autor também incorrerá nas conse-
artigos 213 e 214 não especificarem as idades das vi- qüências preconizadas na Lei n° 8.072190, mormente
timas, o artigo 224, "a" estabelece que a violência no que se refere ao aumento. de pena previsto no
será presumida quando esta não for maior de quator- art.9° do diploma mencionado.No entanto, se, hipote-
ze anos. ticamente, esta mesma criança for colocada em um

Diante desta imposição, os crimes de estupro e prostíbulo a fim de ser submetida à exploração sexu-
aI. o agente incorrerá tão somente nas sanções do

atentado violento ao pudor praticados contra pessoa art.244-A do ECA.
menor de qlJatorze anos serão considerados hedion
dos, conforme previsão contida no art.10, incisos V e
VI da Lei n° 8.072/90.

Analisando os dispositivos do Código Penal,
constata-se que sua diferenciação primordial consis
te no elemento subjetivo de cada tipo. O art.213 do
Código Penal tem como intenção do agente, a subju
gação da mulher, através da força ou graVe ameaça,
à cópula vagínica, enquanto o atentado violento ao
pudor objetiva a satisfação da concupiscência do au
tor. Assim, ambos serão considerados hediondos
quando a vítima for menor de quatorze anos.

Já o art.244-Ado ECA tem como objetivo o com
bate à exploração sexual, ou seja, a utilização da se
xualidade de criança ou adolescentes para fins co
merciais, razão pela qual não deve ser· confundido
com o abuso, pois queofim do agente não é a satisfa
ção de seus instintos e transtornos mas sim o Lucro.

Por este motivo é que nos casos de crimes de
exploração sexual cometidos contra menores de qua
torze anos, não se aplica a presunção de violência
que o. transformaria em hediondo, prevista no art.
224, "a" do Código Penal, haja vista que o legislador
deixou expresso noart.244-A do ECA que a vítima
deve ser Criança ou Adolescente.

Ocorre que é um absurdo não considerar a ex
ploração sexual cometida contra menores de quator
ze anos em hediondo.. haja vista tratar-se de um abu
so sexual reiterado diariamente, onde o agente, além
de violentar a moral sexual da vítima, ainda obtém
vantagem financeira desta prática.



PROJETO DE LEI N° 1.608, DE 2003
(Do Sr. Rogério Silva)
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pelas conseqüências psíquicas e sociais geradas por Todavia, essa autenticação deve ser procedida
esta prática. sob as penas da lei para se evitar abuso e determinar

Assim, para cumprir integralmente o conteúdo a responsabilidade do advogado.
do art. 227, §4° da Constituição Federal, necessário Compete ao advogado que autenticar o docu-
se faz que a legislação se adapte à realidade atual, mento, declarar o seu número de inscrição na Ordem
onde as autoridades têm plena ciência que nossas dos Advogados do Brasil e que está em dia com as

obrigações decorrentes do Estatuto da Advocacia.
crianças, principalmente aquelas que residem em pe-
riferias, em condições miseráveis, figuram como o Assim ele responderá criminalmente por falsas

declarações.
verdadeiro material humano para este tipo de prática.

Sendo o documento apresentado para fins de
Pelo exposto, contamos com o apoio dos i1us- prova, poderá, ainda, ser impugnado pelo interessa-

tres pares para a proposta. do, no prazo legal.
Sala das Sessões, 31 de julho de 2003. - Depu- Sendo a presente proposição necessária e be-

tado Gastão Vieira. néfica para a sociedade, conto com o apoio dos no
bres pares para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 4 de agosto de 2003. - De
putado Rogério Silva.

Acrescenta o inciso IV ao art. 365 da
Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973 e dá
outras providências.

Despacho: Apense-se este ao PL n°
1.522/2003.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 11

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 365 da Lei n° 5.869, de 11 de jane~

ro de 1973, Código de Processo Civil, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso IV:

"Art. 365 ..

IV - as reproduções de documentos
autenticadas, sob as penas da lei, por advo
gado legalmente inscrito na Ordem dos
Advogados do Brasil -OAB, que no ato de
clarará, por escrito, além da autenticação,
seu número de inscrição na entidade profis
sional e estar em dia com as obrigações de
correntes do Estatuto da Advocacia. (NR).

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

Esse procedimento resultará em economia pro
cessual e agilidade para os advogados que segundo
o seu Estatuto, no seu ministério privado exercem
serviço público e função social e múnus público no
processo judicial.

PROJETO DE LEI N° 1.609,.DE 2003
(Do Sr. Rogério Silva)

Determina o sentido de pena cruel e
trabalhos forçados, de que trata o artigo
5°, inciso XLVII, alíneas 'c' e 'e' da Cons
tituição Federal.

Despacho: Apense-se este ao
PL-2077/1991.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei visa a esclarecer o que deve ser

considerado como penal cruel de que trata o artigo 5°,
inciso XLVII, alíneas 'e' e 'e'da Constituição Federal.

Art. 2° Considera-se pena cruel aquela que cau
se constrangimento físico ou psíquico insuportável
para um ser humano.

Parágrafo único. Não é considerada pena cruel
o trabalho do condenado em atividades agrícolas,
que não coloquem em risco sua integridade física ou
psíquica.

Art. 3° A colocação de dispositivos eletrônicos ou
mecânicos, como braceletes com plaquetas eletrôni
cas, que se destinam a evitar fugas durante a realização
do trabalho, não converte a pena em cruel, se não colo
que em risco a integridade física do condenado.

Art. 4° Considera-se pena de trabalhos forçados
aquela em que o condenado é obrigado coercitiva
mente ao labor, sem remuneração e sem as devidas
condições de segurança e higiene.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.
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Justificação

Com toda a certeza a nossa Constituição Fede
ral tratou do trabalho como condição da dignidade hu
mana.

Trata-se de um dos mais eficientes meios para
atingir um dos fundamentos da pena, qual seja: a rea
bilitação do delinqüente.

Pode até mesmo parecer estranho que a nossa
Carta Magna proíba o trabalho forçado, quando estu
dos maisrecentes envolvendoos problemasprisiona
is evidenciam o caráter amplamente benéfico do tra
balho. Ma~ a verdade. équeo •pretendido por ela é
que o detento seja coercitivamente, com métodos
medievais como é de praxe nas polícias, obrigado a
realizar trabalhos como cominação de penas.

Não proíbe métodos que estimulem a atividade
laboral.

E .a atividade agrícola nUllca poderá ser tida
comocruel, quando a humanidade depende da agri
cultura.

A crueldade da pena, se é que exista alguma
que não tenha o seu quê de medonho, de severidade,
não está relacionada com a prática de trabalhos.

Aproposta oraapresentada partiu do ilustre ma
gistrado goiano Eduardo Walmory Sanches.

Deste modo, há que se esclarecer o verdadeiro
sentidÓdessas proibições constitucionais, o que, com
este projeto, apresentamos à apreciação dos nobres
pares.

Sala das Sessões, 4 de agosto de 2003. - De
putado Rogério Silva

PROJETO DE LEI N° 1.611, DE 2003
(Do Sr. Rogério Silva)

Estabelece horário especial de tra
balhopara pais ou responsáveis por pes
soa portadora de deficiências físicas,
sensoriais ou mentais.

Despacho: Apense-se este ao
PL-63212()03.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 11

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Os pais ou responsáveis por pessoa por

tadora de deficiências físicas, sensoriais ou mentais
que necessita de atenção permanente ou tratamento
educacional, fisioterápico ou terapêutico em institui
ção especializada, têm direito a horário especial de
trabalho ou à reduçãO da respectiva jornada.

§ 10 O horário especial de trabalho, com mobili
dadepara o seu cumprimento, é concedido nos casos
em que seja necessária a atenção permanente dos
pais ou responsáveis ou quando haja conflito de horá
rios entre a respectiva jornadade trabalho ea agenda
de tratamento eminstituição especializada pública ou
privada.

§ 2° Aredução da jornada de trabalho superior a
30 (trinta) horas semanais, em até 2 (duas) horas diá
rias, é concedida quando não for suficiente a mobili
dade de horário, de que trata o parágrafo primeiro
deste artigo.

Art. 2° O horário éspecial ouaredução de jorna
da de trabalho sãO concedidos mediante apresenta
ção del~udo m~dico, que especifique o tipo e o grau
da deficiência, .bem corno a quantidade de tempo ne
cessária de afastamento dos pais ou responsáveis.

Art ...3°0 ernpregado em gozo de horári9 especi
alou de reduçã9 de jornada somente podlÕ ser despe
dido porjusta causa ou. por grave dificuldade financei
ra do empregador, mediante comprovação junto ao
Ministério do Trabalho e. Emprego.

Art. 4° Odéscumprirnento das disposições des
ta Lei sujeita o infrator a multa de R$1.000 (um mil re
ais), por infração.

Justificação

De fato, num PaIs onde as políticas públicas
não dão a merecida atenção ao social, resta à socie
dade, no vácuo do Poder Público, suprir essas imper
doáveis lacunas, para minimizar o sofrimento de tan
tos quantos necessitam de amparo, como é o caso
dos pais ou responsáveili por pessoas P9rtadoras de
deficiências físicas, sensoriais ou mentaIs.

A atuação estatal. limita-se à concessão de be
nefício mensal à pessoa portadora de deficiência, por
força do inciso Vdo art. 203 da Constituição Federal.
Isso não é o bastante.

Em muitos casos, .mais que recursos·financei
ros, que também são importantíssimos, tendo em vis
ta os elevados custos dos tratamentos médicos e psi
cológicosvoltados parEi o atendimento de portadores
de deficiências, o tempo de dedicação a elas é tão ou
mais fundamental.

Nesse contexto, os pais ou responsáveis por es
sas pessoas, quando empregados da iniciativa priva
da, vêem-se, naprática, impedidos de prestar a devi
da assistência a SeUS filhos ou assistidos, com medo
de que possam perderseus empregos, oque compli
caria, ainda mais,.a situiação já difícil, representada
pela dificuldade.natura;l de criação desses seres hu
manos,. que não. conseguem viver por si mesmos,
sem o auxílio de terceiros.
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É imperativo permitir-se que empregados nessa
situação possam ter seus horários de trabalho flexibi
lizados ou, até mesmo, reduzidos, para que possam
viabilizar o correto atendimento das necessidades
dos deficientes sob sua guarda e cuidados.

É questão de humanidade, de espírito cristão,
máxime numa sociedade cultora dos valores religio
sos, como é o caso da sociedade brasileira.

A solução não deve ser vista como mera ques
tão de orçamento ou de finanças empresariais. O
foco das discussões há de voltar-se para o homem e
para a necessidade de preservação de sua dignida
de. Nunca é demais lembrar que não há um ser hu
mano sequer deficiente, mas portador de deficiência,
quando muito. Todos somos seres humanos e é o
que basta, e é o que importa!

Não sem razão, nossos constituintes elegeram
entre os fundamentos da República a dignidade da
pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da
livre iniciativa.

A fixação de horário especial, com mobilidade
para o cumprimento da carga horária de trabalho,
quando houver necessidade, deve ser um direito de
pais ou responsáveis e não um favor. Essa deve ser a
marca de uma sociedade que deseja ser considerada
evoluída e dotada de valores dos quais possa sentir
orgulho, e pelos quais valha a pena lutar. Esse é o ca
minho dos que sonham um mundo mais humano,
mais solidário e fraterno!

Como bem sabemos, o Distrito Federal e o Rio
Grande do Sul são exemplos de entes da Federação
que já adotaram normas protetivas, que permitem a
pais ou responsáveis por deficientes a possibilidade
de flexibilização de horários e, em casos especiais,
até mesmo a redução de jornada de trabalho.

Sala da Sessões, 4 de agosto de 2003. - Depu
tado Rogério Silva

PROJETO DE LEI N° 1.613, DE 2003
(Do Sr. Rogério Silva)

Estabelece normas para prestação
de serviços de transporte individual de
passageiros através de motocicleta
moto-táxis e dá outras providências.

(Apense-se este ao PL-6887/2002.)

Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O transporte individual de passageiros
poderá ser feito por meio de veículo da espécie moto-

cicleta, que se enquadre na definição do Código Naci
onal de Trânsito.

Art. 2° O Poder Público Municipal poderá institu
ir e regulamentar a prestação dos serviços de
moto-táxis definindo os critérios necessários à circu
lação dos veículos, à segurança dos passageiros, à
fiscalização e à fixação de tarifas.

Parágrafo único. A instituição do serviço refe
renciado no caput será precedido de um plano de zo
neamento urbano em que se delimite a área de atua
ção para cada operador.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

O transporte público e o trânsito são de respon
sabilidade do Estado, conforme definido na Constitui
ção Federal de 1988. A definição de normas gerais re
ferentes a estas áreas, bem como o planejamento
dos sistemas de transporte e trânsito e a fiscalização
dos serviços prestados por entidades privadas são
atribuições do Poder Público.

Em termo específico a Constituição Federal def~
ne, em seu art. 30 , inciso V, o transporte coletivo como
serviço público de caráter essencial, sendo que com
pete ao Poder Público a sua organização e prestação.
No caso dos serviços de interesse local, compreendo o
transporte intra-municipal, a gestão compete ao res
pectivo município. Compete à União a exploração dire
ta, ou mediante autorização, concessão ou permissão,
dos serviços de transporte rodoviário interestadual e
internacional de passageiros (art. 21, XII), sendo que
aos Estados e ao DF compete a gestão do transporte
intermunicipal no âmbito dos seus territórios (art. 25, §
1°). E, ainda, o art. 22, IX, estabelece a competência
privativa da União para "legislar sobre diretrizes da po
lítica nacional de transportes." Assim, a prestação do
serviço de transporte coletivo é atribuição exclusiva do
Poder Público, que poderá explorá-lo diretamente ou
delegar a sua prestação a terceiros sob o regime de
concessão ou permissão através de licitação, como
explicitado no caput do art. 175.

A Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, inst~

tui O Código de Trânsito Brasileiro sem dispor, especi
ficamente, sobre as diretrizes da política nacional de
transportes. Essa lei veio fortalecer a competência
dos municípios na regulamentação das modalidades
de transporte coletivo por ônibus elou similares.

A complexidade do trânsito urbano vem origi
nando novas alternativas de transporte individual e
coletivo. Nesse contexto, a nível nacional e internaci-



O resíduo do amianto é enquadrado como per~

goso e pertencente à classe Y36 pela Convenção da
Basiléia em seu artigo 10., item 1, alínea "a" e Anexo I,
que disciplina o "Controle de Movimentos Transfron
teiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósitd' e que
foi promulgada pelo Decreto Federal n°. 875 de
19/7/93

Os itens 8 do Anexo 12 da NR-15 - Atividades e
Operações Insalubres do Capítulo V do Título 11 da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que disci
plina os usos do amianto ou asbesto em nosso país,
estabelece que: "antes de iniciar os trabalhos de re
moção e/ou demolição, o empregador e/ou contrata
do, em conjunto com a representação dos trabalha
dores, deverão elaborar um plano de trabalho onde
sejam especificadas as medidas a serem tomadas,
inclusive as destinadas a prever a eliminação dos re
síduos que contenham asbes~o"(Alíneac). O item 17
do mesmo Anexo 12 prevê que: ."0 empregador deve
rá eliminar os resíduos que contém asbesto, de ma
neira que não se produza nenhum risco á saúde dos
trabéllhadorese da populaçãq. em geral, de conformi
dade com as disposições lega~s previstas pelos ór
gãos competentes do meio ambiente e outro que por
ventura venham a regulamentar a matéria".

Justificação

Estudos mostram que o amianto, também cha
mado asbesto, é produto cancerígeno. Tanto que é
proibido seu uso em 36 países. o amianto, como ma
téria-prima, já é classificado pelo "IARC-ll1ternational
Agency on Research of Cancer" da Organização
Mundial da Saúde como "reconhecidamel1te cancerí
geno para os seres humanos".

O Critério de Saúde Ambiental n° 203 de 1998
da Organização Mundial da Saúde, sobre Amianto
Crisotila, o único ainda permitido no Brasil, afirma,
que a exposição ao amianto crisotilaou amianto bran
co aumenta os riscos de asbestose, câncer de pul
mão e mesotelioma de maneira dependente em fun
ção da dose, e que nenhum limite de tolerância foi
identificado para osri~c()s. de câncer; diz ainda que
"onde estiverem disponíveis substitutos considerados
mais seguros,eles devem ser considerados para
uso".

PROJETO DE LEI N° 1.619, DE 2003
(Do Sr. Edson Duarte)

Classifica o resíduo proveniente da
atividade de mineração e industrialização
do amianto ou· asbesto e dos produtos
que o contenham, inclusive como conta
minante, c()mo sendo Classe I ou "Resí
duo industrial perigoso"para fins de sua
destinação final.

Despacho: Apense-se este ao
PL-203/1991.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciaçã<i) do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O resíduo de amianto ou asbesto é clas

sificado como "Resíduo Industrial perigoso".
Parágrafo 9rlico - O. caput deste lei se aplica

aos resíduos indu~triais provenientes de atividade de
mineração ou industrialização do amianto ou asbesto
ou de produtos qUE;lo contenham, inclusive como con
taminante em outros minerais.

Art. 2° Os resíduos conforme definidos no art.1 °
devem ser dispostQsem aterro industrial para resíduo
industrial perigo$o,do tipo Classe I, com base na clas-
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onal, registra-se o surgimento de novas modalidades sificação do Conselho Nacional do Meio Ambiente,
de transporte público alternativo, incluindo o serviço CONAMA.
de moto-táxis em diversas cidades, tais como: Recife, Art. 3° As empresas que não cumprirlem esta de-
Caruaru, Limeira, Ourinhos, Jaboatão da Serra, Join- terminação estão sujeitas à advertênci8l, multa de
ville, Mossoró, sendo que o Estado do Pará legalizou 6304 UFIR e até interdição de seu estabE~lecimento.

o referido serviço em todo seu território. Art. 4° Esta lei entra em vigor na datade sua pu-
O serviço surge informalmente e pressiona o blicação.

Poder Público no sentido de se criar dispositivo legal,
estabelecendo regras para o seu funcionamento,
bem como permitindo aos Departamento Estaduais
de Trânsito em parceria com asautoridades munic~

pais afixação de condições mínimas de segurança e
conforto para os usuários.

A nossa proposta institui o transporte individual
de. passageiros por meio de veículo da espécie moto
cicletaem consonância com os dispositivos definidos
no Código NacionaldeTrânsito.

~Iémde descongestionar o tráfego nas cidades,
contribuir com o controle da poluição ambiental, sim
plificaro tempo de percurso das viagens e diminuir a
taxa de desemprego, outra vantagem que esta moda
Iidade de transporte trará à população será a amplia
ção da caPélcidadedo sistelT1a de transporte nas es
tradas vicinais, notoriamente pouco conservadas, e
de difíCil acêsso por outras modalidades de transpor
te coletivo.

Sala das Sessões, 4 de agosto de 2003. - De
putado Rogério Silva



Justificação

Dados de pesquisas governamentais recentes
demonstram que o nível da educação no Brasil, no
que se refere à demanda universitária, está atrás de
países economicamente inferiores, como Venezuela,
Uruguai e Paraguai.

Não é preciso também ser um profundo conhe
cedor da realidade universitária do país para consta
tar que há uma grande injustiça com relação à peque
na porcentagem de pessoas que ingressam nas uni
versidades públicas brasileiras. Na verdade, o quadro
discente das instituições públicas de ensino superior
no Brasil espelha a discriminação social, que é uma
das maiores, mais cruéis e veladas espécies de pre
conceitos existentes numa sociedade.

Levantamento realizado pelo MEC, em 1996,
revela que 73,5% dos inscritos no vestibular são alu
nos da rede pública, enquanto 26,5% vêm da rede pri
vada de ensino médio. Enquanto, dos aprovados nes
tes vestibulares, 55% são oriundos das escolas de
ensino privado, apenas 45% saemdas escolas de en
sino público. Ou seja, as chances de um aluno da
rede pública ingressar em uma IFES é de uma em
cento e quatro, enquanto as de um aluno da rede pri
vada é de uma em nove. A desigualdade nos cursos
mais procurados, aqueles que se preparam para pro
fissões com melhor remuneração, é muito maior do
que a proporção do total de vagas. Por exemplo: Me
dicina/Fuvest - 89,7% de alunos da rede privada; Di
reito/UFMT - 92,11%; Odontologia/UFCe - 93,8%.

Estes dados demostram que há uma elite univer
sitária brasileira composta por jovens de famílias mais
abastadas que têm acesso ao ensino superior público.
Por outro lado, surge uma outra classe de estudantes; a
dos carentes, que cursaram o ensino básico na escola
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O Decreto 2.350/97, que regulamenta a Lei cesso seletivo definido segundo as normas regimen-
9.055/95, onde "disciplina a extração, industrializa- tais de cada universidade de acordo com a legislação
ção, utilização, comercialização e transporte do as- vigente;
besto/amianto e dos produtos que o contenham", em 11 _ 50% (cinqüenta pôr cento) por estudantes
seu artigo Art. 18 prevê que "a destinação de resídu.. selecionados em processo definidos pelas universi-
os, contendo asbesto/amianto ou fibras naturais e ar- dades segundo a legislação vigente.
tificiais referidas no art. 2° da Lei n° 9.055, de 1995,
decorrentes do processo de extração ou industrializa- Art. 3° - Pelo menos 1/3 (um terço) de todas as
ção, obedecerá ao disposto em regulamentação es- vagas oferecidas pelas universidades federais deve-
pecífica". rão ser disponibilizadas no período noturno.

Nesta oportunidade, portanto, apresentamos Parágrafo único: entende-se pôr período notur-
proposta com o fim de regulamentar o artigo 18 do re- no aquele cujo início ocorre após as 19 horas.
ferido Decreto 2350/97, estabelecendo que todo resí- Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua
duo proveniente da atividade mineral ou industrial e publicação.
de produtos contendo amianto ou asbesto em sua
composição, mesmo como contaminante, deverá ser
considerado perigoso e destinado em aterro industrial
classe I.

Solicitamos aos demais membros desta Casa
que apóiem esta iniciativa.

Sala das Sessões, 5 de agosto 2003. - Deputa
do Edson Duarte (PV - BA)

PROJETO DE LEI N° 1.620, DE 2003
(Dos Srs.Maria do Rosário, e Wasny de Roure)

Dispõe sobre os critérios de seleção
e admissão em universidades públicas
federais e dá outras providências.

Despacho: Apense-se este ao
PL-1643/1999.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° - As redes e instituições de ensino médio,

vinculados as redes públicas municipais, estaduais e do
Distrito Federal, em articulação com as universidades
públicas federativas poderão instituir sistemas de
acompanhamento do desempenho de seus estudan
tes, atendidas as normas gerais da educação nacional.

Art. 2° - As vagas oferecidas para acesso a to
dos os cursos de graduação das universidades públi
cas federais serão preenchidas observados os se
guintes critérios:

I - 50% (cinqüenta pôr cento), no mínimo pôr
curso e turno pôr estudantes que preencham cumula
tivamente os seguintes requisitos:

a)Tenham cursado integralmente o ensino mé
dio em instituições das redes públicas dos municípi
os, dos estados e do Distrito Federal;

b) tenham sido selecionados em conformidade
com o instituído no art. 1° desta Lei ou através de pro-



JillJ.lIIi6J_L _ __ _ '....L.. _

PROJETO DE LEI NQ 1.622,' DE 2003
(Do Sr. Almeida de Jesus)

Dispõe. sobr~ a•• regulamentação das
propagandas de televisão, proibindo a exi
iJição de ,cenas queestill1ulem o abuso e a
liberdade da.s~xualidade no horário das
cinco horas e vinte e quatro horas.

D~spacho: Apense-se este ao
PL-5269/2001 .
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pública e que agora passarão a pagar mensalidades pagar fica excluído do melhor ensino. É exatamente
nas instituições privadas. Ou simplesmente abandona- esta situação que se pretende mudar.
rão o sonho do diploma universitário, porque não têm Outra falácia util,izada pela elite contrária a pro-
condições de pagar pela sua educação. posta é que ela seria inconstitucional por conter uma

Esta é a verdadeira. e cruel discriminação. Um forma de discriminação em seu bojo. Porém, jamais
"apartheid" social que separa ricosde pobres, dando se ouviu falar que a lei que reserva 20% das vagas
aos primeiros todas as oportunidades de formação e das candidaturas ao legislativo às mulheres, era in-
manutenção social através de uma carreira universi- constitucionaL Também não houve voz que se levan-
tária, deixando aos segundos apenas as sobras. tasse contra a reserva de vagas para deficientes físi-

O ideal é que se ofeféça vagas suficientes para cos nos concursos públicos.
todos os jovens que desejem ingressarno ensino su- Nossa constituição está repleta de leis que con-
perior. Também seria perfeito se isso sé desse atra- tém uma. "discritninação positiva" ou seja, propõe um
vés da universidade pública, Não houve, n~entanto, tratamento diferenciado porém em prol da igualdade.
investimentos consideráveis em educação porparte Nesse caso estãoostrib~tos diferenciados, a Defen-
dos governos passados, nem no ensino médio, nem soriaPública, proteções diversas ao índio, ao idoso, à
no superior. Enquanto isso,permanece a situação de ..
exclusão social expressada nos métodos atuais de criança e ao adolescente. Isonomia não quer dizer

necessariamente igualdade de tratamento, mas sim
admissão ao ensino superior. igualdade de oportunidades.

De fato, o de.smantelamento do.ensino superior AI'·· d' . ·It· ·t· d' ···t'·' 't
't d 'd t t rt d b •..·.em ...IS.,.so, a amen... e .•. Iscnmlna orla e a SI ua-gratulO,evl o aos cons an es co es ,e ver as e a - I O . " .. - 'b!' d .

incidên.. cia elit.. ista no meio universitário, equaci.ona um çao atua. '•... acesso asmstltUlçoes py Icas e ensino
b· A • t't' I t . . superior. te.m.. .s.id.o. meca...n.ism.o de rep.rodução das de-1Il0mlO qUeconSI UI e emenos essenciais para a ... .. ,.. ,. , .
privatizaçãocompleta. doensino sLlperior, perpetuan- sigualdades sociais existentes no BrasiL As universi-

do a situação de exclusão hoje candente. ~~~~s~:~ji~bf66~cp:à~Oâe~:~4ã~ir~~~iliou~~~
Cresce a tendência de~e compreender a ques-

tão educacional em fases distintas ,e independentes dOSorlundos,da.redeprivad?deensino pa.ra uma rea-
(en.sino, fundam.,.. en.tal, méd.ioe superior). e não como Iidade de 270mil. aprovadospara 1,3milhão de postu-

, . , . d . . f lantes,doensinopúb.·lico.um processo unlco qUevalql~gresso no ensmo un-
dam~ntal à forrné:ltura do ensinosuperior. Este proje- O projetopropõeuma ação que produz, a médio
to, apesar ge tratar e~pecificam,entedoacesso ao en- praz~, a distribuição de renda na medida que inclui
sino superior, reverte essa lógicana medida em que milhares ,de jovens ~arentes no sistema público de
sua aprova.çã? !rásc?nseqüências benéficas tarn- ensinosuperioLAquestão do mérito acadêmico será
bém aos ensinos pÚblicos fundamental e médio pro- integralmente preservada pois os alunos da rede pú·
movendo a sua valorização, blica disputa~iam asya.gas reservadas a eles segun-

Urndosargumel1tos mais propagados é que a do os critérios adotados hoje por cada instituição.
reserva de vagas nã() re~olve o problema da educa- Neste sentido ~diante da rE~levânciasocial do
çãobásica e do ensinomédio. Me~mo que seja repe- tema,esperamo~ çontàr cOm o apoio dos nobres pa-
tido àex?ustão,me~moporpessoas ligadas às lutas res à iniciativa,i?dispe,n~ável parasuaaprovação,
tradicionais 9aeducação, este, argumento é absoluta- Sala dasgessões §de agostode 2003, - Maria
mente $~pe~i?ial. Gomaoqrigatoriedade de se cur· do Rosá~io .. Del?ut~~~F'eqeral PT ';.;. RS, Wasny de
sarral()tàli~adeoer~in()médiopúblico para ter o Roure Deputado Feder~1 PT/DF
acessoà~ V<;lgasernr~serva, at) escolas públicasv~
verão? a.ssédio da classe média que, por ser forma
dorade ~pirião,~ád~pression~rogovern()pormais
investif!l~ntos~rnel~~riE\n~qua.lidade destes níveis
de ensillo.l~od~ àqu€lst~()da educação novamente
status~e~ri~rid~de n~cionaL

P~m~i~t~o dilE!rn?deq~eo .melhor ensino básico
están~.red~ 'privaltfa,?nde quem. paga, estuda,
EnquiElpto i~s~, omelhorent)inb superior é o público e
parac~e~aríEl€lle, fíElz~se necessáriaa·boa formação
do ensino básico privado. Ou seja, quem não pode



Justificação

A vedação à censura, garantida pela Constitui
ção Federal de 1988, tem sido interpretada por mui
tos segmentos da mídia com absoluta falta de com
promisso da sua responsabilidade junto à sociedade
brasileira, em razão da veiculação de peças publicitá
rias que primam pela exploração da sensualidade. A
naturalidade com que as emissoras exibem propa
gandas que estimulam a liberdade da sexualidade,
sobretudo perante o público infantil e infanto-juvenil,
se confunde cada vez mais com libertinagem.

Ademais, os anúncios publicitários que associ
am determinado produto a imagens de cunho erótico
distorcem completamente o real propósito da propa
ganda, ao causar falsa interpretação a respeito das
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Apreciação: Proposição Sujeita à potencialidades do bem anunciado e ludibriar o teles-
Apreciação do Plenário pectador, em última instância.

O Congresso Nacional decreta: Não obstante o clamor da sociedade em prol da
Art. 1° Esta lei estabelece a vedação à exibição defesa da ética e dos bons costumes, os mecanismos

de propagandas de televisão que apresentem cenas informais estabelecidos para deter a escalada da exi-
de apelo sexual no horário das cinco horas às vinte e bição de cenas de forte apelo erótico na televisão bra-
quatro horas. sileira não têm se mostrado eficazes. Nesse sentido,

Art. 2° É proibida a veiculação, pelas emissoras faz-se mister a introdução de uma norma jurídica que
de radiodifusão de sons e imagens, no horário das imponha limites à atuação dos meios de comunica-
cinco horas às vinte e quatro horas, de anúncios pu- ção no que concerne à apresentação de comerciais
blicitários que exibam cenas que estimulem o abuso e pelas emissoras de radiodifusão.
a liberdade de sexualidade. De forma similar, o próprio poder público tem

Art. 3° As emissoras de televisão que descumpri- contribuído para a veiculação de peças publicitárias
rem o disposto no art. 2° estarão sujeitas à pena de que estimulam a prática de descaminho da juventude
multa de até vinte mil reais a cada veiculação do anún- brasileira e da prostituição, tal como se observa nas
cio, acrescida de um terço em caso de reincidência. campanhas voltadas para o estímulo ao turismo e

Art. 4° É vedada a exibição de peças publicitári- para o combate às drogas e à discriminação, em que
as patrocinadas pelo poder público que contenham são exibidas imagens com apelo sexual, mesmo que
cenas que estimulem o abuso e a liberdade de sexua- de forma velada. Da mesma forma, as campanhas

oficiais para uso e distribuição gratuita de preservati
Iidade, tais como campanhas para o turismo, para o

vos, sobretudo em escolas públicas, incentiva a sexu
combate a drogas e à discriminàção e para o uso e a

alidade prematurà entre as crianças. Nesse sentido, é
distribuição de preservativos. relevante a adoção de dispositivo legal que impeça a

Parágrafo Único. A veiculação das peças publi- produção de peças publicitárias patrocinadas pelo
citárias de que trata este artigo constitui crime contra poder público que ostentem tal temática, em legítima
a administração pública, cabendo punição aos gesto- defesa dos valores éticos e sociais da pessoa e da fa-
res dos órgãos responsáveis pela exibição nos ter- mília, garantida pela Constituição.
mos do art. 315 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de de- Para coibir o uso da máquina estatal em campa-
zembro de 1940, que instituiu o Código Penal, e do in- nhas de televisão que contenham cenas que incenti-
ciso I do art. 132 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro vem a liberdade sexual, o projeto de lei prevê puni-
de 1990, que "Dispõe sobre o Regime Jurídico dos ções aos gestores dos órgãos públicos responsáveis
Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e pela veiculação da referida publicidade. Assim, na
das fundações públicas federais". proposição apresentada, essa conduta é tipificada

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua pu- como crime contra a administração pública, e remete
blicação. ao Código Penal (Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de de

zembro de 1940) para estabelecer a pena de deten
ção de um a três meses ou multa para os servidores
que infringirem o disposto na norma proposta, em ra
zão do emprego irregular de verbas ou rendas públi
cas. Da mesma forma, o projeto de lei faz remissão à
Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que "Dispõe
sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Ci
vis da União, das autarquias e das fundações públi
cas federais", para imputar a pena de demissão aos
gestores que agirem em desacordo com os ditames
estabelecidos pela proposição.

Diante do exposto, e tendo em vista a sua rele
vância social, solicitamos o apoio dos nobres pares
para a aprovação do projeto de lei ora apresentado.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - De
putado Almeida de Jesus



.........................................................................
VII - atendimento ao educando, no ensi

no fundamental, através de programas suple
mentares de material didático-escolar, trans
porte, alimentação e assistência à saúde.

Definiram"se constitucionalmente, também, as
fontes de recursos para a alimentação escolar:

Art. 212 .
§ 4° Os programas suplementares dle alirpenta

ção e assistência à saúde, previstos no art. 208, VII,
serão financiados com recursos provenientes de con
tribuições sociais e outros recursos orçamentários.

Este aparente "detalhe" tornou-se necessário
para defender o uso dos percentuais de impostos vin
culados à manutenção e desenvolvimento do .ensino
de uma destinação mais ampla que limitasse o poder
do Estado de oferecer escolas públicas e gratuitas à
demanda crescente de alunos.

Um examemais detalhado destes dois dispositi
vos constitucionais levam a mais duas conclusões:

a) a de que a alill1entação escolar,embora pos
sa contar com recursos estaduais e municipais, deve
ser financiadapela União, pois somente ela dispõe de
receita de "contribuições sociais";

b) a de que o dever constitucional de alimenta
ção escolar,com estéiformade financiamento, se
atém ao ensino fundamemtal de crianças,. adolescen
tes, jovens e a.dultos,poqendoser estendido às crian
ças da educação infantil e ensino médio por via de ou
tros instrumentos legais.

As ações federais de alimentação escolar tom&
ram grande vulto nos últimos vinte anos, por vários
motivos, entre os quais, pelo interesse de grandes in
dústrias da áreaalirnentar no fornecimento de seus
produtos aos milhões de alunos incluídos nesta políti
ca massiva de compra e distribuição.

A centralizaçl3,odas compras em Brasília, ou
nas capitais dos Estados, tinha. várias vantagens,
como o barateamento dos custos, a racionalização de
cardápios, e aviabilj~<:lçãodos controles. Mas o tem
po e a experiência mpstraram que a descentralização
seria mais vantajoséiPéilra o objetivo final, que era
uma efetiva sljplernentaçãoalimentar para garantir
condições de apren~izagemparaas crianças. Assim,
nos últimos dez an9s,. promoveu-se a municipaliza
ção e a escolarizaçaodamerenda, por meio do re
passe, peloMEC às prefeituras ou às escolas, de um

Justificação

A alimentação escolar, como. política pública,
teve início em meados do século XX, quando se pro
curou escoar os excedentes alimentares dos EE.UU.
da América destinados aos países em desenvolvi
mento.

À medida que cresceram as matrículas nas es
colas públicas urbanas e as camadas populares e c&
rentes tiveram acesso a mais escolaridade, tornou-se
necessária uma ação pública para garantir que as cri
anças, durante as horas letivas, tivessem condições
materiais de aprendizagem. É óbvio que as dores da
fome impedem qualquer esforço intelectual.

A partir daí, a União nunca se ausentou da dis
cussão, da legislação e da execução de ações no to
cante à alimentação escolar. Atualmente, ela é prece-

Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta·feira 28 40577

PROJETO DE LEI N° 1.624, DE 2003 ito constitucional, como dever de estado, garantido na
(Da Sra. Selma Schons) Constituição:

Art. 208. O dever do Estado com a educação
Dispõe que na distribuição de com- será efetivado mediante a garantia de:

pras para a alimentação escolar, entre 20
e .40% do valor seja destinado a frutas,
leite e seus·derivados.

Despacho: Apense-se este ao
PL·2964/1992.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário

Art. 1° Os Estados, o Distrito Federal e os Mu
nicípios, ao adquirirem alimentos para a merenda
das escolas públicas de educação básica, de forma
centralizada OU por meio das unidades escolares,
deverão cuidar que, obrigatoriamente, entre 20 e
40% de seU valor monetário seja destinado à com
pra de frutas, leite e seus derivados.

Art. 2° Cabe aos Conselhos Municipais de Ali
mentação Escolar, instituídos por força da Medida
Provisória na 2178-36, de 24 de agosto de 2001, ori
entar as escolas na elaboração dos cardápios, de for
ma a otimizar o uso do leite, das frutas e de seus deri
vados nas refeições dos alunos.

§ 1°Cabe aos mesmos Conselhos fiscalizar, se
mestralmente, a observãncia desta norma, pelo exa
me dos balançoscontábeis, e providenciar, se neces
sário, a devida correção junto às autoridades compe
tentes.

§ 2° A reiterada inobservãncia da norma estabe
lecida no art. 10 incorrerá na suspensão de transfe
rência de recursos federais para o ente infrator.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, tendo início seus efeitos operacionais a
partir do primeiro ano letivo subseqüente.



Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação oficial.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei altera dispositivos da Lei n°

6.454, de 24 de outubro de 1977, para permitir a atri
buição de nomes de pessoas vivas a logradouros,
obras, serviços e monumentos públicos, bem como
para impedir a alteração de denominações já conferi
das.

Altera a Lei n° 6.454, de 24 de outu
bro de 1977, que "dispõe sobre a deno
minação de logradouros, obras, serviços
e monumentos públicos, e dá outras pro
vidências.

Despacho: Apense-se este ao PL n°
608/2003.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões -

Art. 24 "

Art. 2° O art. 1° da Lei n° 6.454, de 24 de outubro
de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1° Os logradouros, as obras, os
serviços e os monumentos públicos de qual
quer natureza, pertencentes à União ou às
pessoas jurídicas da Administração indireta,
poderão ser denominados mediante a apo
sição de nomes de pessoas, falecidas ou
não, que tenham prestado relevantes servi
ços à comunidade.

"Parágrafo único. Uma vez conferida a
denominação, esta não poderá ser alterada
posteriormente."

Justificação

A prática de atribuir nomes de figuras importan
tes de uma determinada comunidade a bens e logra
douros públicos é bastante comum no Brasil, como
forma de prestar homenagens a tais pessoas. Essa
prática reflete o desejo de perpetuar na memória das
gerações vindouras o nome daqueles que, de alguma
forma, contribuíram para o benefício de todos.

A legislação vigente, no entanto, somente per
mite que sejam homenageadas pessoas falecidas, o
que configura uma injustiça, uma vez que a prática
impede que as pessoas alcancem, ainda em vida, o
reconhecimento de seus concidadãos. Outro proble
ma detectado diz respeito à falta de estabilidade das
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recurso financeiro proporcional ao número de alunos PROJETO DE LEI N° 1.626, DE 2003
atendidos. (Do Sr. Sandes Júnior)

Em 2002, o programa atingia, por 200 dias leti
vos, 36 milhões de crianças e adolescentes de escolas
estaduais e municipais, ao custo de R$0,13 por alu
no/dia no ensino fundamental e R$0,06 na pré-escola.

Todo este processo ajudou o envolvimento da
população na tarefa de refletir sobre as questões da
educação alimentar e controlar o programa em mu~

tos de seus aspectos, como o nutricional, o econôm~

co e o social. Oficialmente, esse controle é feito pelos
Conselhos Municipais de Alimentação Escolar. Cum
pre informar que, somente em aquisição de alimen
tos, o MEC dispende R$ 1 bilhão por ano; os Estados
e Municípios gastam mais de R$ 2 bilhões, anualmen
te, no pagamento de pessoal (nutricionistas, meren
deiras e outros trabalhadores) e nas despesas com
equipamento, gás e outros materiais de consumo.

Uma das questões mais debatidas nos Conse
lhos e nas escolas é a do cardápio e sua articulação
com a economia e cultura locais. No tempo da centrali
zação, ocorriam absurdos como o envio de leite em pó
importado da Europa para as escolas rurais de zonas
de pecuária leiteira; ou a imposição de produtos que
conflitavam com o clima e a cultura da comunidade,
que resultava em recusa e desperdício de alimentos.

É exatamente para ajudar a resolver esta ques
tão que o presente projeto de lei quer contribuir.

Há uma tendência em muitos Municípios e em
muitas escolas, herdada do tempo da centralização,
de usar produtos de preparo aparentemente mais
simples e de custos aparentemente menor - como ar
roz e macarrão - os quais, entretanto, têm menos r~

queza nutricional e menos relação com a economia
local e regional. Ora, o leite e seus derivados e as fru
tas, consumidas in natura e sob a forma de sucos e
doces, têm um valor dietético não somente reconhe
cido como adequado à idade e ao desenvolvimento
corporal e intelectual de crianças e adolescentes,
mas além disso, se consumidos de forma constante
por uma parcela considerável da população dos Mu
nicípios, certamente irão ajudá-los no desenvolvi
mento econômico, na geração de empregos e fixação
da população no campo.

Na redação do Projeto de Lei, tomamos o cuida
do de resguardar a flexibilidade dos percentuais para
os cardápios, e sua fixação pelo valor das. compras
nos pareceu o mais adequado para o controle dos ob
jetivos e dos procedimentos operacionais.

Sala das Sessões, 5 de agosto 2003. - Deputa
da Selma Schons



;lillJ.lR2.lL

PROJETO DE LEI N° 1.628, DE 2003
(00 Poder Executivo)
Mensagem n° 352/03

Aviso n° 771/03 - Supar/C. Ciivil

Dispõe sobre a concessão do bene
fício de seguro desemprego, durante o
períod~. de defeso, ao pescador profissi.
onal qu~ exerce a atividade pl~squeira de
forma artesanal.

PROJETO DE LEI N° 1.627, DE 2003
(Do Sr. Feu Rosa)
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denominações, que são modificadas muito freqüente- "O Brasil tem assistido a uma explosão
mente. Isso acaba trazendo constrangimentos diver- no número de cursos superiores de Odontolo-
sos, pois a família da pessoa certamente vai conside- gia, muitos dos quais de qualidade duvidosa.
rar uma afronta qualquer modificação posterior que Na área de saúde, o despreparo de
resulte em nova denominação do bem ou logradóuro profissionais representa um verdadeiro risco
público. para a população. Além disto, pl"Ofissionais

O projeto de lei que ora oferecemos à aprecia- bem treinados ficam em igualdade de condi-
ções nó mercado de trabalho com outros,ção da Casa pretende reparar tais problemas, med~

ante a modificação. da norma legal vigente. De um que procuram. substituir a competência por
consultórios luxuosos ou por recursos de

lado, intenta-se permitir que pessoas vivas também outro tipo.
possam ser homenageadas, de outro, proíbe-se que E .. - .. t'd d'sta sltuaçao tem se repe lonas I-
as denóminaçoes, uma vez conferidas, sejam altera- versas parreiras que exigem uma formação
das posteriormente. universitária.

Na certeza de poder contar com o apoio dos no- Cabe aos conselhos profissionais zelar
bres Pares, esperamos ver, em breve, a presente pro- pelo bom atendimento. à população e pelo
posta transformada em lei. controle. de qualidade dos serviços que lhes

Sala das Sessões, 5 de agosto de 2003. - De- são oferecidos. A única entidade profissional
putado Sandes Junior que tem. conseguido controlar a qualidade

dos servi~osno mercado de trabalho é a
Ordem dos Advogados do Brasil, por •inter
médio do "Exarne d~ Ordem. Os conselhos
de Odoptologia, dentre outros, não dispõem
de um instrumento similar.

Frente ao aUmento de número de cur
sos de qualidade duvidosa. e o exemplo.bem
sucedido doexameaplica?o pela OAB,
mandao .. rnelhor inter~~se •• dasoci4dade que
outros <>rgãos de controle profissional tam
bém o utilizem.

Por isto,.apresentamos .este projeto de
lei que, estamos certos, melhorará o atendi
mento.0~9ntológico da população brasileira,
protegendo-a contra maus profissionais, ao
mesmo temP9 em. que garantirá condições
básica~d~ •. trabalho ...para cirurgiões-dentis
tas com uma formação adequada."

Isto posto e certosdar~levânciasocial do pro
jeto, contamos com o apoio dos colegas para a sua
aprovação.

Sala das SeSsões, 5 de agosto de 2003. - De
putado Feu Rosa.

Institui a aprovação em exame obri
gatório como condição para o exercício
da profisSão de cirurgião-dentista.

Despacho: Apense-se este ao
PL-68212003.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 H

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O exercício da profissão de cirur

gião-dentista só será autorizado após a aprovação
dos formados em faCUldades de Odontologia em exa
me a ser elaborado pelo Conselho Federal de Odon
tologia.

Parágrafo único. A aplicação do exame instituí
do no caput será de responsabilidade do Conselho
Federal de Odontologia em cooperação com os diver
sos Conselhos Regionais de Odontologia.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

Nosso intuito, ao reapresentar esta proposição
de autoria do Deputado Marcos Gintra, é colocar no
vamente em discussão o problema da prestação de
serviços por profissionais desqualificados.

Dessa forma, aproveitando-nos das palavrasde
nosso ex-Colega, assim justificamos nossa iniciativa:
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Brasília, 11 de julho de 2003

E.M. n2.28

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à deliberação de Vossa Excelência o

anexo projeto de lei que revoga a Lei nU 8.287, de 20
de dezembro de 1991 ,com o objetivo de aperfeiçoar
as disposições sobre a concessão do benefício de se
guro-desemprego a pescadores artesanais, durante
o período de defeso.

A proposta dá cumprimento à providência enun
ciada por Vossa Excelência na Mensagem nU 40, de 3
de fevereiro de 2003, em que expôs ao Excelentíssi
mo Senhor Presidente do Senado Federal as razões
do veto total ao Projeto de Lei nQ. 3.049, de 2000, e
que ficou consubstanciada no Decreto s/nº-de 11 de
março de 2003, que criou o Grupo de Trabalho Inter
ministerial para apresentar minuta de proposição le
gislativa para a revisão daquela Lei.

O anteprojeto de lei elaborado pelo Grupo de
Trabalho Interministerial- GTI apresenta, em relação

Apense-se este ao Parágrafo único. O Ministério do Trabalho e
Emprego poderá, quando julgar necessário, exigir ou
tros documentos para a habilitação do benefício.

Art. :1' Sem prejuízo das sanções civis e penais
cabíveis, todo aquele que fotnecer ou beneficiar-se
de atestado falso para o fim de obtenção do benefício
de que trata esta Lei estará sujeito:

I - a demissão do cargo que ocupa, se servidor
público;

11- a suspensão de sua atividade, com cancela
mento do seu registro, por dois anos, se pescador
profissional.

Art. 4° O benefício de que trata esta Lei será
ca.ncelado nas seguintes hipóteses:

I - início de atividade remunerada;
11 - início de percepção de outra renda;
111 - morte do beneficiário;
IV - desrespeito ao período de defeso; ou
V - comprovação de falsidade nas informações

prestadas para a obtenção do benefício.
Art. 5° O benefício do seguro-desemprego a que

se refere esta Lei será pago à conta do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT) , instituído pela Lei n°
7.998, de 11 de janeiro de 1990.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. r Fica revogada a Lei nQ.8.287, de 20 de de
zembro de 1991.

Brasília,

Despacho:
PL-6554/2002.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 11.

Publicação Inicial Art. 137, caput 
RICO

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° O pescador profissional que exerça sua

atividade de forma artesanal, individualmente ou em
regime de economia familiar, ainda que com o auxílio
eventual de parceiros, fará jus ao benefício de segu
ro-desemprego, no valor de um salário-mínimo men
sal, durante o período de defeso de atividade pesque
ira para a preservação da espécie.

§ 1° Entende-se como regime de economia fa~

miliar o trabalho dos membros da mesma família, in
dispensável à própria subsistência e exercido em
condições de mútua dependência e colaboração,
sem a utilização de empregados.

§ 2° O período de defeso de atividade pesqueira
é o fixado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama-, em re
lação à espécie marinha, fluvial ou lacustre a cuja
captura o pescador se dedique.

Art. 2° Para se habilitar ao benefício, o pescador
deverá apresentar ao órgão competente do Ministério
do Trabalho e Emprego os seguintes documentos:

1- registro de pescador profissional devidamen
te atualizado, emitido pela Secretaria Especial de
Aqüicultura e Pesca da Presidência da República,
com antecedência mínima de um ano da data do inf.
cio do defeso;

11- comprovante de inscrição no Instituto Nacio
nal do Seguro Social- INSS como pescador, e do pa
gamento da contribuição previdenciária;

111 - comprovante de que não está em gozo de
nenhum benefício de prestação continuada da Previ
dência ou da Assistência Social, exceto auxílio aci
dente e pensão por morte; e

IV - atestado da Colônia de Pescadores a que
esteja filiado, com jurisdição sobre a área onde atue o
pescador artesanal, que comprove:

a) o exercício da profissão, na forma do art. 1°
desta Lei;

b) que se dedicou à pesca, em caráter ininter
rupto, durante o período compreendido entre o defe
so anterior e o em curso; e

c) que não dispõe de outra fonte de renda diver
sa da decorrente da atividade pesqueira.



i __L~_ .. _

PROJETO DE LEI N° 1.631, DE 2003
(Do Sr. Lobbe Neto)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 O art. 60 da Lei n.o 6.360, de 23 de setem

bro de 1976, para avigorar acrescido com os seguin
tes parágrafos:

Acrescenta os parágrafos 4° e 5° ao
art. 60 da Lei n.o 6.360, de 23 de setembro
de 1976.

Despacho: Apense-se este ao
PL-3063/2000.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 11.
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à lei vigente, diferenças formais e conceituais desen- tro", mais técnica, uma Vez que a cassação é perma-
volvidas com a finalidade de sanar imperfeições ou de nente, e o cancelamento é temporário.
preencher lacunas legais e cujos principais aspectos O financiamento dessas despesas será custea-
encontram-se descritos a seguir. do, dentre outras fontes, com receita de contribuições

O art. 1Q. apresenta modificação no conceito de para o Programa de Integração Social- PIS e para o
pescador profissional artesanal, aopossibilitaroauxí:- Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
lio eventual de parceiros de pesca, tendo em vista Público - PASEP, no âmbito do Fundo de Amparo do
que tais parcerias, constituem-se, de fato, em relaciO- Trabalhador - FAT.
namento habitual e culturalmente consolidado nesse

Para atender ao disposto no art. 16, ihciso I, da
segmento de atividade econômica.·Para complemen- Lei Complementar nlL 101 , de 4 de maio de 2000 - Lei
tar o entendimento, também foi incluído o conceito de
"regime de economia familiar", valendo-se da mesma de Responsabilidade Fiscal - LRF, o Ministério do
redação contida na Consolidação das Leis Trabalhis- Trabalho e Emprego -MTE estimou o impacto orça-

. . . mentário-financeiro no exercício corrente da ordemtas -CLT, para que o exegeta não necessite de outro
ato normativo para buscar o exato alcance da lei pro- de R$ 45,3 milhões, jáconsiderado o novo salário mí-
jetada. nimo de R$ 240,00. Quanto aos dois exercícios se-

A proposta evita qualquer definição vinculada a guintes, segundo cálculos do MTE, o impacto será de
especificações de tipos ou de portes de embarca- R$ 94,2 e de R$ 144,4 milhões, em 2004 192005,.res-
ções, objetivando alcançar, inclusive, aos pequenos pectivamente.
pescadores desembarcados ou catadores de molus- Com relação ao cumprimento das determina-
cos e caranguejos. ções da LRF, sobre a necessidade de compensar o

O principal ponto contemplado no Projeto, e cer- incremento de despesa obrigatóriaaqui previsto, nes-
ne da proposta outrora aprovada no Congresso Nac~ te exercício de 2003, o impacto acima mencionado
onal, é um dos requisitos para a concessão do benef~ implicarál1a abertura de crédito suplementar, no âm-
cio. Trata':se da redução do prazo de três para um bito do FAT, que será considerado nas revisõesbi-
ano da exigência do registro de pescador profissional mestrais para cumprimento dameta de resultado pri-
na Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da mário a ser realizada ainda neste exercício.
Presidência da República, beneficiando, assim, uma Nos exercícios de 2004 e 2005, a despesa esti-
maior parcela de pescadores. Outros requisitos para mada será compel1sadapela margem líquidade ex-
concessão do beneficio visam reduzir as possibilida- pansão para as despesas de caráter continuado da-
des de fraudes sem alijar o beneficiário, e facilitar queles exercícios.
uma futura e desejável unificação central dos beneH· Nessas condições, submeto à deliberação de
cios, como é intenção do Governo Federal. Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei, que revoga

No que diz respeito aos mecanismos de contrO- e aperfeiçoa a Lei nQ. 8.287, de 20 de dezembro de
119 e com o objetivo de coibir fraudes, passa-se a exigir 1991. - Respeitosamente, Jaques Wagner.
a inscrição no Instituto Nacional de Seguridade Social
- INSS como pescador profissional, e Iaculta ao M~

nistério do Trabalho e Emprego, quando julgar neces
sário, exigir outros documentos para a habilitação do
benefício.

Foram incluídas as hipóteses de cancelamento
do benefício, que se dará quando não mais for neces
sária a percepção do benefício para garantir renda
mínima ao segurado, ou nos casos em que a conduta
imprópria importe sanção. Também fica previsto o
cancelamento do registro como pescador profissio
nal, por dois anos, quando do fornecimento de falsas
informações para a obtenção do benefício. Dentre os
aperfeiçoamentos, nota-se substituição da expressão
"cassação de registro" por "cancelamento de regis-
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"Art. 60 .

§ 4° A Indústria Farmacêutica fica obrigada a ca
locar, nas embalagens dos medicamentos, correla
tos, cosméticos e outros produtos os números de tele
fones 0800 do Ministério da Saúde e da Agência Na
cional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

§ 5° A Indústria Farmacêutica terá o prazo de
dezoito meses, após a publicação desta lei, para pro
videnciar a colocação, nas embalagens dos medica
mentos, correlatos, cosméticos e outros produtos dos
números dos telefones de que trata o § 4°".

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

O Ministério da Saúde e a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - ANVISA, são os órgãos respon
sáveis pela vigilância sanitária a que ficam sujeitos os
medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos
e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produ
tos.

A ANVISA disponibiliza medidas de orientação
para responder as principais dúvidas da população
sobre fraudes, falsificação e sonegação de remédios

As embalagens dos remédios, correlatos, cos
méticos e outros produtos devem constar a validade
do produto e outras informações que possam consta
tar a origem e a idoneidade do fabricante, bem como
a identificação dos órgãos fiscalizadores.

Nesse contexto, justifica-se a inclusão dos tele
fones 0800, nas embalagens dos medicamentos, cor
relatos, cosméticos e outros produtos, facilitando o
contato entre as autoridades de saúde e os consumi
dores, sendo mais um canal ao usuário para respon
der as principais duvidas da população e receber de
núncias sobre fraudes, falsificações e sonegação de
remédios.

Assim, contamos com o apoio dos nobres pares
na apreciação e aprovação deste Projeto de Lei

Sala das Sessões, 6 de agosto de 2003. - De
putado Lobbe Neto

PROJETO DE LEI N° 1.632, DE 2003
(Do Sr. Lobbe Neto)

Dá nova redação ao art. 31 da Lei n.O
8.078, de 11 de setembro de 1990, que
dispõe sobre a proteção do consumidor
e dá outras providências."

Despacho: Apense-se este ao
PL-1825/1991.

------- -- -------

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 11

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°O art. 31 da Lei n.o 8.078, de 11 de setem

bro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
" Art. 31. A oferta e a apresentação de produtos

ou serviços devem assegurar informações corretas,
claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa
sobre suas características, qualidade, quantidade,
composição, imposto, preço, garantia, prazos de va
lidade e origem, entre outros dados, bem como sobre
os riscos que apresentam à saúde e segurança dos
consumidores.

§ 1° O fornecedor, na embalagem de oferta de
seus produtos ou serviços, discriminará os valores
dos impostos diretos e indiretos incidentes sobre a
cadeia produtiva.

§ 2° Na embalagem dos produtos constará"
ESTE PRODUTO ESTÁ COM X% DE

IMPOSTO NO PREÇO."
Art. 2° Os fornecedores de produtos e serviços

terão prazo de dezoito meses, para providenciarem
as discriminações dos impostos, nas embalagens dos
seus produtos ou serviços, após a publicação desta
lei.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

Pela Constituição Federal é assegurado que o
Estado promova a defesa dos direitos do consumidor
na forma da lei. E, ainda, compete ao Código de Defe
sa do Consumidor assegurar a isonomia nas relações
no mercado de consumo das pessoas.

Nesse contexto, o inciso VIII do art. 6°, atenden
do, ainda, ao art. 125, I, do CPC, estabeleceu, entre
os direitos básicos do consumidor, " a facilitação da
defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do
ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando,
a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando
for ele hipossuficiente, segundo regras ordinárias de
experiência" .

Importante, também, é ressaltar que no Art. 37 ,
da Constituição Federal qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, de Distrito Federal e dos Municí
pios obedecerá aos princípios de legalidade, impes
soalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Como se sabe, o Estado é entidade soberana.
No Plano internacional representa a Nação em suas
relações com as outras Nações. No plano interno tem



" § 2° Os recursos de participação es
pecial serão distribuídos na seguinte propor
ção:

I - vinte por cento ao Ministério de Mi
nas e Energia, para o financiamento de es
tudos e serviços de geologia e geofísica
aplicados à prospecção de petróleo e gás
natural a serem promovidos pela ANP, nos
termos dos incisos lIe 111 do art.8°;

11 - dez por cento ao Ministério do
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal, destinados ao desenvolvi
mento de estudos. e projetos relacionados
com a preservação do meio ambiente e re
cuperaçãode danos ambientais causados
pelas atividades da indústria do petróleo;

111 - cinqüenta por cento para o Estado
onde ocorrer a produção em terra, ou con
frontante com a plataforma continental onde
se realizar a produção;

IV -dez por cento para o Município
onde ocorrer a produção em terra, ou con
frontante com a platEíforma continental onde
ser rea.lizar a produção;

V - dez por cento para todos os Muni
cípios dos Estados onde ocorrer a produção
em terra, ou confrontante com a. plataforma
continental onde se realizar a produção, a
serem distribuídos em valores iguais".
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O poder de governar todos os indivíduos que se en- "11 - quando a lavra ocorrer na plataforma cont~

contrem no seu território. nental:
No exercício de sua soberania o Estado exige a) quarenta e cinco décimos por cento aos Esta-

que os indivíduos lhe forneçam os recursos de que dos produtores confrontantes:
necessita. Institui o tributo. O poder de tributar nada b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento
mais é que um aspecto da soberania estatal, ou uma aos Municípios produtores confrontantes;
parcela desta. c) sete inteiróse cinco décimos por cento aos

Importante, porém, é observarque a relação de Municípios que sejam afetados pelas operações de
tributação não é simples relação de. poder como aI- embarque e desembarque depetróleo e gás natural,
guns têmpretendido que seja. É relação jurídica. Jus- na forma e critério estabelecidos pela ANP - Agência
tifica-se o poder de tributar conforme a concepção Nacional de Petróleo;
que se adote do próprio Estado; Aidéia mais general~ d)vinte e cinco por cento ao Ministério da Ciên-
zada parece ser a de que os indivíduos, por seus re- cia e Tecnologia, para financiar programas de ampa-
presentantes, consintam na instituição do tributo, , .. . 'f' di'
como de resto na elaboração de todas as regras jur~ ro a pesquisa clentl tca e ao esenvovtmento tecno-
dicas que regem a nação. lógico aplicado àindústria do petróleo, palra o Ministé

rio da Marinha, para atender aos encargos de fiscali
zação e proteção de áreas de produção, e à ANP
para as atribuições de fiscalização;

Art. 2° Oparágra.f02° do art. 50, datei n° 9.478,
de 06 de agosto de 1997, passaa ter a seguinte reda
ção:

Por essas razões, considero ser um direito pri
mordial do consumidor conhecer previamente o per
centual de imposto que incida no preço total de
qualquer mercadoria ou serviço colocado à disposi
ção do consumidor final.

Por isso, estamos alterando a redação do caput
do art. 3.1 do Código de Defesa do Consumidor, para
assegurar que informações de imposto incidente so
bre produtos ou serviços, sejam explicitadas nas res
pectivasembalagens. Acrescentamos, ainda, os §§
1°e 2° ao referidoàrtigovisando dar um melhor en
tendimento da discriminação de impostos incidentes
sobrya9adeiaprodutivade bens e serviços à disposi
ção do mercado consumidor.

Entendendo que essas medidas vêm aprimorar
o Códig9de Defesado Consumidor, contamos com o
apoio dos ilustres pares na discussão e aprovação da
presente proposta.

$al~ das Sessões, 6 de agosto de 2003. - De
putado L9bbe.Neto

PROJETO DE LEI N° 1.636, DE 2003
(Do Sr. Eduardo Cunha)

Altera a Lei n° 9.478, de 06-8-1997, e
dá outras providências.

Despacho: Apense-se este ao
PL-1618/2003.

Aprecia~ão: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 11.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O inciso 11 do art.49, da Lei n° 9.478, de
06 de agosto de 1997, passa a ter a seguinte reda
ção:



IV - Serão incluídas a Filosofia e a Sociologia
como disciplinas obrigatórias em todas as séries do
Ensino Médio."

Art. 2° É suprimido o inciso 111 do § 1° do art. 36
da Lei n° 9394, de 20 de dezembro de 1996.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua
Publicação.

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Herdamos do mundo grego não apenas semân
tica estrutural da língua, mas o processo de inserção
do homem na existência mediante a atividade do pen
sar. Com efeito, um dos ideais gregos que alicerçam
tal consideração é a idéia de que é tarefa primordial
do ser humano o desenvolvimento intelectual de sua
personalidade. Por isso, a filosofia, a idéia grega do
amor ao saber pelo saber , pressupõe o necessário
exercício do pensar como fundamento do conhecer.
O desdobrar deste ideal nos direciona, essencialmen
t!3, a dois problemas básicos a educação e a política.
E impossível, para os gregos, desvincular educação e
política só é possível na Estado e através dele.

Assim situando-nos na realidade histórica do Brasil
contemporâneo, sem jamais perder de vista a precipua in
fluência dos ideais gregos relativos à educação, cultura e
política faz-se urgente uma reflexão sobre a atual situação
da Filosofia no referido contexto., mais especificamente à
problemática de sua inclusão, ou re-inclusão, nas escolas
brasileiras e seus currículos do Ensino Médio.

A re-inclusão da Filosofia no currículo do Ensino
Médio pode nos parecer redundante, mas extemporâ
nea, reafirmar a necessidade da filosofia nos currícu
los de Ensino Médio, mesmo em pleno regime demo
crático é sobretudo uma conseqüência de anos de
luta, o que nos remonta a sua subtração ainda duran
te o regime militar. Algo que nos faz historiar a respei-

"Art. 58 As participações governamen
tais, previstas no artigo 45, devidas aos
Estados, Distrito Federal e Municípios deve
rão ser transferidos diretamente das con
cessionárias a essas esferas de Governo,
sem transitar pela Conta Única da União, de
acordo com os prazos previstos na legisla
ção, sendo a fiscalização da observância
desses prazos e da adequação dos valores
transferidos aos critérios de cálculo previs
tos na legislação de competência, além da
ANP, dos Estados e do Distrito Federal".

PROJETO DE LEI N° 1.641, DE 2003
(Do Sr. Dr. Ribamar Alves)

Altera dispositivos do art. 36 da Lei
n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
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Art. 3° Fica acrescentado artigo à Lei n° 9.478, estabelece as Diretrizes e Bases da Edu-
de 06 de agosto de 1997, que passa a ser numera- cação Nacional.
do como artigo 58, sendo os demais artigos remune- Despacho: Às Comissões de
rados, com a seguinte redação: educação e cultura e de constituição e

justiça e de redação (Art. 54)
Apreciação: Proposição sujeita à

apreciação conclusiva pelas Comissões
art. 24, 11.

Publicação Inicial Art. 137, caput 
RICO

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É acrescentado o seguinte inciso IV ao

artigo 36 da Lei n° 9394, de 20 de dezembro de 1996:

"Art. 36 .

Art. 4° Esta Lei entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

A Lei n° 9.478/97, trouxe alterações significat~

vas nos royalties da exploração do petróleo, em fun
ção do que dispunha a lei 7990/89.

Os Estados que detinham setenta por cento do to
tal dos royalties tiveram a sua participação reduzida
para até 22,5 % (vinte e dois e meio por cento), embora
o percentual de participação tenha subido de cinco para
dez por cento e instituído a participação especial.

Os percentuais para os municípios confrontan
tes na produção da plataforma continental ficaram
bastante elevados e com o aumento da produção f~

caram alguns municípios com muitos recursos, em
detrimento dos demais municípios, alguns em situa
ção calamitosa.

O presente projeto visa a melhorar a situação
dos Estados produtores, trazer a participação de ta
dos os municípios na participação na exploração de
petróleo, assim como altera o percentual de cinco
para vinte e cinco por cento da produção, cujo exce
dente é alcançado pela Lei 9.478/97.

A razão principal dessas alterações é a eleva
ção continuada da produção de petróleo no País, o
que traz distorções com os recursos elevados que
não estão sendo destinados da forma com que orig~

nalmente se previa a Lei 7.990/89.
Sala das Sessões, - Deputado Eduardo Cunha
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to de fatos ocorridos no limiar dos anos oitenta, quan
do a então Ministra do Governo Figueiredo professo
ra Ester Ferraz, após receber uma comissão de pro
fessores, chegou a recomendar às secretarias de
educação e conselhos estaduais de educação, que a
Filosofia fosse acrescentada como disciplina nos cur
rículo do então segundo grau, hoje Ensino Médio. É
obvio que esta atitude não foi fortuita, mas como dis
semos, fruto de uma longa luta, iniciada uma década
anterior, com direito a encontros nacionais e funda
ção de entidades representativas. Contudo, o que im
porta destacar é a simetria entre as atitudes, (ou au
sência dela) que intercalam os dois tempos históri
cos, o ontem e o hoje. Oque se revela no mínimo curi
oso, posto que uma Ministrado regime autoritário faz
uma recomendação que caberia ao regime democrá
tico executar com grande aptidão.

É preeminente o discurso que a educação brasi
leira vem tomando nos últimos anos, especialmente,
após a aprovação da lei 9394/96 (LOS). Há toda uma
fala que provoca referendar o tema da educação
como a mais avançada que tivemos na historia brasi
leira "uma revolução silenciosa". As Diretrizes Curri
culares Naci?nais do Ensino Médio - DCNEM impe
lem o caminho que prima pelos "princípios estéticos,
políticos e. éticos que inspiram a LOS e, por conse
qÜên~ia,çlevem inspirar o currículo", posto que estes
conceito~fundamentaramo novo ensino médio brasi
leiro. Elas informamno seu bojoum espirito democrá
tico que bU$ca fundamentar umnovo Ensino Médio e,
segundo, e$te documento doMinistério da Educação,
que só ratificasubst~:tncialmentea importância e ne
cessidade. da Filosofia, .quando .infere que s funda
mentosdo Ensino Médio se assentam sob os concei
t~s da estética, política e ética.Ora, apenaso fato de
se chamar a discussão para os fundamentos, seria
motivo de sobra para que a filosofia atravessasse
todo esse ciclo educacional como disciplina. Para
sermos mais específicos, os Parâmetros Curriculares
Na.cionais -"" PCN'sem seus ParecerCEB 15/98, ir
rompem com.esta mesma posição numa louvavel ci
tação do filósofo francês GillesGastonGrander;

"(...)A filosofia sempre teve conexões intimas e
duradouras com os resultados das ciências e das ar
tes e, no esforço de pensar seus fundamentos muitas
vezes foi além delaS, abrindo campos para novos sa
beres e novas. experiências" (GRANDER; apud.
BRASIL, MEC. 1998, p.329).

O referido parecer das diretrizes decide, além
da orientação acima, considerar c~mo fundamentos
do ensino médio conceitos que estão intimamente li
gados à Filosofia, conceitos que estão na sua gêne-

se. O que o parecer supra mencionado chama de es
tética da sensibilidade, política da igualdade de ética
da identidade não é senão aquilo que nutre a baga
gem conceptual da Filosofia, suas categorias de dis
curso mais originais ao longo dos seus vinte e cinco
séculos. Falar então da Filosofia como disciplina no
currículo do EnsinoMédio passa a ser nada mais que
uma condição sine quanon, principalmente, se toma
da na conceito disciplina, tal como o próprio Ministério
da· Educação compreende.

"(...) A expressão "disciplina escolar" refere-se a
uma seleção de conhecimentos que são ordenados e
organizados para serem apresentados ao aluno. Re
correndo, como apoio a essa apresentação um con
junto de procedimentos didáticos e metodológicos e
de avaliação. (...) adisciplina escolar é ainda mais
ampla pois incha programas ou formas ordenamento,
sequenciação, ostnétódósparao seu ensino e a ava
liação da aprendizagem. A disciplina .escolar supõe
ainda uma teoria da aprendizagem adequada à idade
a quem vai ser ensinada (...) (SrasiI.MEC., 1998.
p.88)

Esse conceito utilizado pelos PCN's só ratifica a
presença só ratificaa·presença.da filosofia como dis
ciplina no Ensino Médio, uma. vez queco/lsidera rele
vante as questões especifico de determinada área
como balizamento, método de investigação e recuso
à teoria. No mesmo sentido é a afirmação do profes
sor Celso Favarefto.

'í/\ filosofia deve ser considerada no ensino mé
dio como uma disciplina, ao nível dos demais. Como
"disciplina", ao níveldas demais. Como "disciplina", é
um conjunto específico de conhecimentos, com ca
racterísticas próprias, sobre ensino, formação, valo
res, etc. (...) Como "disciplinas" ainda, ela mescla
conteúdo cultural a pa.rtirdeseus materi8!is, mecanis
mos e métodos, como qualqueroutra. Estávinculada
às necessida.des dê formação e saber inscritos cultu
ralmente e solicita.dos$ocialmente.

A mesma orientação é daqa para o ensino da fi
losofia mais adiante nos PEN's, que avança dupla
mente ao qualificar a Filosofia çomo um conhecimen
to ao mesmo tempo é específico e articulador, que
pelo diálogo com os demais campos epstemológicos,
colabora com uma compreensão da reetlidade com
plexa e dinâmica.

"(...) possuindo uma natureza, a rigor, transdis
ciplinar (metadisciplinar), a Filosofia pode cooperar
decisivamente no trabalho de articulação dos diver
sos sistemas teóricos e conceptuais curriculares (...)
É oportuno recomendar expressamente que não se
pode de nenhum modo dispensar a presença de um
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profissional na área, (...) para proporcionar a constru- bretudo, uma terminologia especifica a ser devida-
ção de competências de leitura e análise filosófica mente assimilada. Não devemos nos iludir com o adá-
dos diversos textos em que o conhecimento de filoso- gio "não se aprende filosofia", algo que pode levar a
fia é um saber altamente especializado e que portan- um comodismo ou a uma descaracterização da disci-
to, não se pode ser adequadamente tratado por le~ plina. O que a filosofia tem de diferente das outras
gos (...) ", (BRASIL. MEC., 1998. P.342) disciplinas é que o ato de ensina-Ia se confunde com

Como '1ransdisciplinar" a Filosofia não significa a transmissão do estilo reflexivo, e o ensino da Filoso-
outo-dissolução entre as demais, uma vez que trans- fia somente logrará algum existe na medida em qual
disciplinaridade não é uma condição exclusiva da F~ estilo for efetivamente transmitido. No entanto, isto
losofia, mas de todo e qualquer conhecimento que ocorre de forma concomilante à assimilação dos con-
queira transpor as barreiras instituídas pelo positivis- teúdos específicos, da carga de informação que pode
mo que abateu-se sobre a produção do conhecimen- ser transmitida de variadas formas. O estilo reflexivo
to, sobretudo, na educação. "A transdisciplinaridade, não pode ser ensinada formal e diretamente, mas
como prefixo '1rans" indica, diz respeito àquilo que pode ser suficientemente ilustrado quando o profes-
está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através sor e os alunos refazem o percurso da interrogação fi-
das diferenças e além de qualquer disciplina. Seu ob- losófica e identificam a maneira peculiar pela qual a
jetivo é a compreensão do mundo, presente, para Filosofia constrói suas questões e suas respostas.
qual um dos imperativos é a unidade do conhecimen- Ora, é desta maneira especifico que a Filosofia
to" (NICOLESCU, 1999). A Filosofia sim tem o papel realiza o trabalho de articulação cultural...Pensar e re-
de articuladora, uma vez que a transdisciplinaridade é pensar a cultura não se confunde com compatibilida-
o que impõe sua condição como disciplina e, não sua de de métodos e sistematização de resultados: é uma
naturalidade. O filosofo de Kõnigsberg pensava a atividade autônoma de índole critica. Não devemos,
Universidade como um sujeito-critico de suas própr~ portanto entender que a Filosofia estará no currículo
as práticos, que pudesse implementar a partir dessa do Ensino Média em função das outras disciplinas,
instância crítica, indagações, sem regras, das cond~ quase num papel de assessora metodológica. No en-
ções de possibilidades dos discursos e das próprias tanto, seria grave infidelidade ao espírito filosófico en-
regras que ali circulavam (RINESI, 2001, P 90-91).
ParaKant, a Filosofia, o "tribunal da razão", é o fórum tender que a Filosofia virá se agregar ao currículo
mais legitimo onde se institui e Se julga qualquer re- apenas para torna-se mais uma parte é um todo des-
gra. Se a Filosofia, tem essa responsabilidade na Un~ conexo, ou pelo menos como profundos problemas
versidade, porque não no Ensino Médio? Na verdade de integração e conexão. Nesse sentido, não repre-
a fala dos PCN's ao colocar a Filosofia como articula- senta prestação dizer que a Filosofia não é apenas
dora revela senão esse caráter, posto que a Filosofia mais uma disciplina: ao dize-lo, estaremos apenas re-
é uma modalidade do conhecimento que põe a ques- afirmando a natureza do estudo filosófica. Tem uma
tão sobre si mesma, noutros termo, põe a questão da função de articulação do indivíduo enquanto persona-
consciência critica da própria consciência filosófica. gem social, se entendemos que o autêntico processo
Sua características transdisciplinar tem ai sua justif~ de socialização requer a consciência e o reconheci-
cativa contumaz. mento da identidade social e uma compreensão criti-

Como saber, ou conhecimento altamente espe- ca da relação homem-mundo."
cializado, será impossível a devida aplicação de te- Na realidade contemporânea, na atualidade,
mas ou conteúdos filosóficos em outras disciplinas, tanto ou mais que em outras épocas históricas, socia-
por docentes que não sejam adequadamente habil~ is e políticas, a Filosofia deve estar presente para pro-
tados para a realização dessa atividade. Isso faz o piciar a análise e compreensão de problemas, envol-
texto da LDB insuficiente, já que não considera a es- vendo questões emergentes da diversidade dos con-
pecialidade da área em tela. Nesse sentido, quanto a textos. Vivemos numa época do encontro das cultu-
Filosofia ao currículo da Ensino Médio, cabe ainda ras, do fim do mito do discurso único e onde as legiti-
ressaltar a fala professor Franklin Leopoldo e Silva mações ideológicas estão sendo desautorizadas. Vi-
(apud: Pe, Roque, 1997) vemos num cenário que proporciona choques e tensi-

"Existe, portanto, um lado pelo qual o filosofia onamentos que incidem rapidamente sobre fatos so-
ocupa na estrutura curricular posição análogo a qua~ ciais, políticos, históricos, econômicos e que clamam
quer outra disciplina: há o que aprender., há o que por uma compreensão que somente a Filosofia pode
memorizar, há técnicas a serem dominadas, há, so- proporcionar à altura.

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



Justificação

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

A apresentação do projeto de resolução em foco
visa, por um lado, distribuir melhor o tempo total do
Grande Expediente entre os oradores inscritos, e por
outro, garantir uma forma de rodízio entre todos os
Deputados que queiram fazer uso da palavra durante
esse período das sessões.

Acreditamos que, ao invés dos atuais cinqüenta
minutos divididos entre apenas dois oradores, seria
interessante aumentar-se para uma hora o tempo to
tal do Grande Expediente, incorporando-se os dez
minutos ociosos que existem entre seu encerramento
e o início da Ordem do Dia e distribuindo o tempo total
entre três oradores, para discursos de vinte minutos
cada um. Essa, aliás, era a regra original do Regi
mento aprovado em 1989, e nos parece que atendia
mais eficazmente à grande demanda existente na
Casa, haja vista o elevado número de parlamentares
desejosos de debater de forma mais profunda e alon
gada temas de relevância para o País.

Além de allmentar-se em um terço o número de
debatedores a cada sesSão, propomos um critério de
rodízio para participação no sorteio mensal: apenas
os ainda não-contemplados poderiam continuar a se
inscrever, evitando-se o que muitas vezes acontece
hoje, com alguns parlamentares podendo vir a usar
da palavra repetidas vezes e outros nunca logrando
ser contemplàdos com a mesma sorte.

Por acreditarmos que as alterações ora propos
tas tornam mais democrático e justo o acesso ao
Grande Expediente, que reputamos como das mais
importantes fases dasessão da Câmara dos Deputa
dos, contamos com o apoio de nOssos ilustres pares
nesta Casa para a aprovação do presente projeto de
resolução.

Sala das Sessões, 31 de julho de 2003. - Depu
tado Elimar Máximo Damasceno PRONA - SP

aoApense-se

"Art. 66. (...)

11 - Grande Expediente, a iniciar-se às
dez ou às quinze horas, conforme o caso,
com duração improrrogável de sessenta mi
nutos, distribuídos entre os oradores inscritos;

Art. 87. Encerrado o Pequeno Expedi
ente, será concedida a palavra aos Deputa
dos inscritos para o Grande Expediente,
pelo prazo de vinte minutos para cada ora
dor, incluídos nesse tempo os apartes.

§ 1°A lista de oradores para o Grande
Expediente será organizada mediante sorteio
com uma semana anterior ao término do mês
vindouro, competindo à Mesa disciplinar, em
ato próprio, a forma do mesmo e o momento
do uso da palavra pelos sorteados. (NR)

PROJETO. DE RESOLUÇÃO N° 59, DE 2003
(Do Sr. Elirnar Máximo Damasceno)

Altera os artigos 66 e 87 do Regi
mento Ihterno.

Despacho:
PRC-63/2000.

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação do Plenário

ACâmara dos Deputados resolve:
Art. 1° Os artigos 66 e 87 do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados passam a vigorar com as
seguintes alterações:
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A filosofia nos currículos da Ensino Médio não § 2° Os Deputados que já houverem
pode atuar num espaço restrito, dissolvendo-a em sido sorteados para falar uma vez no Gran-
modalidades temáticas de outras disciplinas. Ora, a de Expediente só voltarão a participar do
Filosofia tem no atual contexto político do fortaled sorteio após terem sido contemplados todos
mento das instituições democráticas do país um dos os demais Deputados que desejem fazer
papéis mais relevantes neste projeto, qual seja, o de uso da palavra. (NR)"
Contribuir para uma formação e fundamentação da
opinião pública brasileira, não deixando somente a
cargo da imprensa, que muitas.vezes se vê à deriva
como cerco do fenômeno midiático, que, ao modo do
Rei Midas, transforma em ouro, ou melhor, mercado,
tudo o que toca. Ela oporá, por aporias. Assim, contri
buirá para uma opinião públicaresponsável e crítica,
convidando para0 debate reflexivo, introduzindo va
lores que se assentam sobre aquela tradição grega
que falávamos inicio q que em suma, é devocação
política. Para nós, é o que pode con~truir instituições
democráticas e consolidar a democracia verdadeira
mente num país como o Brasil.

Sala das Sessões,. 7 de agosto de 2003. - De
putado Dr. Ribamar Alves PSB - MA
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 61, DE 2003
(Do Sr. Enio Bacci)

Denomina o Comitê de Imprensa da
Câmara dos Deputados de Comitê de
Imprensa Jornalista Roberto Marinho.

Despacho: Apense-se ao PRC-60/2003

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação do Plenário

A Câmara dos Deputados resolve:

Art. 1°. O Comitê de Imprensa da Câmara dos
Deputados, fica denominado Comitê de Imprensa
Jornalista Roberto Marinho.

Art. 2°. Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

O jornalista Roberto Marinho foi um brasileiro
que nunca envelheceu, partiu desse mundo na flor da
idade. Se nossa pátria tivesse alguns homens ou mu
lheres com a sensibilidade, visão empreendedora e
audácia, o Brasil com certeza teria tido outros rumos
no cenário mundial. Ele foi um idealizador, um COIl

quistador e acima de tudo um grande sonhador. Qu
ando herdou de seu pai Ireneu Marinho o Jornal O
GLOBO, na década de 20, não se intimidou em tocar
o negócio prá frente, mesmo que o Brasil à época t~

vesse 70% ou mais de analfabetos, quem iria ler jor
nal? Assim pensaria um ser humano qualquer!

Ao invés de se intitular dono de um jornal, colo.
cou um bom administrador para tomar conta do em
preendimentoe se lançou na vida profissional como
um simples repórter, aprendendo com humildade a
profissão que lhe traria sucesso e reconhecimento ao
longo da sua vida.

Quem em sã consciência criaria aos sessenta
anos de idade um canal de TV? Sua vida já estava es
truturada, financeiramente e sua família encaminha
da. O jornalista Roberto Marinho abraçou o desafio e
em poucos anos transformou a televisão brasileira
em vitrine para o resto do mundo.

Falar sobre Roberto Marinho é muito delicado,
pois você pode esquecer detalhes importantes da sua
vida e, o século XX, foi marcado por suas iniciais.

Por tudo e muito mais que não daria para discer
nir aqui, é que proponho o nome do jornalista Roberto
Marinho para o Comitê de Imprensa da Câmara dos
Deputados.

Sala das Sessões, 8 de agosto de 2003. - Depu
tado Enio Bacci (PDT/RS)

RECURSO N° 42, DE 2003
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Recorre, nos termos do art. 137, §
2°, do Regimento Interno, contra o des
pacho do Presidente referente à devolu
ção do PI. 1.378/ 2003, que dispõe sobre
as condições de aposentadoria do servi
dor público e dá outras providências.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (RICO, Art. 137, § 2°). Publi
que-Se.)

O Deputado abaixo assinado, com base no art.
137, § 2°, do Regimento Interno da Câmara dos De
putados, recorre ao Plenário contra o despacho inde
feritório ao Projeto de Lei de sua autoria, que" dispõe
sobre as condições de aposentadoria do servidor pú
blico e dá outras providências", pelas seguintes ra
zões:

O Projeto trata da possibilidade do servidor pú
blico que implementar as condições de aposentadoria
voluntária, previstas no art. 8° da Emenda Constituci
onal n° 20, de 1998, e, optar por permanecer em ativi
dade, fará jus a um abono de trinta e cinco por cento
enquanto permanecer em atividade, sendo que o
abono não se incorpora aos proventos da aposenta
doria.

O seu objetivo precípuo é regulamentar o dis
posto no art. 8° da Emenda Constitucional n° 20, 1998
c/c. o art. 40, não estando elencada entre aqueles
matérias de iniciativa privativa do Presidente da Re
pública previstas no art. 61, § 1°, 11 da Constituição
Federal.

Neste sentido, não estando inserida no rol de
competência exclusiva do Presidente da República, a
matéria pode ser objeto de proposição pelo parla
mentar, de acordo com o disposto no próprio art. 61
c/c. o art. 48 da Carta Magna, o qual dispõe que cabe
ao Congresso Nacional dispor sobre todas as matéri
as de competência da União.

Diante do exposto, com fundamento no art. 137,
§ 2°, do Regimento Interno, requeiro o conhecimento
e provimento do presente Recurso para a devida tra
mitação.

Sala das Sessões, 7 de agosto de 2003. - De
putado Luiz Carlos Hauly (PSDB - PR)
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RECURSO N° 46, DE 2003
(Do Sr. José Pimentel e outros)

Requer, com base nos arts. 58, § 3°
e 133 do Regimento Interno, que o Proje
to de Lei n° 7.090-A, de 2002, com pare
cer contrário da comissão de mérito, seja
apreciado pelo Plenário.

Despacho: Publique-se. Submeta-se
Ao Plenário.

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação do Plenário.

Publicação Inicial Art. 137, caput 
RICD

Senhor Presidente,
Os deputados abaixo-assinados, com base no

art. 132, § 2°, do Regimento Interno, recorrem ao Ple
nário contra o parecer conclusivo "pela rejeição",
apresentado ao Projeto de Lei n° 7.090/02, que "inst~

tui o Dia Nacional dos Profissionais de Compras", nos
termos do art. 58, § 2°, da Constituição, pelo ilustre re
lator, deputado Rafael Guerra, na Comissão de Edu
cação e Cultura, conforme anúncio publicado no Diá
rio da Câmara dos Deputados, edição de 19 de junho
de 2003, pela seguintes razões:

Trata-se de matéria de grande interesse dos
profissionais de compras;

Não caber ao Poder Legislativo contrariar a ce
lebração e instituição de uma data comemorativa que
respeita apenas aos integrantes da categoria que
visa a homenagear.

Sala das Sessões, 12 de agosto de 2003. 
Dep. José Pimentel Relatório de Verificação de
Apoiamento

RECURSO N° 46103

Proposição: REC-46/2003 - PL-7090/2002

Autor da Proposição: JOSÉ PIMENTEL E
OUTROS

Data de Apresentação: 12/08/2003

Ementa: Recorre contra a apreciação conclusiva da
Comissãode Educação e Cultura sobre o Projeto de
Lei n° 7.090/02.

Assunto: Recorre, com base nos art. 58, § 3° e 133
do Regimento Interno, para que o Plenário delibere
sobre o PL n° 7.090/02, que "institui o dia nacional
dos profissionais de compras".

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas: Confirmadas 58

Não Conferem 2

Fora do Exercício -

Repetidas -

Ilegíveis -

Retiradas-

TOTAL 60

MíNIMO 52

FALTAM-

Assinaturas Confirmadas

N° Nome do Parlamentar Partido UF
1 Antônio Carlos Biffi PT MS
2 Antonio Carlos Biscaia PT RJ
3 Assis Miguel do Couto PT PR
4 Carlito Merss PT SC
5 Carlos Abicalil PT MT
6 César Medeiros PT MG
7 Chico Alencar PT RJ
8 Colbert Martins PPS BA
9 Colombo PT PR
10 Daniel Almeida PCdoB BA
11 Devanir Ribeiro PT SP
12 Durval Orlato PT SP
13 Fernando Ferro PT PE
14 Fernando Gabeira PT RJ
15 Gilrnar Machado PT MG
16 Hélio Esteves PT AP
17 Henrique Afonso PT AC
18 Henrique Fontana PT RS

19 Iriny Lopes PT ES
20 Ivan Valente PT SP

21 João Alfredo PT CE
22 João Grandão PT MS

23 João Magno PT MG
24 Jorge Bittar PT RJ

25 José Eduardo Cardozo PT SP
26 José Mentor PT SP

27 José Pimentel PT CE
28 Luci Choinacki PT SC

29 Luciano Zica PT SP

30 Luiz Alberto PT BA
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31 Luiz Couto PT PB

32 Luiz Sérgio PT RJ
33 Maninha PT DF
34 Maria do Carmo Lara PT MG
35 Maria do Rosário PT RS
36 Mariângela Duarte PT SP
37 Mauro Passos PT SC
38 Nelson Pellegrino PT BA
39 Neuton Lima PTB SP
40 Neyde Aparecida PT GO
41 Nilson Mourão PT AC

42 Odair PT MG
43 Orlando Desconsi PT RS
44 Paulo Bernardo PT PR
45 Paulo Pimenta PT RS
46 Paulo Rocha PT PA
47 Professor Luizinho PT SP

48 Reginaldo Lopes PT MG
49 Roberto Gouveia PT SP
50 Rubens Otoni PT GO
51 Rubinelli PT SP
52 Simplício Mário PT PI
53 Teima de Souza PT SP

54 Vicentinho PT SP
55 Vignatti PT SC
56 Walter Pinheiro PT BA

57 Washington Luiz PT MA
58 Wasny de Roure PT DF
Assinaturas que Não Conferem
N° Nome do Parlamentar Partido UF
1 Eduardo Valverde PT RO
2 Zé Geraldo PT PA

Ofício n.o 160 12003

Brasília, 14 de agosto de 2003.

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

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que o Recurso

Contra apreciação conclusiva de comissão (Art. 58, §
1°, RICO) do Sr. Deputado José Pimentel e outros,
que "Recorre contra a apreciação conclusiva da Co
missão de Educação e Cultura sobre o Projeto de Lei

n° 7.090/02", contém número suficiente de signatári
os, constando a referida proposição de:

058 assinaturas confirmadas;
002 assinaturas não confirmadas.
Atenciosamente, - Ruthier de Sousa Silva

Chefe

ERRATA
(Republica-se em virtude de novo despacho

do Senhor Presidente:)

Onde se lê:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 104, DE 2003

(Da Sra. Thelma de Oliveira e outros)

Altera o art. 159 da Constituição Fe
deral.

(Apense-se à PEC-83/2003.)
Leia-se:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 104, DE 2003

(Da Sra. Thelma de Oliveira e outros)

Altera o art. 159 da Constituição Fe
deral.

(Apense-se à PEC-470/2001.)

ERRATA
(Republica-se em virtude de novo despacho

do Sr. Presidente)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 256, DE 2001

(Do Sr. Roland Lavigne)

Estabelece inelegibilidade para os
ocupantes de cargo público que tiverem
suas contas relativas ao exercício de car
gos ou funções públicas rejeitadas por
irregularidade insanável e por decisão ir
recorrível do órgão competente, ainda
que a questão tenha sido ou esteja sen
do submetida à apreciação do Poder Ju
diciário.

(Apense-se ao Projeto de Lei Comple
mentar n° 160, de 1993)

Leia-se:
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 256, DE 2001

(Do Sr. Roland Lavigne)

Estabelece inelegibilidade para os
ocupantes de cargo público que tiverem
suas contas relativas ao exercício de car
gos ou funções públicas rejeitadas por
irregularidade insanável e por decisão ir
recorrível do órgão competente, ainda
que a questão tenha sido ou esteja sen
do submetida à apreciação do Poder Ju
diciário.

(Apense-se ao Projeto de Lei Comple
mentar n° 27, de 1995 )

ERRATA
(Republica-se em virtude de novo despacho

do Sr. Presidente)

Onde se lê:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 267, DE 2001

(Do Sr. WeUington Dias)

Altera as alíneas "d" e "e" do inciso
I do art. 1° da Lei Complementar n° 64, de
18 de maio de 1990.

(Apense-se ao Projeto de lei Complementar n°
160, de 1993)

Leia-se:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 267, DE 2001

(Do Sr. Wellington Dias)

Altera as alíneas "d" e "e" do inciso
I do art. 1° da Lei Complementar n° 64, de
18 de maio de 1990.

(Apense-se ao Projeto de lei Comple
mentar n° 27, de 1995 )

ERRATA
(Republica-se em virtude de novo despacho

do Sr. Presidente)

Onde se lê:

PROJETO DE DECRETO LEGISUUIVO
N° 299, DE 2003

(Da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional)
MSC 1239/2002

Aprova o teXto de modificação ao
Convênio. Constitutivo da Corporação
Interamericana de Investimentos.

(Às Comissões de Finanças e Tributa
ção (Art. 54); e de Gonstituição e Justiça e
de Redáção (Art. 54»

Leia-se:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 299, DE 2003

(Da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional)
MSC 1239/2002

Aprova o teXto de modi'ficação ao
Convênio Constitutivo da Corporação
Interamericana de Investimentos.

(Às Comissões de Finanças e Tributa
ção (Mérito e Art. 54); e de Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54}) ;

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

IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Concedo a palavra ao nobre' Deputado Mauro
Benevides.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO
MAURO BENEVIDES QUE,ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
POSTERIORMENTE PUBLICADO.

O SR. HELENO SILVA (Bloco/PL-SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, na quarta-feira da semana passada, o Ministério
Extraordinário de Segura.nça Alimentar assinou con
vênio com o Ministério da Defesa para realizar obras
de convivência com a seca nas regiões dlo Nordeste
que se encontram em estado de emergência.

Em alguns Municípios as chuvas de inverno não
foram as esperadas. Em virtude disso, encontram-se
em estado de emergência. O referido convênio objeti
va construir 1 milhão de cisternas, aproveitando a
mão-de-obra dos produtores que estão ociosos nesta
época do ano, pois nãohá disponibilidade de empre-
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go nem obras de infra-estrutura, como a construção
de aguadas e outras que visem minimizar o problema
dos efeitos da seca no Nordeste.

Para nossa surpresa, inicialmente, o Estado de
Sergipe ficou de fora dessas obras emergenciais,
dessa assistência emergencial.

Segundo dados que se encontram na Secreta
ria Nacional da Defesa Civil, Sergipe não tem Municí
pios passando por esse tipo de problema, o que não é
verdadeiro. No nosso Estado, cerca de 15 Municípios
estão em estado de emergência e perderam 100% da
safra em virtude da escassez das chuvas.

Faço um apelo para que se inclua o Estado de
Sergipe no Programa Emergencial de Combate à
Seca. Já falei com a Defesa Civil do Estado de Sergi
pe, que enviou os dados para a Defesa Civil Nacional.
Ainda não tive condições de conversar com o respon
sável pela Defesa Civil Nacional, ligada ao Ministério
da Integração Nacional, sobre a atualização dos da
dos, para que Sergipe venha a ser incluído nesse pro
grama de convivência com a seca, lançado pelo Mi
nistério da Segurança Alimentar em parceria com o
Ministério da Defesa - repito. O Exército deverá coor
denar a operação pipa.

O nosso grande sonho é que os carros-pipas,
utilizados há séculos, sejam banidos da história do
Brasil e do Nordeste e seja criada infra-estrutura hídri
ca nas comunidades, principalmente nos Estados ba
nhados pelo Rio São Francisco.

Não é de se admitir, Sr. Presidente, que Municí
pios às margens do Rio São Francisco, nesta época
do ano, comecem a sentir o drama da falta de água,
bem essencial ao povo da região.

Apelo à Secretaria Nacional de Defesa Civil
para que tome as providências, a fim de que os Muni
cípios do semi-árido e do Alto Sertão de Sergipe se
jam incluídos no programa de convivência com o
semi-árido, lançado pelo Ministro da Segurança Ali
mentar. Por enquanto, procede-se à coleta de dados
da Defesa Civil Nacional para incluir Sergipe nas
obras de construção de 1 milhão de cisternas. Dese
jamos igualmente que a Operação Pipa, dirigida pelo
Exército, beneficie as regiões, onde há necessidade
de abastecimento de água e com isso se evite a politi
cagem.

Sr. Presidente, falo tanto em nome do povo ser
gipano como no do Alto Sertão do nosso Estado.

Muito obrigado.

o SR. JAIR BOLSONARO (PTB-RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na semana passa
da, realizou-se na Câmara dos Deputados sessão so
lene em homenagem ao bicentenário de nascimento
do Duque de Caxias.

Não há dúvida de que o Patrono do Exército foi
e é exemplo de abnegação, coragem, lealdade e 
por que não dizer? -, patriotismo, apesar de ultima
mente esta palavra estar um tanto quanto em desuso.

Deputado Professor Irapuan Teixeira, tive a
honra de ser convidado, pelo Comandante do Exérci
to, para a entrega de espadins, na Academia Militar
de Resende, onde estive no sábado. Foi a 15a soleni
dade consecutiva a que compareci. Na maioria das
vezes, não fui convidado por diversos motivos.

Notei algo estranho em Resende: o público pre
sente representava aproximadamente metade da
quele dos anos anteriores. Como a data é próxima a
25 de agosto, fim do mês, não se justifica a ausência
por falta de pagamento. Comecei a me perguntar o
que estava acontecendo com o Exército Brasileiro,
que não tem mais oferecido atrativos para os jovens
de classe média.

Hoje em dia, no nosso Exército - e o Deputado
Professor Irapuan Teixeira sabe disso, porque foi
cabo do Exército por vários anos -, um recruta ganha
exatamente 153 reais brutos por mês, valor muito
abaixo do salário mínimo. Ele é formado com menos
de 20 tiros por ano. O Deputado Irapuan, no período
de formação, deu mais tiros.

Mais de 50% das nossas viaturas têm acima de
20 anos de uso. O Exército Brasileiro não oferece
mais atrativos. Na Academia, procurei saber o motivo
da tão baixa presença de familiares no evento. Che
guei à conclusão de que somente as famílias das
classes C, D e E têm procurado a carreira das armas.

Conversei com pais de cadetes e alguns me dis
seram que os filhos estudavam lá porque têm certa
segurança de emprego e salário.

Não lhes respondi naquela hora, mas indago
aos meus companheiros: quem precisa de seguran
ça? O homem? O militar? Ou o Brasil? Será que nos
so Exército vai se transformar num mamute e sua efe
tiva necessidade será brevemente questionada?

Pergunto ao Deputado Inocêncio Oliveira:
V.Exa. conhece algum Deputado, algum Senador, Mi
nistro ou Governador de Estado, um juiz, um desem
bargador, um empresário cujo filho ou neto estude na
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Academia de Resende? Não. Academia militar não
pode servir para dar empregos a pobres.

Vejam o caso de Alcântara, em que pese o em
penho, sacrifício e dedicação daqueles homens. La
mentamos a morte deles.

O Brasil regrediu, não possui mais cérebros, e
este Congresso só fala em pobres, em fazer justiça
social com a reforma da Previdência, com a reforma
tributária, com o aumento de impostos e dasalíquo
tas do Imposto de Renda!

Se quisermos retirar a enorme quantidade de
pobres da miséria, Sr. Presidente, temos de adotar
uma política de controle de natalidade. Fora isso, é
demagogia.

Os aspirantes que concluem o curso em Resen
de ganham aproximadamente 2 mil e 200 reais líqui
dos por mês. É o mesmo que ganha, bruto, o tercei
ro-sargento da PM do Distrito Federal. Não que o sar
gento ganhe bem! Ele deveria até ganhar mais. Te
mos excelente segurança pública em Brasília exata
mente por causa disso e não queremos que o Gover
no Lula esculhambe a segurança pública do Distrito
Federal.

Daí a preocupação dos Parlamentares oriundos
das PMs, especialmente com a previdência dos servi
dores vinculados à segurança pública. Um cadete de
Resende ganha 330 reais brutos por mês. Menos da
metade, Deputado Professor Irapuan Teixeira, do
que percebe um soldado engajado no Exército. É
uma enorme inversão hierárquica. Os críticos contu
mazes podem afirmar que o cadete ganha para estu
dar. Ora, meu Deus, quem quer estudar infantaria, ar
tilharia e cavalaria, se isso não tem qualquer aplica
ção fora da carreira militar? Se não forem oferecidos
atrativos, brevemente nosso Exército será transfor
mado em Exército de miseráveis. Éo que queremos?

Sempre sugiro aos meus colegas que conhe
çam um pouco mais as Forças Armadas.

O Orçamento que está chegando é menor, em
termos absolutos, do que o do ano passado. Esta é
mais urna vergonha do Governo Lula.

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ve
rificamos que a maioria da população brasileira con
corda com as reformas que o Governa Lula realiza
com o apoio dos Parlamentares e Governadores.
Mesmo os pontos que considerávamos conflituosos
foram bem recebidos por grande parte da população,

que percebeu estar na linha da inclusão social. Atual
mente, milhões de brasileiros não participam da Pre
vidência e o nosso Governo está mesmo convencido
de que é importante incluí-los neste regime.

Além disso, há o problema da justiça social. Só
quem é cego não vê a importância de todlas as·refor
mas que conduzirão - nosso Governotem plena con
vicção disso - a uma profunda mudança no Brasil.

Neste sentido, Sr. Presidente, solicito seja re
gistrado nos Anais desta Casa matéria publicada no
Jornal de Brasília, edição de 27 de ago&1o de 2003,
intitulada Cresce0 apoio para reforma.

O povo tem plena convicção de que o atual
modelo de Estado e o desemprego são conse
qüências do Governo passado e confia plenamen
te no Governo Lula. Isso está dito no resultado da
pesquisa.

Tenho a certeza de que as reformas serão apro
vadas, e partiremos para as reformas agrária, políti
ca, administrativa e trabalhista.

O Governo está no rumo certo, e a população
está de acordo com ele. É claro que algumas cor
porações insistem em colocara cabeça no buraco
como avestruz e não verificarnque a grande parce
la da população está fora do sistema de produção
e do regime de previdência, mas ela precisa ser in
cluída.

Fico triste quando algumas corporações não
percebem essa realidade~ Elas ficam pensando em si
e se esquecem de que grande parcela da população
brasileira, que paga os nossos salários, deve ter
acesso também ao regime de previdência.

Ontem, companheiros da nossa bancada afir
maram que manteriam a posição de abstenção,
como fizeram no primeiro turno da vota.ção da Pre
vidência. Portanto, peço aos companheiros que vo
tem a favor da reforma do Governo. Não pensem
que a abstenção é a melhor saída, porque os que se
abstiveram também estão sendo considerados trai
dores do povo.

E a Bíblia nos revela que somos quentes ou frios
- ser morno não vale. Água morna, se tomada, é vo
mitada. Espero que os companheiros venham a nos
apoiar no segundo turno e votar com a bancada do
Partido dos Trabalhadores: a favor da ref!::>rma da Pre
vidência.

ARTIGO A QUE SE REFERE O
ORADOR:
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Cresce oapoio para reformé
PEsquiaa do InsUMo Sen

sus. para 11 Confederação
Nacional dos 'hanspor

!es (CNT), divulgada onlem
em B~asilia, mostra que 68,1%
dos brasileiros são s favor da
relorma da Previdência {veJa
quad~o ao ladol. a índice era
de 66 % no levantamento res
lindo em maio, quando a per
gunta (oi (eita pela última VEZ.

Disseram ser cont~a a relonoa
15,1% dos entrevistados 
Eram 12.7% elll maio.

Para 60,2%. a reforma pro
posta pelo governo vai melho
rar a vida ,54.4% em maio),
enqwmto que 14,1% acham
que não vai melllorar nem
piorar (15,9%) e 13% dllle
rem que 'lai piorsr (10.2%).

O \wanlaJnento loi reaJiza
ao entre os dias 20 e 22 de
agosto. com duas mil pelSOaS

em 195 municípios. A margem
de eml é de tn!s pontos penoen
luaís para mais 011 para menos

A pesquisa mostra amda
que 60,8% dos entrevistadns
são a favor da cobtança de
11 % sol>re o 'lue clCcedcr os
salârios de R$ 1.200 dos ""nli
dores inativos - na nlorma, já
aÇlrovsda em pnmeiro turno
nill Câmara, esse valor ficou
em 11$ 1.4~{) /lar.. os 5elVldo
res federeis. Segundo a pes
quisa, 26,7% dos brasileiros

sio contra a taxação;
Disseram ser a favor de UfD

me"". "t. para os servidores
públl."s e ptlvados 62% dos
entrevistados. enquanto
21,1 % s.ao contra. Dois em c:a:.
da Ir!s enlr."islados f67.6~.)

Se posic~(Inaram conLra DtetR
matar fixada para juízes - de
R$ 11170 na reforma. FI..
ram a hwot 24,J%.

Para 31.6°/Cl. a nfonna tri
butária que es:Lá ,tramitando
na Cangresso vaj aumtntar a.
carga tributária. Dis~1n

acreditar em um. queda na
carga 29,9% e 21,4% acham
que vai ficar igual.

A maioria d"" brasil.imo
aclta que a atuação do g.V1!l1Io
Lula em relação as invasões de
Iam l.ilas pelo MOVll11ento
dos Trabalhadores Rurais Sem
Thrra (MSTI e à reação dos ruo
ralistas tem sido inaàoquada.

A pesquisa CNTfSell&l1$
reveja que 56~1% avaHam que
Q governo não tem mantidD a
ordem, enquanto que 33,5%
disseram que a ação do gover
no l'ln sido adequada.

As '-teeenJes invasões de
terra promovidas pelo M8T
foram c{mdenadas par 73',1%
àQl entre:vistados - 20,8% sào
a iavor, porque acham que os
6'em-teaa precisam· de terra
nara trahalhar-

Governo Lula
ganha pontos

A avaliação positiw do go
vemo eme.u doi. pontos, en-

quanto a aprovação óo prui
dente Luiz Inácio Lula da Sil
va manteve-se praticamente
estável entre julho • agosto
dMe ano. segunào re",,'" a
pesquisa da CNT/S.IlJIIS.

De a~ordo <om a pe.q~,
48,3% avaliam p06lt..amente
D g01lelTul: {9,2% ótimo e
39,1% bom/e 76.7% aprovam
o desempenho de LII!. na Pre
sídêncla. Em julhu, eram
Ui.3~oO de avaliação pOS1\ivI
(716'Íl ólimn e 38.1% bom) e
77,6% de apr.....çâo a Lula.

Diii5enm que o governD é
regu(ar 38 16% (3B.8% em ju
lhol. enquanlo que 10% o
avaliam negativamente
1".8% r~im e 5,2'% péS'lllirnoJ
- em julho, a avaliação nega
tiva era de 10,3% C5,3% ruim
e 5% pésslmol.

Segundo o presIdente da
CNT, Clési. Andrade. que é
vice-governador de MiniS
Gerai. e do PL, partIdo que
apóia o g(]yern[). como a
pesquisa foI. realiuda logo
.apos o carle de 2 t 5 pontal
no& juros -- {Jc:on.do no dia
20. -, a avaHação do governo
pode ter sido inlluenciad.
p051tlvamentf..

A pesqlUsa mostra tam
bém queda na .avaliaçãa do
desempenno do governo na
condução da POIi!l ta econÔo
mi~a e Slla atuação na· área
social. No f'ntantD, .os. inrliees
continuam allQ1.
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O SR. LUIZ ALBERTO (PT - BA. Sem revisão Chamo a atenção de V.Exas. para l~sse drama,
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que talvez seja unico no Brasil e no mundo. Devido à ig-
vou me referir novamente a tema que abordei há 2 norância dos Poderes Públicos na ocasião, há 30 anos,
anos nesta Casa, o qual é uma verdadeira tragédia. escolas, ruas e hospitais· foram calçados com escória

Há 1 ano, na Comissão de Defesa do Consum~ de chumbo, e a cidade inteira está contaminada.
dor, Meio Ambiente e Minorias, realizamos reunião de Sr. Presidente,.faço apelo no sentido de que.os
audiência pública para denunciara contaminação de Ministérios e os órgãos por mim mencionados partici-
chumbo em trabalhadores do .. Município de Santo pem desse evento.
Amaro, especialmente da cidade de Santo Amaroda Passo a tratar de outro assunto, Sr. Presidente.
Purificação, no recôncavo baiano. Na ocasião, q~an- A promoção e preservação dos valores culturais, so-
do .exibimos uma fita com depoimentos de trabalha- ciais e econômicos decorrentes da influência negra
dores contaminados e de seus. familiares, represen- na formação da sociedade. é a finalidade da Funda-
tantes devários Ministérios,.entre eles o da Saúde, o ção CulturalPalmt;lres, entidade que completou 15
da Previdência e o do Meio Ambiente, assim como o anos de atuaçãono dia 22 de agosto último e é presi-
Governo do Estado da Bahia, comprorneteral11-seem dida, desde o iní?iodo Governo Lula, pelo Prof. Ubira-
minimizar odrama vivido poraquelacomunidade.No tan Castro. Aluta pelo estabelecimento e pela perma-
entanto, ele. permanece. Uma comunidade inteira nência ge uma. gestão participativa, que leve emcon-
está contaminada por escória de chumbo deixada ta os diversosgruposrelacionados com sua missão,
pela elTlpresafrancesa PennaroyaOxide SA.. Rieux, em diversas partes do País, é característica dessa
que ..depois passou a responsabilidade. à .empresa entidade pública vinculada ao Ministério da Cultura.
brasileira Plumbum Mineração e Metarlugia Ltda., A Constituição Federal, no art.6S do Ato das
que abapdonou aquela fábrica deixandocercade 700 Disposições Constitucionais Transitórias, garante a
mil toneladas de escória de chumbo. Até hoje nenhu- essas comunidades proteção constitucional, o que,
ma atitude foi tomada pelo Poder Publico. no entanto, lhes é negado. Cito como exemplo o infe-

Felizmente, Sr. Presidénte, agora, no Governo Iiz acidente ocorri~?na Base de Alcântara, base de
Lula, em conversa com a Ministra Marina Silva, lançamento de foguetes. Esse acidente é resultado
S.Exa. se ?omprometeu não apenas a tomar iniciat~ dessa política que não garante direitos às comunida-
vas para atacar o problema, mastambém a verificar a des, que maisul11av~zsof~em as conseqüências pelo
situação in loco. fato de. o PoderPublico não lhes garantir proteção.

Quero registrar que umadas pessoas que fizeram Entre os muitos .comwomissos da Palmares,
depoimento novídeo exibido naquela audiência pública destacam~se aprese.rvação e o •.. desenvolvimento
faleceu. rl3eentemente, . vítima da. contaminação de das comunidad~sJema~escente$de.quilombos, a
chumbo. Vários trabalhadores, hoje desempregados, partir da articul~çãoe?90rdenaç~od~açãoconjun-
que procurélmemprego em qualquer fábrica ou indus- ta com várias 9rganiza.çõesg()vernamentais e não
tria da região, não são aceitos quando o empresário governamenta.is;a sisternatizaçã~ ~~ todoo conhe-
sabe que .el~s foram .• empregados da empresa de cimen!o que.Se pr()duz .nasipstituiçôesbrasileiras
chum~PI~m~um. Mais que isso: os filhos deles tam- de ensino supeti9~e a.l11obm~açãod()slOe~quisado-
bém•são discriminados na hora. de preencher alguma res dedicados.aosestudosafro-brasileiros;cons-
vaga.. ~ssas pessoas vivem verdad~ko drama e não trução de canais ~ecomunicaçã()com o conjunto
têm ajuda ~em apoi~ dos Poderes Publicos. da sociedade bra.sileira para difundi.Lurnaimag~m

Porta.nto,. estamos solicitando, por intermédio positiva do ne€lro. brasileiro, mobilizar/do arti~tas,

da COmi~sãp de M~io Ambientl3' a realização deau- escritores, Proqutores, com~nica(jores~.empresári-
diência~ública no local, em Santo Amaro, com a pr& os, para a criaçãO da TV Palmares, da Rádio Pal-
sençaqê f\,1ini~tra..Marina SjI~ae de representantes mares, da Edit~raPahnares.

da FUf\Jf\S.,ô., deÓr€lão~ambientai~,da Secretaria de Para. acon~ecuç~o desses objeUvos, éimperiO-
Saúq~.do Estado. da Ba.hia e dos Ministérios da Saú- so que algumasde~andasq~ instituiçãosejam aten-
de eda ~reviqência..Social,para que s~.encontre so- didas..•Entre·~lasumnovo espaço de funcionamento,
luçãoparaes~e drama. A ertlpresé:\.francesa Penna- compatível COITIajrnportânciae .o alcance de. suas
roya .exill1~-se. da responsabilidade, e a brasileira ações; umaa.I11~Iia.çãoorça.l11entária e a implantação
Plurrybul11 diz que não quer dar q~poimentonem to- da rede de comuniCaçã.o Palmares.
mar nenhuma atitude, porque a situação está sub ju- Estou em cq~sta.~te interação com a atualpresi-
dice. dência da instituição, como Parlamentar negro e com-
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prometido, e tenho me empenhado em viabilizaralgu- Temos vivido período de profundas perdas. A
mas dessas reivindicações, por reconhecer a função reforma surge nesse contexto e carrega, portanto, o
estratégica que a Fundação Cultural Palmares pode risco de chancelar nesta Casa mais perdas ainda.
desempenhar no processo de consecução da igual- Nos debates realizados no movimento sindical
dade racial no Brasil. tenho sentido profunda expectativa de renovação,

Além disso, sempre que possível, esse manda- mas também o temor de - dependendo de como vier
to tem estabelecido parceria muito felizGom a Palma- a liberdade e a autonomia sindical - haver enorme
res, com excelentes resultados em diversas ações, desestruturação da organização dos trabalhadores.
como recepção a comitivas diplomáticas, grupos de Tenho recolhido opinião dos dirigentes de sindi-
ativistas negros e indígenas, na construção de semi- catos de trabalhadores. Todos são unânimes em di-
nários e palestras. Assim, quero destacar o sucesso zer que há necessidade de legislação protetora da or-
da última parceria entre esse mandato e a FCP, um ganização sindical. Essa lei deve garantir democrati-
encontro realizado em meados deste mês de agosto, camente aos trabalhadores a possibilidade de avan-
em Salvador, que reuniu o Ministro da Cultura, Gilber- ço na construção de nova estrutura sindical.
to Gil, e um público formado por intelectuais e artistas Precisamos assegurar às centrais sindicais um
negros da Bahia. estatuto não apenas com a legitimidade que elas já

Na ocasião, a classe artística e pensante teve a conquistaram, mas com legalidade.
oportunidade de expressar suas expectativas e rei- O debate que travamos é muito importante para
vindicações diretamente ao Ministro da Cultura, além preservarmos essa unicidade que tem sido a guarida
de refletir em conjunto e estabelecer metas comuns. de dirigentes sindicais descomprometidos com os di-
Alguns grupos, como o Movimento de Artistas Negros reitos dos trabalhadores.
e o Movimento contra a Intolerância Religiosa discuti- Temos de preservar a organização sindical do
ram propostas previamente e as apresentaram ao Mi- ataque dos que querem desmontar os atuais sindica-
nistro Gilberto Gil no momento do encontro. São tos apenas para fragilizar ainda mais a organização
ações como esta, diretamente ligada à Fundação dos trabalhadores.
Cultural Palmares, que nos fazem vislumbrar mais Sr. Presidente, neste momento em que estamos
possibilidades de um Brasil mais igual. iniciando verdadeiramente o debate, quero dizer que

O SR. TARCISIO ZIMMERMANN (PT - RS. os grandes temas significam a garantia de organiza-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. ção sindical, os processos de sua democratização e
Deputados, abordarei nesta manhã o tema das refor- não da submissão a uma lógica econômica e de mer-
mas trabalhista e sindical, também tratado pelo Jornal cado. Necessitamos discutir - o que infelizmente não
da Câmara, pela Comissão Especial da Reforma Tra- está acontecendo - a redução da jornada de trabalho,
balhista, presidida pelo Deputado Vicentinho, que a exemplo do que fizemos em 1988, quando aprova-
está presente neste plenário, e debatido no Fórum mos a redução da jornada de trabalho de 48 para 40
Nacional do Trabalho e nos Estados, por intermédio horas semanais.
dos Fóruns Estaduais e das Conferências Estaduais É importante assegurarmos o direito de organi-
do Trabalho. zação dos trabalhadores no local de trabalho. Sem

Esse é um assunto de extraordinária complexi- isso, não teremos sindicalismo e processo de negoci-
dade. Estamos vivendo um período de profundas mu- ação. Precisamos discutir, nas reformas sindical e
danças no mundo do trabalho e de graves ataques trabalhista, não o tema da precarização, mas, sim, o
aos direitos dos trabalhadores e à sua organização direito ao trabalho digno tanto para a juventude como
sindical. para os maiores de 40 anos.

As reformas trabalhista e sindical iniciam o debate A pauta de debate das reformas trabalhista e
diante de uma realidade em que os trabalhadores só sindical é progressista. Este será um momento de
têm perdas. Na verdade, nos últimos anos, eles deixa- afirmação do direito ao trabalho e da dignidade das
ram de perder em algumas circunstâncias, quando o pessoas neste País.
Governo, num ato de coragem e ousadia, retirou o Pro- Era o que tinha a dizer.
jeto de Lei n° 4.302, que previa a universalização da ter- O SR. VICENTINHO (PT - SP. Sem revisão do
ceirização e a transformação do contrato temporário em orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
contrato por tempo indeterminado. amanhã, dia 28 de agosto, faz 40 anos que Martin
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Luther King proferiu discurso para mais de 250 mil brancos -, que sempre lutaram contra a discrimina-
pessoas diante do Memorial Lincoln. ção racial.

Nesse discurso, intitulado "Eu tenho um sonho", Peço, por isso, aos Srs. Deputados que discu-
até hoje marcado na memória de muitos, disse ele: tam commuito carinho o Estatuto dalguak:lade Racial
"Eu tenho o sonho de que as minha.s 4 pequenas cri- quando a matéria chegar a este Plenário.
anças vivam um dia numa nação onde não sejam juJ- Muito obrigado, Sr. Presidente.
gadas pela corda pele, mas pelo conteúdo do seu ca- O SR. ARY VANAZZI (PT - RS. Sem revisão do
ráter". orador.) - Sr. Presidente,8ras.e Srs. Deputados, nos

Lembro a data, Sr. Presidente, porque o Brasil últimos meses tivemos 2 importantes debates no Po-
também luta pelo mesmo ideal. E é visando a esse der Legislativo. O primeiro foi o da proposta de refor-
ideal que a Casa vai votar o Estatuto da Igualdade ma da Previdência, cuja votação em segundo turno
Racial. provavelmente será hoje.

Há no Congresso Nacional grande luta em defe- Certamente tivemos divergências políticas com
sa da dignidade não só do povo negro, mas também relação à matéria, mas o fundamental é que conse-
dos idosos, mulheres, crianças e jovens. Todos te- guimos reduzir a diferença entre o maior e o menor
mos de lutar contra a maldita doença do preconceito e salário no País, principalmente no caso das aposen-
da discriminação que tanta dor e sofrimento tem trazi- tadorias.
do às suas vítimas. Discutimos também acerca do Brasil que quere-

Quando o Dr. Martin Luther King fez aquele dis- mos construir para o futuro.
curso, há exatamente 40 anos, nos Estados Unidos, O debate foi extremamente importante, embora
contávamos com 48 Prefeitos negros, hoje eles são muitos pontos ainda necessitem de negociação. Exis-
450; havia 10 parlamentares negros no Congresso te, porém, possibilidade de avanços no Senado Fede-
Nacional, hoje há 39; apenas 20% dos negros tinham ral. Duas questões ainda não foram supelradas: as re-
acessoà educação, hoje são 78%; somente 3,1% ti- gras de transição e,fundamentalmente, a paridade.
nham acesso à universidade, atualmente são 17%, Esperamos poder superá-Ias e fazer uma reforma
índice superior ao da própria comunidade negra nor- que trate com mais igualdade os trabalhadores, prin-
te~americana. cipalmente os 40milhões de brasileiros que, depois

Dados mostram que, embora exista sofrimento de prestar serviços à Nação, hoje não têm sequer a
garantia de que o Estado brasileiro lhes possibilitará

e discriminação, as políticas afirmatiVas aprovadas e
desenvolvidas fizeram com que a comunidade negra uma aposentadoria digna para que possam viver o fi

nal dos seus dias.
tivesse acesso ao desenvolvimento.

O segundo ponto que trazemos à discussão do
Nodiaem que Martin LutherKing fez aquele dis- Plenário é a proposta de reforma tributária. Na minha

curso, 50% do povo negro estava em estado de po- avaliação, estabelece-se aí uma importante marco di-
breza; hoje o índice caiu para 22,7%. visor para nosso País.

O Presidente &1 República do Brasil tem adota- Ainda não consegui entender como diversos se-
do política de combate ao racismo: criou a Secretaria tores da sociedade, que perderam o poder depois de
de Promoção da Igualdade Racial e colocou negros nos terem governado por anOS, têma ousadia de con-
nos Ministérios, indicouum Ministro negro para o Su- tinuar defendendo a guerra fiscal, elemento nocivo ao
premo Tribunal Federal e introduziu na política de crescimento econômico, principalmente para alguns
educação nacional o ensino de História e Cultura Afri- Estados que quebraramem virtude de vultosos incen-
canas, disciplina que fará parte do currículo escolar a tivos fiscais concedidos a grandes cOlporações, a
partir do próximo ano. grandes empresasmultihacionais. Evidentemente, a

É importantíssimo relembrarmos a data de hoje, guerra fiscal hão alavancou o crescimento do PIB na-
apenas para compreendermos que a luta vale a pena. donal, que em muitos anos não ultrapassou 1,5%.
Nada seeonquista de uma hora para outra. Não sos- Aliás, às vezes foi até negativo. Alguns, porém, ainda
segaremos nessa batalha! sentem saudade da guerra fiscal e a defendem vee-

O discurso do Dr. Martin Luther King ainda per- mentemente.
manece na mente das pessoas de bem deste plane- Há ainda outros que não têm a coragem, por
ta, assim como o sonho do querido e amado Nelson exemplo, de apoiar a cobrança de IPVA sobre aviões
Mandela e de tantos líderes deste País - negros e e jet skis comprados pela burguesia, pelos mais aqui-
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nhoados deste País. Esses não pagam IPVA, ao con- Sr. Presidente, vamos levar essa reivindicação
trário do trabalhador que paga pelo fusquinha usado ao Governo Federal e à sociedade brasileira. Vamos
que possui. também debater essa agenda positiva em breve, por-

Esse debate não aparece na mídia; aparece que ela será extremamente importante para o cresci-
apenas a exigência dos Estados de participação na mento econômico sustentável do nosso País.
CPMF, ou de Estados e Municípios na C1DE. Muito obrigado.

Por outro lado, embutidos na proposta de refor- O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente,
ma tributária há fatores fundamentais capazes de ala- pelo a palavra pela ordem.
vancar o desenvolvimento nacional e dar sustentabil~ O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
dade à política econômica. Citei aqui apenas 2 ele- V.Exa. a palavra.
mentos estruturantes que fazem parte do debate da O SR. CARLOS SANTANA(PT - RJ. Pela or-
reforma tributária. demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero

Outro ponto não discutido em profundidade é o apenas comunicar à Casa que acabei de receber um
imposto sobre as grandes fortunas. O debate da ma- telefonema do Delegado Tadeu, de Paulínia, Municí-
téria se arrasta há anos, mas nunca tivemos coragem pio em que, da semana passada para cá, 5 carretas
de estabelecer uma contribuição maior para aqueles de óleo e combustível foram apreendidas.
que acumularam grandes fortunas - fortunas que mu- A Agência Nacional do Petróleo - ANP, que
itas vezes não foram fruto de trabalho, esforço e ded~ conta com apenas 55 fiscais para fiscalizar 30 mil
cação. É o caso, por exemplo, daquele cidadão de postos no País, não pôde mandar ninguém para lá
São Gabriel, no Rio Grande do Sul, que hoje tem 3 fa- antes por falta de dinheiro. Entrei em contato com o
zendas, uma delas com 13.500 hectares. Já foi de- Embaixador, que me disse claramente: "Santana, os
monstrado que a terra não era produtiva. Quer dizer, fiscais estão indo agora de manhã a Paulínia para

tentar resolver a situação".ele não acumulou aquela fortuna por meio de trabalho
e esforço, mas, sim e fundamentalmente, como resu~ Se as autoridades brasileiras têm conhecimento
tado de processo de apropriação de bens imóveis da atuação da máfia de combustíveis no País, deveri

am dar à ANP todas as condições e estrutura para
ocorrido ao longo da história deste País. que a Agência pudesse verificar esse tipo de situa-

Por fim, Sr. Presidente, além desses 2 grandes ção. Afinal, Sr. Presidente, o Brasil perde 10 bilhões
debates, o País precisa - e vai tê-Ias em breve - de de reais por ano por causa dessa máfia.
outras pautas. Chamo a atenção da sociedade bras~ O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _
leira: temos de realizar um debate sobre o acordo

Concedo a palavra à nobre Deputada Almerinda de
com o FMI. Ele não deve ser feito apenas nos gabine- Carvalho.
teso A sociedade brasileira tem de se manifestar e de- A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO
bater a renovação ou não do acordo com o FMI. (PMDB-RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) ~ Sr. Pre-

Da mesma forma, a sociedade terá de retomar o sidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho feito reitera-
debate sobre a Área de Livre Comércio das Américas, das manifestações em prol da construção de mais
a ALCA. Não podemos assinar o acordo, em 2005, uma refinaria de petróleo no Estado do Rio de Janei-
submetidos à lógica do imperialismo comercial nor- ro. Primeiro, por causa das condições favoráveis de
te-americano em detrimento da nossa economia e escoamento da produção por via marítima; segundo,
principalmente da nossa produção agrícola. pelo fato de ser o Rio o Estado produtor de mais de

Precisamos estabelecer um grande debate tam- 80% do petróleo do País.
bém sobre a reforma agrária, outro elemento funda- Acrescente-se a isso a possibilidade de amen~

mental à geração de empregos e à distribuição de zarmos a crescente população de desempregados e
renda. A desconcentração de terras faz parte da a onda de violência que grassa no Estado com a ge-
agenda positiva que o Governo Federal vem elabo- ração de empregos na região. Os meios de comuni-
rando com movimentos sociais organizados. cação, porém, têm noticiado que, por motivos alheios

Nosso Governo terá a grandeza e a dignidade aos aspectos técnicos, há tendência de que as refina-
de realizar esse debate. Sua intenção é redistribuir a rias sejam construídas em outras áreas do País.
terra a pessoas ligadas à agricultura que hoje não têm Por tudo isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
acesso a ela e garantir o assentamento de milhares tados, quero conclamar os Parlamentares do Estado
de famílias hoje acampadas por todo o País. do Rio de Janeiro a se somarem aos nossos esforços



A SRA.. SELMA SCHONS (PT~PR. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, queroparabenit:ara Ministra Emília Fernan
des, que, nesta semana, ao lado do Presidente Lula,
empossou o novo ConselhoNacional dos Direitos da
Mulher, órgão integr~nte da Secretaria Nacional de
Políticas para as Mulheres.

Composto por representantesda sociedade civil
e órgãos do Governo Federal, esse Conselho tem
como finalidade promover, em âmbito nacional, políti
cas para as mulheres e ampliar a presença da Secre
taria .em todo 9País, estimulando a formação dos
Conselhos E:staduais e Municipais de Defesa dos Di
reitos da Mulher.

E essa tem sido LIma das· metas do nosso man
dato. Assumimps ocpmpromisso de estimular em
cada Municfpioélformaçãod7 seu Conselho, para le
var à comunid~c1elocal a discussão sobre a questão
feminina e, d7ssaforll1a,contribuirpara reduzir o pre
conceito e a di~riminação contra a mulher, uma das
metas daquela.$ecretaria.•Por intermédio dos Conse
lhos, é possível poorqenar os. programas do Governo
Federal, aex7mplo .c1oPrograma Nacional de Com
bate à Vi()lênciaRon1ra aMulher, lançado no mesmo
dia da posse do novo Conselhb NacionaL

A violência contra a mulher é um dos maiores
problemas de.nos~a sociedade .• E a violêl1cia domés
tica cre~e à ~edida que se cultua a mentalidade ma
chista, segundo a qual a mulher é educada para cui
dar do lardeJorma submissa e dócil, e o homem, para
prover e dominar.

De aCOrdO com dados do Relatório .sobre a Eli
minação deToqâ$ClS Formas de Discriminação Con
tra a Mulher,prpduzido pela ONU em vários países,
no BrasU, .l::I.·cacl~ .15 segundps, uma l11ulher sofre
agressão física, psíquica ou moral. O documento con-
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no sentido de não permitir que o anseio da sociedade Por fim, Sr. Presidente, convido as Sras. e os
carioca, que se uniu em torno do slogan "O petróleo é Srs. Deputados que ainda não tiveram oportunidade
nosso e a refinaria também", sofra essa frustração e de comparecer ao seminário a participarem desse
injustiça. evento e se tornarem nossos aliados na defesa do

Ao mesmo tempo, dirijo apelo às autoridades Vale do Mucuri e do Vale do Jequitinhonha.
.., 'd d . . d t d· O Vale é vida, o Vale é verde; o Vale é versos, oestaduais, as entl a es orgamza as e a o o o povo

do Rio de Janeiro para que perseverem na luta pela Vale é viola.
construção da refinaria no Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Muito obrigada. O SR. PRESIDENTE(Inocêncio Oliveira) - Con-
O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT-MG. Sem cedo a palavra à nobre Deputada Jandira Feghali.

revisão do orador) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- DISCURSO DA SRA. DEPUTADA
putados, quero fazer dois registros. O primeiro deles JANDIRA FEGHAlI QUE, ENTREGUE À
refere-se à Marchadas Margaridas, realizada ontem REVISÃO. . D~. ORADORA, SERÁ
em Brasília, na Esplanada dosMinistérios, com a pre- POSTERIORMENTE PUBLICADO.
sença de centenas de trabalhadoras rurais. Essas
mulheres saíram de várias regiões do País para tra
zer suas reivindicações.

Sábemos o quanto é difícil organizar um mov~

mentosocial e, sobretudo, mobilizar trabalhadores ru
rais. E, se já é muito difícil para os homens, imaginem
para as rríulheres tra9alha.doras rurais.

Fiqllei sensibilit:ado ao ver aquela quantidade
de m~l~eres,joven~e idosas, participarem de tão bo
nita manifestação e depois serem recebidas pelo Mi
nistro LuiZ Dulci.

Por'tárito, parabenizo o Governo na pessoa do
Ministre~~iz.Dulci, .que recebeu condignamente as
trabalh<:l(~orasruraise suas reivindicações. E, na con
dição ?eDeputado Federal por Minas Gerais, solida
rizo-me 90nlalutade~sas trabalhadoras e apóio a re
ivindicação emprol da reforma agrária.

O segund()regi~tro que faço, Sr. Presidente, é
sobrea.re~Uzação do .Seminário Desenvolvimento
Sustentáy~rdosValesdo Jequitinhonha e Mucuri, no
plenáripNer~uFlamos,promovido pela Comissão de
Legislaç~ogarti~ipativa,da qual sou membro, e pela
Comi~~ã? de pe~env?lvimentoUrbano, por interm&
dio daDeputada Maria do Carmo e do Deputado Car
los Motl3:.

E~~ seminário merece registro porque discute
a situação de dois importantes vales de Minas Gerais:
o Jeql.litil1honhaeoMucuri. E todos nós, Deputados,
temos presenciado, desde ontem, nos corredores
desta S~Sá, exposiçãode cultura que bem espelha a
realidade desses vales.

Tive também a felicidade de assistir, na manhã
de ont~rn, durante a abertura do seminário, a uma ex
press~pmusicaldo Vale do Mucuri e do Vale do Je
quitinhopha: o Hino Nacional tocado por Pereira da
Viola. Foi algo muito lindo.
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c1uiu que, em 70% dos casos, a violência acontece conclusão do seu trabalho, o que faz desmoronar to-
dentro de casa e que 90% dos agressores são pesso- das as suas chances de recuperação e progresso.
as próximas, como namorados ou maridos, sendo Mais do que isso, Sr. Presidente, eles não têm conse-
que 40% das agressões deixam marcas. guido sanear suas dívidas, tornando-se perversa ex-

São números impressionantes que constituem ceção no cenário agrícola nacional, visto que a imen-
grande desafio. As mulheres têm conquistado maior sa maioria dos produtores rurais brasileiros têm-se
espaço no mundo do trabalho e em relação ao aspec- beneficiado do PESA.
to sexual, mas ainda não conseguiram avançar no Acrescente-se a tudo isso o fato de o PESA ter
sentido de denunciar seus agressores. E as razões sustentação legal, representando, assim, um direito
para tanto são medo, culpa, vergonha ou simples- dos cacauicultores.
mente o laço afetivo que têm com seus algozes. A situação, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-

Mudar esse quadro, Sr. Presidente, exige tra- dos, é tão absurda, que a nenhum de nós é dado o di-
balho conjunto da sociedade e do Poder Público. reito de ignorá-la, especialmente no momento em
Uma das primeiras medidas da Secretaria Nacional que transparece a essencialidade da agropecuária
dos Direitos da Mulher foi estabelecer, com todos os brasileira para obtenção de progresso ejustiça social
Ministérios, acordo que assegura a transversalidade no Brasil.
da questão de gênero nas políticas públicas. Com É com a convicção do dever de Parlamentar, re-
essa iniciativa, pretende a Secretaria, por exemplo, presentante do povo da Bahia, que venho pedir aos
que a questão da violência contra a mulher não se I~ meus companheiros apoio na atuação junto ao Go-
mite apenas ao atendimento emergencial. vemo Federal em busca de urgente e definitiva solu-

Segundo já expôs a Ministra Emília Fernandes, ção para o problema.
após a passagem pelas casas abrigo, as mulheres ví- Faço esta manifestação também em apoio ao
timas de agressão precisam ser inseridas em progra- oportuno pronunciamento do Senador Antonio Carlos
mas de geração de emprego e renda. Passos como Magalhães proferido no Senado Federal, no dia 25 de
esse podem mudar a realidade feminina no Brasil, ga- agosto de 2003. A firme presença de S.Exa. na defe-
rantindo à mulher respeito aos seus direitos e acesso sa da cacauicultura baiana e nacional merece o maior
à cidadania. respeito, apoio e admiração.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Se, de um lado, os cacauicultores vêm enfrentan-
O SR. PAULO MAGALHÃES (PFL - BA. Pro- do tanta incompreensão, traição e contratempo; de ou-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e tro, temos certeza, orgulham-se de quem os defende
Srs. Deputados, com todos os desconfortos da repet~ tão bem nas horas mais difíceis e importantes, como é o
ção, retorno a esta tributa para tratar da situação dos caso do Senador Antonio Carlos Magalhães.
cacauicultores baianos, que mais uma vez vêm sen- Finalmente, venho manifestar minha confiança
do tratados com desrespeito, o que, além de absurdo, na imediata ação do Governo Federal, mesmo por-
fere direito assegurado em lei. que, estou certo, nossos dirigentes maiores não têm

O fato é que mais de 1.200 produtores de cacau conhecimento dos absurdos que têm acontecido nas
que ingressaram no Programa de Recuperação da terras do cacau e que devem resultar da ganância
Lavoura Cacaueira Baiana, confiados na seqüência dos que manuseiam o dinheiro e da incompetência
dos financiamentos necessários e suficientes para a dos que operam o crédito rural sem visão de justiça e
recuperação de suas plantações, defrontam-se agora nacionalidade.
com o risco da mais absurda exclusão do Programa Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
Especial de Saneamento de Ativos - PESA, vital ins- putados.
trumento para regularização das dívidas agrícolas. O SR. CHICO ALENCAR (PT - RJ. Sem revi-

Esse programa, além de prorrogar as dívidas por são do orador.) ~ Sr. Presidente, reiterando as pala-
20 anos, libera garantias hipotecárias, abrindo perspee- vras da companheira Deputada Jandira Feghali, é
tivas para novos financiamentos, necessários para a evidente que a tradição da Casa e do Parlamento in-
conclusão dos trabalhos de enxertia dos cacauais. dica que voto pronunciado em matéria no segundo

Vejam V.Exas. o absurdo que tem acontecido: turno, a não ser que haja profunda revisão de cons-
os cacauicultores, que,. com coragem, confiança e f~ ciência em relação àquele proferido no primeiro turno,
bra, enfrentaram a mais forte crise da agricultura bra- não constitui reincidência - palavra de ordem punitiva
sileira, não têm tido acesso a financiamentos para a -, mas reiteração, confirmação.

-- -----~----~--------------------------------~----_.--
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Chico Alencar, Deputado Federal- PT/RJ

O SR. DR. RIBAMAR ALVES (PSB - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres
colegas, quero usar o pequeno espaço de tempo a
mim concedido para fazer um registro em defesa
dos garimpeiros de Serra Pelada, que, reunidos em
associações e sindicatos, vêm lutando bravamente
para voltar ao trabalho. Trata-se de milhares dega
rimpeiros que, desempregados, há muito não. têm
oportunidade de lavrar a terra e vivem ao relento
com suas famílias.

Nesta Casa, já se votaram.moções e leis em fa
vor da liberação do garimpo em Serra Pelada, mas
até hoje não houve ação concreta do Governo no
sentido de formalizar a permissão, muito menos de li
berar os recursos que estão na Caixa Econômica Fe
deral.

Quero, portanto, trazer à Casa o protesto dos
garimpeiros de Serra Pelada contra o Governo pas
sado e o atual, uma vez que este ainda não concreti
zou as ações devidas. Os garimpeiros, que constitu
em mais uma leva de desempregados no Brasil, e
suas famílias estão passando fome.

O SR. ZICOBRONZEADO (PT -AC. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, é com grande alegria que registro da tribuna da
Casa o transcurso de mais um aniversário da nossa
querida Rádio Difu$ora Acreana, a Voz das Selvas,
que completou 59 anos de fundação.

No dia 25 de agoSto do ano.de 1944, o Estado
do Acre foi agraciado com a primeira estação de radi
odifusão, a Rádio Difusora Acreana. A partir dessa
data, a população do então Território Federal do Acre
rompeu com o cruel isolamento a que estava submeti
da, pois o veiculo de comunicaçãopassou a constituir

COMUNICAÇÃO A QUE SE REFERE
O ORADOR:

INTOLERÂNCIA DEZ

Nossa prestação de contas semanal no Buraco
do Lume, Centro do Rio de Janeiro - que será feita
até o fim do Mandato - ganhou um tom diferente na
sexta feira, 15/08. Dirigentes de alguns sindicatos de
Servidores e militantes do PSTU fizeram lá um pro
testo contra as mudanças na Previdência. Até aí tudo
bem: sempre fomos muito críticos em relação a essa
"Reforma" e, por isso, estamos arcando com as con
seqüências políticas e disciplinares da nossa posi
ção. Eu e mais dez deputados. petistas não dermos
nosso voto ao projeto do nosso Governo (três NÃO,
oito ABSTENÇÕES), descumprindo decisão partidá
ria, o que é sempre sofrido para nós, do PI.

O que causou espanto e alguma indignação foi
a forma agressiva como os manifestantes agiram.
Muitos não queriam ouvir, e sim gritar e xingar. Reve
lando desconhecimento do Regimento da Câmara,
insistiam em dizer que o voto de Abstenção é o me&
mo que Sim, fingindo ignorar que, em Emenda Con&
titucional, o que conta são 308 votos favoráveis (3/5
do total), sendo qualquer outra atitUlde, contrária à
proposta, comO déstacou o Presidente Genoíno.

Imaginem se no Lume estivesse, por exemplo,
o grande Luis Fernando Verissimo, que em sua colu
na d' °GLOBO (17/08) disse que a Reforma da Pre
vidência tem "erros e acertos". Provavelmente seria
linchado! Quem não distingue os verdadeiros adver
sários parece quererfazer disputa politica menor: fa-
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Nesse sentido, após diálogo estabelecido com turar com as reais contradições do PT e desgastar a
companheiros de partido, tais como o Presidente do esquerda partidária, "para tomar suas bases". É inad-
PT, José Genoino, e o Presidente da Casa, João Pa- missivel que pessoas da trajetória do ex-deputado
ulo Cunha,nós, que não emprestamos nosso voto à Milton Temer sejam ofendidas. "Botar no poste os tra-
proposta global da Previdência por entendermos que idores", que são todos os que não votaram exatamen-
é falha e contém equivocos de prioridade, método e te do jeito que algunsdeterminaram, alardeado como
mérito, reiteraremos a abstenção, sabedores de que, o único correto, no velho estilo do dogmatismo medie-
em apreciação de proposta de emenda à Constitui- vai ou do stalinismo, só serve para quem é sectário.
ção, tal voto tem o mesmo significado que um "não". Enquanto isso, o PFL aplaude ea direita sorri. Toma-

Trata-se, porém, de um "não" respeitoso no que ra que os sindicatos não entrem nessa rota estreita e
se refere à •deliberação partidária, que com grande infantil. Vamos continuar •lutando por urna Previdên-
sofrimento não seguiremos, na expectativa da conse- cia Social inclusiva, equilibrada e justa, e pelo respei-
cução de uma previdência social inclusiva, justa, to ao Servidor Público, trabalhador indispensável à
além de asseguradora de direitos do servidor público, plena realização das políticas públicas para as maio-
aquela que atende diretamente aos mais necessita- rias.
dos dó País.

Sr. Presidente, entrego à Mesa comunicação
que peço seja transcrita nos Anais da Casa.

Muito obrigado.
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grande elo de integração dos bravos homens e mu- O programa Correspondente Difusora, marca
Iheres da floresta. registrada da emissora, há 55 anos transmitido diaria-

Ao fazer esta homenagem, destaco o trabalho mente, leva aos ouvintes mensagens, recados e avi-
desenvolvido pelo competente jornalista Washington sos. Através do programa, mecanismo eficiente e
Aquino, Diretor-Geral da estação, estendendo-a a to- sem substituto até os dias atuais, mesmo com os
dos os que ali trabalharam e trabalham, em especial avanços tecnológicos dos meios de comunicação, os
aos bravos e dedicados locutores, tais como Mota de povos da floresta, os agricultores e os ribeirinhos co-
Oliveira, João Nascimento, Natal de Brito, Estevão municam-se.
Bimbi, Campos Pereira, Nilda Dantas, Zezinho Melo, Esse rico espaço de informações, discussão e
Reginaldo Cordeiro, Edmar Bezerra, Edivaldo Souza, entrelaçamento, gradativamente formado por sua
IIson Nascimento, Nonato Cruz, Altemir Passos, C~ competente equipe técnica e de apoio, respeitada por
cero Moreira, Eliseu Andrade, Delmiro Xavier, M. diversas instituições governamentais e não-governa-
Costa, Raimundo Fernandes, Luis Carlos Rosa, índio mentais, coopera na defesa dos interesses do Acre e
do Brasil, compadre Lico e Álvaro Rocha - muitos da- do desenvolvimento socioeconômico e cultural da-
les ainda estão na ativa; outros já se foram, mas mu~ quela parte da região amazônica, constituindo instru-
tas saudades nos deixaram-, que sempre lideraram mento de integração e desenvolvimento sustentável

os programas de maior audiência nos mais diversos ímpar.
horários. Sr. Presidente, venho novamente parabenizar a

A primeira estação da radiodifusora foi instalada Rádio Difusora Acreana pelos seus 59 anos, quando
no Colégio Acreano, onde, em 7 de agosto de 1944, se prepara para entrar na era digital. A partir desta se-

mana, a Rádio Difusora começa a operar através do
foi realizada a primeira transmissão, em caráter expe-
rimentai, quando notícias da Força Expedicionária sistema digital de rádio, contando com a instalação

de moderno sistema de equipamentos e de tecnologi
Brasileira no frontda 2a Grande Guerra e dos preços
da borracha no mercado internacional foram dadas as de ponta na área de informática.

Esses investimentos, garantidos graças à visão
em primeira mão.

A Rádio Difusora Acreana exerceu nobre mis- do Governador Jorge Viana, proporcionarão a esse
meio de comunicação as condições necessárias para

são, levando informações à população acreana e que possa evoluir e acompanhar os modernos recur-
congregando-a, cumprindo papel relevante e de fun- sos tecnológicos disponíveis na atualidade.
damental importância naquela longínqua fronteira Mais uma vez, parabéns à Voz das Selvas e a
amazônica. todos os trabalhadores que fazem desse meio de co-

A Rádio Difusora Acreana, que sempre exerceu municação radiofônico o maior integrador do povo
presença marcante em nosso Estado, documentando acreano.
seus principais acontecimentos políticos, econôm~ Muito obrigado, Sr. Presidente.
cos, sociais e culturais, constitui patrimônio do povo O SR. SANDRO MATOS (PSB - RJ. Pronuncia
acreano, seja por seu valor histórico, seja por sua irn- o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs.
portância estratégica nos diversos momentos polít~ Deputados, a estiagem que se abateu sobre a Região
cos ocorridos nos diferentes Governos que se suca- Sudeste, principalmente sobre o Vale do Rio Paraíba
deram no Poder Constituído de nossa terra, levando do Sul, que nasce no Estado de São Paulo e corta
informação imparcial, consistente e verdadeira aos 4 todo o Estado do Rio de Janeiro, colocará em risco o
cantos de nossa região. abastecimento de água de mais de 11 milhões de

Quatro anos após sua inauguração, a Voz das pessoas na região metropolitana do Rio de Janeiro e
Selvas já atingia os mais distantes rincões da Amazô- no interior do Estado.
nia. Logo em seguida, foi inaugurado o prédio que, Em face dessa situação, a pior dos últimos 50
até os nossos dias, abriga a RDA, na Rua Benjamin anos, a ANA - Agência Nacional de Águas, o ONS -
Constant. Operador Nacional do Sistema Elétrico, a SERLA

A Rádio Difusora Acreana consolidou-se como -Superintendência Estadual de Rios e Lagoas, do Rio
presença marcante no sistema de rádio no Acre, atu- de Janeiro, a CEDAE - Companhia Estadual de
ando com notícias e entretenimento, fortalecendo-se Águas e Esgotos, do Rio de Janeiro, e o Comitê de
como instituição de comunicação das mais respeita- Integração da Bacia do Rio Paraíba do Sul decidiram
das na Amazônia. reduzir a vazão da Represa do Rio Funil, de 190 me-
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tros cúbicos por segundo para 160 e, daí em diante, O SR. ADELOR VIEIRA (PMDB - se. Sem revi-
em 10% a cada vez que o nível da represa baixar são doorador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
mais. dos, o Ministério do T,rabalho, em seu site, publica do-

TaI redução provocará, Sras.e Srs. Deputados, cumentos sobre a nova Classificação Brasileira de
uma das maiores crises de abastecimento de água no OcupaçÕes, com justificativas de que as atualizaçÕes
Estado do Rio de Janeiro. A decisão deve-se ao fato ali apresentadas ocorrem devido às profundas mu-
de que os reservatórios da região estão com menos danças no cenário cultural, econômico e social do
de 10% de sua capacidade. País nos últimosanos.

ESSa.. medida, Sr. Presidente, criará dificuldades Oque muito me estranha, Sr. Presidente, é que,
de captação nos Municípios de Resende, Volta Re- entre as novas ocupações ali classificadas, consta
donda, Pinheiral, Barra do Piraí, Vassouras, Paraíba também a dos profissionais do sexo. Não é um fato
do Sul, Três Rios, Sapuc~ia, Carmo, Itaocara, São Fi- que causa sÓ estranheza, mas até perplexidade, por-
délis e Campos e atingirá também o abastecimento quanto a profissão de prostituta ou prostituto ainda
do Grande Rio, como a Baixada Fluminense, que não foi regulamentada pelo Congresso Nacional, e
também ficará prejudicada, já que, em Seropédica, o creio que osnobres pares desta Casajamais aprova-
Rio Guandu recebe águas de seu afluente, o Rio dos rão tal profissão. Nem mesmo as prostitutas, nas en-
Poços, quejá vêlTlbaStantepoluídas pelo distrito in- quêtesrecentes quetêm sido feitas pelO País,con-
dustrial de Queimados. cordam que a prostituição seja regulamentada como

AqUeda na vazão dosreservatórios da Bacia do prófis~ão.
R.io Paraíba do. Su.l. també.m p.rovocará queda n.a qua- 9bbo titulo 5198-05, esse código inclui entre os
I'd d d ,. 't I prof.iss.ion.ais do sexo garptas e garotos de programa,
I ae a agua, pOIS quan o menor o seu vo ume, ' r' h A Ih d'd n
mais fácilfi.l:a a proliferaçãode algas, que entopem os meretnz,mess~ ma, rIlle .e, muer a VI a, pros I u-
filtros e liberam toxinaspreJ'udiciais à saúde do ha- ta, quenga, rapariga, trabalhadora do sexo, transexu

ai e travesti.
mem. Sr.Presidente, na leitura da classificação profi&

Outro sério problema,. Sr. Presidente, Sras. e sional a que já me referi, encontramos esclarecimen-
Srs, Deputados, éo fato de que todos os dias são ja-
gados 1 bi.lhão de metros cúbicos de esgotos domé& tos sobre a formação éas experiências necessárias
ticos no leito do Rio Paraíba do Sul, em sua grande para osprofissionaisdo sexo trabalharem, bem como
parte sem nenhum tratamento. as condições gerais do exercício da profissão e os re

cursos e acessórios detrab~lho necessários, Um ver-
O Rio Paraíba do Sul percorre 500 quilômetros dadeiro absurdo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-

no Estado do Rio de Janeiro, corta 37 Municípios, e dos.. Ve.ja.m. V.••.Exas. aonde se pretende chegar com
grande parte deSsa região é abastecida pelo rio, além "t . . 'd d· t'esses pl'.OpOSI os, os.quals consl ero egeneralvos e
do Rio de Janeiro e osMunicípios da região metropa- d· d t d· I . d ' d degra.anes .• osvaoresmorals anossasocle a e.
!itana que são servidos pelo sistema Guandu/Paraíba Sr. Presidente, Bras; e Brs. Deputados, os técn~
do Sul. ~ captação no Rio Guandu é feita pelo siste- cos das instituições que participaram da elaboração
ma de reversão doHio Paraíba do Sul por meio de desse processo de classificação dos profissionais do
duas elevatórias (Santa Cecília e Vigário) e das hidre- sexo,juntamentecom oMi~istériodo Trabalho, ainda
létricas Nilo Peçanha e Fontes, com capacidade de vão méiislonge. Eles querem regulamentara situação
fomecer4~metros 9úbicospor segundo. A maior par- daque!l:3sque trabalham com programas de sexo e de
te do sist~ma de abaste.cimento e água, que cobre seduçãp, .~e~dl? stríp-tease, representação de pa-
uma população de 12 milhões de pessoas, é operado péis, negociaçãodepreço de progra~as, aconselha-
pela CEDAE. mento de clientes'éidministração de ()rçamentos des-

Ernvista dessa situação, Sr. Presidente, solicito se tipo ge proposta, até o a~ompanhamento de clien-
ao~r, Mil1i~tro das Cidades, ao BNDES, ao Governo tesco,;no profissionais. dosexo. Não podemos aceitar
dos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo e aos esse tipo de propedimento.
Pref~itosdascidades ribeirinhas que se unam para Sr. Presidel'lte,o Ministério. do Trabalho e
instituirprowama de emergência que tire da UTI esse Empregodisponibilizou para a sociedade essa nova
rio que~ogrande vetor do desenvolvimentoda re- CBO -ClassificéiÇã,o Brasileira de Ocupações, que
giãod() Vale dó panafba, ~ma das mais ricas e desen- veiosubstituiraanterior,p~blicada em 1994. Nunca
volvidas da América Latina. houve, Sr. Presiden~e, alteréições tão radicais. La-

Muitoobl'igado. mento que universidades como a UNICAMP,a UFMG
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e a FIPElUSP tenham patrocinado essa barbaridade, nadas por este País afora, o que causa sérios trans-
incluindo na CBO os profissionais do sexo. tornos à nossa população.

Descaradamente, desavergonhadamente, essa Várias obras iniciadas são importantes e prior~

nova classificação enquadra as pessoas, homens e tárias para diversas localidades do Brasil. Mesmo as-
mulheres, que batalham programas sexuais em loca- sim, muitas delas não estão em andamento devido a
is privados, vias públicas e garimpos, como profissio. irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas da
nais do sexo. União, que até hoje não julgou os processos. Com

Por outro lado, Sr. Presidente, os profissionais isso, o País sofre e tem prejuízos.
do sexo, já assim classificados, participarão de ofic~ Vou citar alguns exemplos. Há obras de terra-
nas. Essa "profissão" - entre aspas -, dizem eles, é li- plenagem que, em razão da existência de irregulari-
vre para os maiores de 18 anos, podendo trabalhar dades apontadas pelo TCU, estão paralisadas. Mui-
nas ruas, em bares, boates, portos, rodovias e, como tas vezes, as empresas recorrem da decisão.
já citei, até em garimpos. Podem atuar em ambientes Enquanto o recurso é apreciado, começam as chu-
a céu aberto, fechados e em veículos, em qualquer vas, as obras são destruídas e, com a decisão final do
horário do dia ou da noite. É um verdadeiro absurdo! TCU, o Tesouro é obrigado a pagar. Com isso, falta
É inadmissível! dinheiro para a realização de obras prioritárias em di-

Faço este pronunciamento por estar preocupa- versos Estados.
do com os valores morais de nossa sociedade. Não Por isso, apresentamos projeto de lei, semana
sou daqueles que discriminam as pessoas, não en- passada, para disciplinar essa questão, que veda ao
tendo que pessoas praticantes do sexo livre devam Tribunal de Contas da União a possibilidade de parali-
ser apenados por estarnessas condições, pois assim sar obras. O TCU vai poder notificar as empresas,
escolheram. É o livre-arbítrio. Contudo, profissional~ mas as obras não vão ser paralisadas. As empresas
zar o sexo, institucionalizar a prostituição e legalizar poderão recorrer e apresentar sua defesa, e o TCU
ante a Previdência Social por essa via não é compatí- terá o prazo de 45 dias, prorrogáveis por mais 45,
vel com a nossa formação. para julgar aquele recurso.

Solicito que fiquem registrados nosso protesto e Em caso de irregularidade, o Estado poderá res-
nossa indignação com esse encaminhamento da cindir o contrato daquela empresa que não atendeu à
CBO em relação aos profissionais do sexo. Espero notificação para se regularizar e contratar imediata-
que, ao aportar projetos dessa natureza nesta Casa, mente a que ficou em segundo lugar na licitação. Qu-
possamos votar contrariamente, em defesa da moral, eremos evitar os prejuízos causados pelas paralisa-
dos bons costumes e da família brasileira. ções dessas obras.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na Bf- Não podemos conceber tantas obras de hospi-
blia sagrada, o Apóstolo São Paulo, escrevendo aos tais, estradas e pontes paralisadas há 5, 10, 15 anos,
romanos, assim se expressou: "Do céu manifesta a em razão de irregularidades apontadas pelo Tribunal
ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos ho. de Contas da União e não resolvidas, enquanto o
mens que detêm a verdade pela injustiça". Prossegue povo continua sofrendo com o descaso daqueles que
a escritura: "Pelo que Deus os abandonou às paixões gerenciam as obras públicas.
infames". Pelo conhecimento da palavra de Deus e Nobres Deputados, conto com o apoio de
dos bons costumes, não podemos concordar com tais V.Exas. no sentido de colocarmos um ponto final nes-
práticas, tampouco aprovar leis que venham contribu- se descaso. Para isso, precisamos aprovar esse proje-
ir para a degradação dos seres humanos, das famíli- to de lei, que estipula prazo para o Tribunal de Contas
as e, por conseguinte, da nossa sociedade. da União julgar os processos que lhe estão afetos, a

Muito obrigado. fim de que importantes obras não fiquem paralisadas.
O SR. NEUCIMAR FRAGA (Bloco/PL - ES. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, queremos putados.
abordar nesta sessão tema sobre algo que tem cau- Que Deus abençoe esta Casa!
sado prejuízo ao País: obras paralisadas. O SR. BOSCO COSTA (PSDB - SE. Pronuncia

Apresentamos requerimento ao Presidente do o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
Tribunal de Contas da União sobre a relação das putados, após acaloradas discussões na Comissão
obras paralisadas por irregularidades nos últimos 8 Especial da Reforma Tributária, foi aprovado na sex-
anos. Sabemos que existem diversas obras abando. ta-feira, dia 22 de agosto, o texto-base da PEC n° 41,
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de 2003, do Poder Executivo, que altera o Sistema Tri- de impostos de 36,45% do Produto Interno Bruto para
butário Nacional, ficando para esta semana a apreci- 39,89%, tornando-se o Brasil campeão mundial naar-
ação dos 250 destaques apresentados. recadação de impostos.

Tentando entender o que está ocorrendo nesta Em verdade, Sras. e Srs. Deputados, o Governo
Casa, ao tratar de matéria tão relevante como o da re- não está criando nenhum imposto novo, mas está
forma tributária, fico perplexo com Odesprezo conferi- promovendo mudanças que afetarão profundamente
do pelo Relator, Deputado Virgílio Guimarães, às 466 a vida dos consumidores, em virtude da padronização
emendas apresentadas pelos colegas Parlamentares do ICMS, que elevará certamente os preços de vários
da base do Governo e da Oposição, que se debruça- produtos, principalmente a tarifa de energia elétrica e
ram sobre a matéria, buscando cada um o aperfeiçoa- o preço dos combustíveis, que são os insumos bási-
mento do texto original enviado pelo Poder Executivo. cos do desenvolvimento econômico.

Outro fato ocorrido várias vezes na Comissão Minha preocupação e, acredito, a do meu parti-
Especial que analisa a PEC nO 41, de 2003, dei- do, o PSDB, é desonerar os investimentos, a produ-
xou-me profundamente preocupado. Refiro-me ao ção, as exportações, para gerar emprego e renda.
troca-troca de Deputados membros da Comissão pe- O aumento da já elevada carga tributária impe-
las lideranças partidárias da base de apoio ao Gover- dirá que o País volte a crescer, mantendo-o em pata-
no, que, de alguma forma, contestaram o textoorigi- mares ridículos de crescimento, de cerca de 1,5% do
na!. Essa atitude dos líderes dos partidos da base de PIB ao ano, quando temos todas as condições para
apoio do Governo certamente será registrada pelos um crescimento da ordem de 3% a 4% do PIB ao ano,
estudiosos do Direito como antidemocrática e desca- sendo necessário para isso que a carga tributária to-
racteriza a Comissão e suas votações. tal volte ao patamar de 25% do PiS.

Essa situação anômala, Sra.s. e Srs. Deputa- Para realizarmos uma verdadeira reforma tribu-
dos, onde os fins justificam os meios, é uma afronta a tária, Sr. Presidente, terí<õ\mos que. estar discutindo
esta Casa e um descaminho que não sabemos onde nesta Casa um novosistema arrecadador e umanova
irá parar. forma. de arrecadação,. C?l1lo, .• por exemplo, .um im-

Até o momento, Sr. Presidente, a proposta apre- posto sobre o valor agregado, ou seja, um IVA nacio-
sentada pelo Poder Executivo parece ter apenas um nal, que simplificaria a arrecadação, permitindo, des-
propósito, o aumento da arrecadação "dos cofres pú- sa forma, uma melhor fiscalização e trazendo uma
blicosda União". maior abrangência e diminuição do valor cobrado, o

Trata-se mesmo de uma reforma tributária ou de que aumentaria o totalarr~cad~do.

um embuste para aumentar a arrecadação? Concluindo, Sr. Presidente, para o bem do Brasil,
Acredito que as discussões que foram caladas é preciso refutar no Plenário desta Casa tudo que re-

na Comissão Especial certamente continuarão no presente aumento de trib~t9s, pois não épossível au-
plenário, em torno das inquirições anteriores. mentar ainda maisajá.elevadí~ima carga tributária,

Nas alterações propostas pela PEC n° 41, de que está impédindoa retomada do crescimento eco-
2003, Sr. Presidente, podemos destacar como princi- nômico em nosso P~ís,quesomente este ano, associ-
pais as relativas à progressividade do Imposto Intervi- adaàs elevadíssim~staxasdej9ros, já retiraram de
vos e a do Imposto Territorial Rural, cujo equívoco é seus postos de trabalho 700 mil trabalhadores.
fragrante, pois progressividade não é instituto de tri- Era o que tinha a dizer.
buto patrimonial, mas sim sobre a renda. Outroequf.. O SR. CLAUPIOCAJADO(PFL - BA. Sem re-
voco é a cobrança de IPVA sobre veículos aéreos e visão do orador.} .... Sr.Presidente, Sras. e Srs. Depu-
aquáticos e a cobrança de ICMS no destino sobre as tados, ocupo a tribuna desta Casa nesta mal1hã para
operações com petróleo e energia. me reportar à equivocada posição dos Líderes dos

Um estudo do Instituto Brasileiro de Planeja- partidos que apóiam o Governo e do próprio Presi-
mento Tributário, publicado no. JornaJ de Brasília, no dente Lula.
caderno de Economia, pág. 9, edição do dia 13 de Chamo a atenção deV.Exas. para as reformas
maio deste ano, revela-nos a verdadeira face da de- previdenciária e tributária. Na reforma previdenciária,
nominada reforma tributária proposta pelo Governo o Governo acatou sugestões e, em vários momentos,
Lula. Ou seja, se for aprovada com está no texto do alterou o seu ponto de vista. Dessa forma, esta Casa
Relator, acarretará o aumento da carga tributária em pôde votá-Ia, com o apoio da Oposição. E, na qualida-
maisdeR$45 bilhões ao ano, o que elevaria a carga de demembro do Partido daFrente Liberal, digo que,
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se não tivéssemos votado a favor, sem sombra de dú- dadeiramente estão sustentando o desenvolvimento
vidas, ela não teria sido aprovada. Tivemos oportuni- do País, com os pouquíssimos investimentos de que
dade de discutir a fundo a questão e conseguimos dispõem.
promover significativas alterações. Por isso, Sr. Presidente, conclamo todos ao en-

Porém, na reforma tributária, chamo a atenção - tendimento. Hoje deveremos votar o segundo turno
repito - dos Líderes da base de apoio do Governo da reforma da Previdência. É o exemplo que temos -
Lula nesta Casa em relação à equivocada condução repito - de seguir o entendimento entre o Governo e a
que está sendo dada a ela. Não podemos nos esque- Oposição. Se o mesmo não ocorrer com a reforma tri-
cer, Sr. Presidente, de que no pacto federativo temos butária, estaremos perdendo a oportunidade ímpar
de atender à União, aos Estados e, principalmente, de dar um importante passo rumo ao desenvolvimen-
aos Municípios. Temos notícia de que o Governo está to sustentável, ao progresso, mas, acima de tudo, de
cedendo aos Estados uma parcela da arrecadação igualdade em termos de pacto federativo.
da CIDE. Contudo, nada se diz em relação aos recla- Passo agora, Sr. Presidente, a tratar de outro as..
mos dos Prefeitos e à premente necessidade de se sunto. É com muita satisfação que venho hoje a este
fazer com que os Municípios saiam desse estado de plenário anunciar que no dia 27 do corrente mês o Mu-
pré-falência. Desde a promulgação da Constituição nicípio de Seabra, no Estado da Bahia, estará come-
de 1988, os Municípios tiveram, ano após ano, menos morando o seu 1140 aniversário de emancipação.
participação no bolo arrecadatório do País. Em princípios do século XVII, florescendo as m~

Em outros pronunciamentos já afirmei - e o faço nas de ouro de Jacobina e de Minas do Rio de Con-
mais uma vez - que, de todo o bolo arrecadatório do tas, Portugal determinou a abertura de uma estrada
País, a União fica com 60%, os Estados com 26% e que ligasse os dois núcleos. Essa que cortava as ter-
os Municípios com apenas 14%. O Governo Federal ras hoje pertencentes ao Município de Seabra atraiu
pôde blindar a sua receita e a sua arrecadação por os primeiros povoadores, constituídos na maior parte
meio das contribuições. Estamos hoje deixando pas- de portugueses que aí se fixaram, organizando fazen-
sar a oportunidade única de fazer uma reforma tribu- das de criatório e lavoura.
tária que venha beneficiar a todos e diminuir a absur-
da carga de impostos pagos no País, tornando a co- É da tradição oral que o primeiro núcleo de po-
brança dos tributos mais racional. Não podemos con- pulação nasceu no local denominado Parnaíba, tam-
cordar que um relatório seja considerado bom, quan- bém situado às margens da dita estrada real, que ser-
do todos são contra. via de pouso aos viajantes que o chamavam Passa-

Apesar de termos chances de melhorá-lo, pre- gem de Jacobina. Em 1889, esta povoação, já com o
senciamos ontem, na Comissão Especial da Reforma nome de Campestre, foi elevada à condição de vila,
Tributária, o rolo compressor do Governo do Pres~ com a denominação de Vila Agrícola de Campestre.
dente Lula. Certamente, não será possível aprovar- Em 1891, a vila recebeu foros de cidade, ainda com o
mos o texto discutido e aprovado naquela Comissão, nome de "Campestre". Em 1915, em homenagem ao
pois temos compromisso com os Estados e os Mun~ então Governador do Estado, Dr. J.J. Seabra, o Muni-
cípios que representamos, e, acima de tudo, com a cípio passa a chamar-se "Dr. Seabra", mais tarde sim-
Nação. Sem dúvida alguma, se o Governo não abrir plificado para Seabra.
os olhos e perceber que precisamos também atender Sua economia se baseia na agricultura (décimo
aos Municípios, além dos Estados, essa reforma em- produtor baiano de fumo) e na pecuária, com desta-
pacará. que para os rebanhos de bovinos, eqüinos e asininos.

No Nordeste, há um animal que transmite como Conforme registros na JUCEB, possui 76 indústrias,
nenhum outro o significado de "empacar": o jumento. ocupando o 71 0 lugar na posição geral do Estado da
Quando ele emburra, não há o quem tire do lugar. Bahia e 814 estabelecimentos comerciais, 61 a posi-
Essa reforma empacará na Câmara dos Deputados ção dentre os Municípios baianos. No setor de mine-
como um jumento, caso o Governo Federal não tran- rais, é produtor de barita. Seu parque hoteleiro regis-
sija principalmente por meio dos Líderes desta Casa tra 520 leitos. Registro de consumo elétrico residenci-
com a Oposição. ai (quilowatts/hab.): 87,46,1730 no rankingdos Muni-

Refiro-me principalmente aos municipalistas, cípios baianos.
Deputados defensores dos Municípios e das Prefeitu- Quero aqui abraçar e parabenizar toda a popu-
raso Elas assumem responsabilidades que não lhes lação de Seabra, em especial o nosso querido Prefei-
cabem, mas não deixam de fazer a sua parte, e ver- to Dálvio Pina Leite, o Vice-Prefeito Deusdeth de Ara-
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újo Teles e o Presidente da Câmara de Vereadores, Portanto, o assunto também está sendo discut~

pela passagem dessa data festiva. do com as empresas, mas o que importa é aquilo que
Da mesma forma, quero agradecer a Marilande o Presidente Lula tem dito sempre: é hora de promo-

a grande liderança exercida, fazendo votos que pos- ver justiça social, de incluir, deIacilitar a vida daquele
samos manter essa parceria de sucesso por mais lo~ comerciante que tem uma padaria, que produz. Se
gos e proveitosos anos. ele tem uma padaria num bairro .e outra numMunicí-

Muito obrigado. pio próximo, com continuidade urbana, e precisa fa-
O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Sem revisão zer o seu movimento comercial, hoje paga interurba-

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no. Isso acontece em muitas cidades brasileiras.
trago hoje à tribuna asSunto de muita relevância para Tal situação não é cabível, Sr.. Presidente, e é o
as camadas pobres da população brasileira, princ~ que está acontecendo em Belo Horizonte. Haverá au-
palmente para a classe média..Trata-se de decisão diência pública para pôr fim a essa anomalia, quetem
tomada pela ANATEL a partir de estudos feitos com repercussão muito grande nobolso dos pequenos co-
muita. cautela· desde que o Governo do Presidente merciantes, das farníliasbrasileiras.
Lula determinoupara o País o rumo da inclusão soci- Por isso, saúdo tod~a DireçãodaANATEL pela
ai, da consideração às famílias, àqueles que produ- sensibilidCide. Econorniz~rernos em todo o Brasil o
zeme querem trazer soluções para os Municípios. equivaJ~nte a 108milhõesdereais, q\Jeas empresas

Desde que cheguei a esta Casa, no Governo faturariam a mais em t?d? o.País, com .esses telefo-
anterior, estamos lutando para mudar a situaçãointei- nemas .interurbanos. ipdevid?s. Repito: na .. mesma
ramenteinjustade c?brança de tarifas interurbanas malha urbana cobra-se telefonema interurbano em
dentro da mesmacidade, de um bairro para outro. Em várias partes doBrasil.
vários Municípios do Brasil· isso estava acontecendo, A iniciativa é muito importante - é social, justa, e
em virtude.do crescimento dascidades, da urbaniza- tem muito a ver~oin~ste novo momento, em que as
ção a.celeradaque a90nteceu nas Últimas décadas. E verdadeiras.necessida~es daqueles que mais produ-
o sistema de telefonia não acompanhou esse proces- zem são levadas em conta.
so, não se atualizou. Parabéns. à A~ATEL. Que o povo do· Vale do

Essa cobrança indevida e injusta estava enr~ Aço, que será beneficiado, possa desde já comemo-
quecendoas .empresas, especialmente a partir do rar, porque apartirdo fim doano não pagaremos mais
momentoem9uef?ram privatizadas, cada vez mais telefonemas .interurbanos.
tirando dinheiro do bolso do pequeno comerciante, do aSR. MURILQ:ZAUITH (PFL - MS. Sem revi-
trabalhador.e da dona de casa: Não poderíamos ser são doorador.) .... Sr Pre~idente, Sras~ e Srs. Deputa-
condescendéntescom essa irregularidade por defa- dos, a preocuPaçã() que nos traz a esta tribuna é refe-
sagême falta de providências. rente àci?adarri~dopovobrasileiro.

AANATEL, deforma precisa, está fazendo deta- N?ssa Corystituição é voltada para a cidadania,
Ihadoestud?parClmudaressa situação. E o mais i~ e, alérrl de.la, ten:\oscódigos, leis, enfim, diretrizes e
portante é que decidiu consultar a população, com o caminhos paravivenciljl~a democracia que tanto ale
objetivo dep~orn?v~r adiscussão e a coleta de contri- mejamos•. Entretanto, hoje há um descontrole tanto
buiçõesparaoiaprhnoralllento de proposta de regula- nas cidadequanton? campo.
mentaçâo parCi áreas de serviço telefônico comutado, Nas cidadesha () movimento de pessoas que
sob consultapÚI:HicCi até() dia 15 de setembro. sonham conseguir a casa própriae que, em momen-

I\.população devárias cidades brasileiras está tos de d~sespêro, invadem áreas .inutilizadas para
pagan~o comoirte.rurbanas ligações feitas dentro de abriga~-se, sel11, o que ~pior, a perspectiva de que
umamesrné;lcidade. Estamos lutando para que seja amanhã terão uma moradia.
cobrada tarifa Únicanumraio de cerca de 20 quilôme- No campôocorre o mesmo; Em nosso Estado,
tros. Mato Grosso do Sul, há mais de 5 mil famílias acam-

Essaprovidêricia está sendo tomada de forma padascom sua~sriançasà f:)éira das estradas, viven-
concretapa cidade deBelo Horizonte, onde acontece do sem dignidade, sem esperança alguma de que
hoje audiêl)?ia.na Federação das Indústrias, com téo- amanhã possam ser tiradas daquela exposição ao re-
nico$daA~ATEL, Parlamentares Estaduais, Prefei- lento, ao perigo.
tos, Vereadores, p~ra ouvir a comunidade e, a partir Às vezes num momento de impulso, ao verem
daí, serem feitas as mudanças. que as coisas não estão funcionando, que o que fora



Não há, por parte do Governador Zeca do PT,
vontade política de cumprir os mandados de reinte
gração de posse, e o resultado disso poderá ser o
acirramento dos ânimos, o confronto direto e até
mesmo a morte de pessoas, em sua maioria ingê
nuas, comandadas por líderes sem qualquer res
ponsabilidade.

O clima de terror está instalado no Mato Grosso
do Sul-quando não é o MST sãoos índios. Nas últimas
72 horas, mais 3 fazendas foram invadidas no Estado:

40608 Quinta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

prometido - um pedaço de terra, condições dignas Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Go-
para cuidar da lavoura e criar os filhos, acesso à edu- vemo tem assistido às radicalizações do MST de bra-
cação e à saúde - não está sendo cumprido, essas ços cruzados. Parece-nos que fizeram um pacto de
famílias começam a seguir um caminho que não é silêncio. Acabaram-se os discursos radicais dos diri-
bom para ninguém, nem para a democracia, nem gentes do Movimento, mas as perversas invasões
para a estabilidade de que precisa o País. Começam, continuam acontecendo cada vez com mais freqüên-
então, a invadir fazendas produtivas, onde há pesso- cia, de Norte a Sul deste País.
as trabalhando, lutando no dia-a-dia, porque a vida O MST tem-se mantido acima da lei, e seus dir~

não é fácil para ninguém. gentes demonstram isso a cada dia. Induzem seus Ii-
Precisamos trazer à Casa a discussão sobre derados a praticar invasões de terra na certeza de

esse desequilíbrio social e fazer com que o Governo que o braço da Justiça não os alcançarão. A impuni-
abra uma perspectiva real para essas famílias. dade e a inércia do Governo Federal e, em alguns ca-

Semana passada, teve início uma orquestração sos, dos Governos Estaduais, têm incentivado o MST
- e o Governador do Estado do Mato Grosso do Sul, a agir sem qualquer dificuldade.
Zeca do PT, também está muito preocupado com Na noite do último domingo, dia22, o MST real~
esse fato - no sentido de usar índios para invadir ter- zou mais uma invasão, desta vez ada Fazenda Coim-
raso Podemos falar de cadeira sobre os índios, por- bra 3M, na cidade de ltaporã, Mato Grosso do Sul. A
que, em Dourados, realizamos um grande trabalho propriedade tem uma área de 261 hectares e é com-
com eles. Fundamos uma universidade, a única no provadamente produtiva. A proprietária é a Sra. Maria
País que possui um campus dentro de uma reserva de Lurdes Marques Melo, Prefeita de Valparaíso, Mu-
indígena, e nela estudam mais de cem índios. E o n nicípio de São Paulo. O Comandante da Polícia MiIi-
zemos porque queremos, sim, dar cidadania ao índio,
resgatar a sua condição de ser humano, partícipe do tar de Mato Grosso do Sul já está com a ordem judici-
mercado de trabalho e facilitar seu acesso a todos os ai de reintegração de posse, mas aguarda uma "or-
tipos de serviço. dem superior" para cumprir o mandato. Parece brin

cadeira: o juiz manda, mas a PM precisa de uma outra
Aliás, é valido ressaltar que o Presidente do Tr~ ordem para fazer valer a lei. É um absurdo!

bunal Superior do Trabalho de Brasília, numa atitude
inédita e com muito orgulho, esteve em Dourados na Quero chamar a atenção das autoridades para o
semana passada e despachou, numa reserva indíge- fato que o setor produtivo está organizado. Ontem,
na, mais de mil processos trabalhistas que os índios mais de 400 produtores capitaneados pelo Presiden-
têm correndo na Justiça do Trabalho. Seria bom que te Nacional da UDR, Luis Antonio Naban Garcia, e
os Srs. Parlamentares pudessem ouvir o Ministro fa- pelo Presidente do Sindicato Rural, Gino José Ferrei-
lando sobre o quanto é importante ver o índio traba- ra, fecharam a entrada da fazenda proibindo a entra-
Ihando, participando do mercado de trabalho e tendo da de mais sem-terra e exigindo o cumprimento da re-
acesso à Justiça, na condição de cidadão brasileiro. integração de posse, já deferido pelo juiz da comarca

É o que queremos para o nosso País: a incorpo- de Itaporã, Dr. Bonifácio Hugo Rausch.
ração de todas as minorias na cidadania. Para tanto, Os líderes do MST se recusaram a assinar o re-
é preciso que o Governo dê um alento, uma perspee- cebimento do pedido de reintegração de posse leva-
tiva, acenda uma luz para essas pessoas; afinal, é ne- do pelo oficial de Justiça. O clima é de guerra: de um
cessário que o Governo também esteja empenhado lado, cerca de 900 invasores; de outro, isolando o
em dar cidadania a todos. acesso de mais pessoas, cerca de 400 produtores ru-

Essa cidadania vai atender demandas como a rais.
dos sem-terra, que querem o que lhes foi prometido.
Temos a obrigação de conseguir essa terra, temos a
obrigação de fazer a reforma agrária. Há muita terra
no País, e temos de dá-Ia a quem quer produzir. Não
podemos deixar essas pessoas ao relento, sem pers
pectiva; não podemos criar uma convulsão social.

A preocupação que trazemos nesta manhã
deve ser de todo este Parlamento e do Governo Fe
deral. Vamos cuidar das minorias para que o País
possa caminhar e ter dias melhores.
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as fazendas Burtti, 3R e Querência São José, totalizan- dor da grave crise que se abate sobre as unidades
do cerca de mil hectares, todas em Sidrolândia. públicas de tratamento do câncer no Brasil.

Há hoje, no meu Estado, 25 fazendas invadidas, O INCA é referência na terapêutica do câncer.
13 mandatos de reintegração de posse expedidos e Possui um quadro de mais 3 mil funcionários e realiza
não cumpridos pelo Governo do PT e 2 pedidos de in- cerca de 2 mil consultas por dia, em 18 ul1idades es-
tervenção federal já protocolados. palhadas pelo País. Apesar de ser a mais bem estru-

A guerra esta declarada: produtores rurais fe- turada rede de tratamentodocâncer do País, o insti-
charam outra rodovia estadual ontem à tarde com o tuto vem enfrentando sérios problemas para manter
objetivo de conter a ação dos sem-terra no Estado. em funcionamento suas unidades e fornecer medica-
Mais de 200 produtores interditaram a ponte sobre o mentos aos doentes.
córrego Boi Cará, na MS-156, que liga Amambai a Ex-Prefeito do Rio de Janeiro e profundoconhe-
Caarapó. cedor dasaúde pública no Brasil, já tendo sido titular

Sr. Presidente, o Estado tem a obrigação de ga.. do Ministério da Saúde no· Governo Itamar Franco,
rantir o direito à propriedade, e exigir do MSTo respe- Jamil Haddad alertou por diversas vezes as autorida-
itoà Lei. des federais para os problemas enfrentados no trata-

Até quando os Governos vão esperar para to- mento do câncer nas unidades da rede. pública. A do-
mar uma atitude que tranqüilize a vida no campo e ençavai matar 127 mil brasileiros em 2003, número
permita que o setor que mais tem contribuído para o que a coloca em segundo lugar no rol das causas de
desenvolvimento do País possa ter a tranqüilidade morte no País. .
para desempenhar suas atividades e continuar ge- Apesar da incompreensão de setores do funcio-
rando riquezas? Espero, Sras. e Srs. Deputados, que nalismo do INCA e da mágoa que leva no peito por
não seja necessário uma tragédia para que os Gover- atos de auxiliares que considerou como verdadeiras
nos constituídos decidam agir e cumprir as suas obr~ traições, Jamil Haddad pode ter certeza de que deixa
gações. a instituiçãO cOm o aplauso do povo brasileiro, que o

Por fim, Sr. Presidente, peço a V.Exa. seja este respalda no gesto darenúncia eo respeita pela digni-
meu pronunciamento transcrito nos Anais desta Casa dade com que sempre se conduziu ao longo de toda a
e divulgado no Programa A Voz do Brasil. vida.

Muito obrigado. A luta contra o câncer no Brasil teve na gestão
OSR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Pro- de Jamil Haddad à frente da Diretoria-Geral do INCA

nunciao seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e grande reforço. Seu trabalho nesse setor específico
Srs. Deputados, ocupo hoje esta tribuna da Câmara da saúde pública foi responsável e produtivo eem
dos Deputados para lamentar a saída, da Diretoria do nada será diminuído com a campanha de desestabili-
Instituto Nacional de Câncer (INCA), do ex-Ministro zação de que foi vítima e que acabou ocasionando
da Saúde Jamil Haddad, que. renunciou ao cargo sua renúncia do instituto.
após denúncias de falta de medicamentos para pac~ Quero, portanto, manifestar minha solidariedade a
entes com tratamento em curso. Jamil Haddad e mais uma vez lamentar a sua saída da

Aosolídarizar-me com Jamil Haddad, cujos ser- Diretoria-Geral do Instituto Nacional de Câncer.
viços prestados à causa da saúde pública no Brasil Era o que tinha a dizer.
mereCem reconhecimento geral, quero manifestar Muito obrigado.
meu apoio a esse admirável médico e notável homem O SR. NELSON BORNIER (PMDB - RJ. Pro-
públicr· Ele possui uma biografia irrepreensível e, no nuncia o seguinte discurso.) ....; Sr. Presidente, Sras. e
exercício de inúmeros postos na sua longa e produt~ Srs. Deputados, no País da inflação sob controle e
va vida pública, deu e continua dando grande contr~ das "reformas de franco progresso", há um segmento
buição à construção de dias melhores para o povo da sociedade que já não sabe para quem apelardian-
brasileiro. te da corrida desenfreada do custo de vida. Esse seg-

Na. direção do INCA, Jamil Haddad travou diu- mento é o do trabalhadOr assalariado, Sr. Presidente,
turnamente renhida batalha para garantir o bom func~ que faz o.papel do marisco no embate das ondas do
onamento da instituição, apesar das notórias dificul- mar contra o rochedo.
dades edos atropelos, sobretudo em relação à crôni- Tudo arrebenta nas costas do trabalhador, con-
ca carêhCia de recursos financeiros. Lutou até ver denado a arcar com os altos e baixos da economia
exauridas suas forças, sendo que seu gesto é revela.. nacional, em quesõUrna pequena parcela se benefi-
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cia e o resto se limita a compor as estatísticas da den- Manoel Alves Lavouras, falecido em 1996, recebeu
sidade demográfica nacional. em seu nome justa homenagem do Ministério de

Constantemente, Sr. Presidente, os organismos Ciência e Tecnologia pelo excelente serviço prestado
encarregados de avaliar o desempenho da economia por intermédio da TREL - Transturismo Rei Uda.
do País anunciam que a inflação do mês está abaixo Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há 40
do previsto, quando não emplacou em deflação. anos essa empresa está localizada entre os Municípi-

Causa espécie, Sr. Presidente, a maneira como os Duque de Caxias e Magé, Estado do Rio de Janei-
se falta à verdade neste País, exibindo números ma- ro, e hoje emprega 1.400 funcionários, apesar da difí-
quiados, que não condizem com a realidade. cil situação que o setor vem passando, principalmen-

Como se não bastasse o descompasso entre os te em função da crise econômica nacional.
números oficiais e a realidade do bolso no dia-a-dia Para concluir, parabenizo os meus amigos Ma-
de cada um, estamos diante de perspectivas sombr~ noel, Armando e Márcio por manterem com compe-
as, tendentes a elevar ainda mais os preços da ener- tência a TREL entre as mais importantes empresas
gia elétrica, das telecomunicações e dos combustíve- de transporte coletivo do Rio de Janeiro, além de dei-
is. Mesmo que o Ministro de Minas e Energia insista xarmeu abraço fraternal a D. Arninda, que passou a
em dizer que o assunto está apenas em cogitação. ser o esteio da família Lavouras.

Ora, Sr. Presidente, nem precisa ter bola de Muito obrigado, Sr. Presidente.
cristal para antever o reflexo negativo do aumento do O SR. FÁBIO SOUTO (PFL - BA. Pronuncia o
preço dos combustíveis na economia do País. seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-

De nada adianta dizer que não temos inflação, putados, a indústria calçadista baiana vem experi-
porque isso não é verdade. O trabalhador é sempre o mentando vigorosa fase de crescimento nos últimos
mais prejudicado, porque não pode prescindir do con- anos, graças à chegada de várias empresas atraídas
curso das telecomunicações, dos transportes e de pelos investimentos do Governo do Estado.
tantos outros componentes da chamada modernida- O Governador Paulo Souto está empenhado em
de, que nem sempre estão ao alcance dos menos fa- adotar política de incentivos com o objetivo não só de
vorecidos. promover a industrialização e o desenvolvimento,

Apenas para exemplificar, Sr. Presidente, cita- mas também diminuir as desigualdades regionais no
mos a autorização dada pela ANATEL para que as Estado. Nesse sentido, S.Exa. assinou, em 12 de
empresas de telefonia que operam no País majorem maio último, em Vitória da Conquista, protocolo de in-
suas tarifas em 41,75%. tenções para implantação no Município da segunda

Sr. Presidente, o rendimento familiar está acha- fábrica Dilly Nordeste na Bahia.
tado, e, devido aos custos cada vez mais altos das ta- O empreendimento, orçado em R$ 22,5 milhões
rifas públicas e da educação, os brasileiros estão sen- - sendo R$ 15 milhões privados e R$ 7,5 milhões pú-
do forçados a mudar os seus hábitos de consumo. blicos - vai gerar 1.200 empregos. A outra unidade da

O poder aquisitivo do trabalhador está caindo Dilly situa-se no Município de Santo Estevão, na re-
acentuadamente no decorrer do ano. Esses dados gião de Feira de Santana.
tornam óbvia a conclusão de que, mais uma vez, foi a É tempo de crise, Sr. Presidente; de outro pris-
nossa classe trabalhadora que pagou a conta dos ma, é tempo de criatividade e parceria. O Governo da
"ajustes econômicos" do Governo brasileiro. Bahia, sensível à busca de maior competitividade e

Causa-me enorme indignação constatar que o maior participação no mercado, provocou a migração
nosso rico e vigoroso País continua a ser tratado como de empresas calçadistas para a Bahia, possibilitando
uma grande colônia. Ao longo dos 5 séculos da história a redução de custos de produção, de transporte e de
do Brasil, nossos trabalhadores derramaram sangue, mão-de-obra. Em decorrência, o nível de emprego no
suor e lágrimas para produzir riquezas fantásticas, que setor cresceu quase 18 vezes entre 1994 e 1999, le-
jamais se traduziram em indicadores sociais minima- vando-se em conta que atualmente a indústria calça-
mente aceitáveis para a população brasileira. dista baiana emprega cerca de 15 mil pessoas.

Era o que eu tinha a dizer. E novos empreendimentos não param de apor-
O SR. REINALDO BETÃO (Bloco/PL - RJ. Pro- tar às terras baianas, Sras. e Srs. Deputados. Para

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e reforçar essa tendência, duas novas fábricas de cal-
Srs. Deputados, quero deixar registrado para poster~ çados, cujas ordens de serviço foram assinadas pelo
or divulgação da Casa, que a família do empresário Governador Paulo Souto no início deste ano, já estão

- -- ------,-----------
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RONDONIA

AMAZONAS

tOCANTINS

Antonio Nogueira PT
Hélio Esteves PT
Janete Capiberibe PSB
Total de Amapá: 3

ACRE

PARÁ

AMAPÁ

Átila Lins PPS
Francisco Garcia PP
Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazonas: 3

Agnaldo Muniz PPS
Anselmo PT
Casara PSDB
Eduardo Valverde PT
Marinha Raupp PMDB
Total de Rondonia: 5

Anivaldo Vale PSDB
Babá PT
Josué Bengtson PTB
Paulo Rocha PT
Wladimir Costa PMDB
Zé Geraldo PT
Total de Pará: 6

Henrique Afonso PT
João Tota PP
Nilson Mourão PT
Zico Bronzeado PT
Total de Acre: 4

Osvaldo Reis PMDB
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

César Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Dr. Ribamar Alves PSB
Gastão Vieira PMDB
Paulo Marinho PLPUPSL
Pedro Fernandes PTB

v- ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

em fase inicial de construção: a Andrezza, em Castro Suely CamposPP
Alves, no Recôncavo, e a Henrich, fabricante da mar- Total de Roraima: 4
ca Carrano, em Conceição do Almeida, também no
Recôncavo Baiano.

O Brasil'. é hoje o terceiro produtor mundial de
calçados, com 4,7% de participação na produção
mundial. Não há dúvidas, nobres colegas, de que o
surgimento do pólo calçadista na Ba:hia, com a insta
lação de 43 indústrias em ,31 Municípios, resultado de
investimentos privados de R$293 milhões e de R$60
milhõeserTI recursos públicos, consolida o .caráter
empreendedor das últimas gestões do Governo E~ta
dual, dentro da visão nacional de participação brasile
ira ém mercadbs de grande potencial.

O sucesso de uma indústria, Sr. Presidente, ad
vém prihcip~lmentedaconstruçã() social; os ,estabelec~

mentos individuais, não se edificam Ou sucumbem como
produto de seus próprios esforços, mas dependem dos
efeitos mutUamente fortalecedores da parceria públ~

co/privado. Ou seja, o apoiQ do setor público deve estar
sempre em siherQia com () empresariado visandoa um
impacto positivo em relação à geração de empregos e
ao número de empresas instaladas,

O Govemodo Estadoda Bahia, exercendo seu
múnus público no sentido de promovermais e melho
res per~pectivas, de, crescimento, desenvolvimento
tecnológico e inserção internaçional, também ass~

nou, em maio deste ano, protocolo de intenções para
a implantação?e,23proj€lt09 indLlstriaisque proporc~

onarão1.~53empregos qiretosnomercado de traba
lho baiano, mediante '•• irlV~stifT1,entos ,da ordem ,de
R$11 0,8 milhões em setqres diversos, como Os de in
formática, qLlfITiica, minerªç~o e de têxteis, entre ou
tros. Os Muniqípi()s beneficiad()s serão: Camaçari" S~
mõe~ Filho", Santoj\maro"Qias,.D'Ávila, Madre de
Deus, Ilhé~s, Itapetinga, Conde; Santo Antônio de Je
sus, Jerernoabo e Salva.dor.

Sr. Presidénte, ,0 Governador Paulo Souto
está sensível~o emperyho dos executivos baianos
em atingir novos setores. E, consoante a tal objeti
vo, efetivamente, tem aberto espaços para uma po
lítica industrial.

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB
Dr. Rodolfo Pereira PDT
Maria Helena PMDB
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Pedro Novais PMDB
Washington Luiz PT
Total de Maranhão: 8

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Olavo Calheiros PMDB
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

Agosto de 2003

CEARÁ

Antonio Cambraia PSDB
Eunício Oliveira PMDB
José Unhares PP
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Mauro Benevides PMDB
Pastor Pedro Ribeiro PMDB
Vicente Arruda PSDB
Total de Ceará: 8

PIAuí

Átila Lira PSDB
B. Sá PPS
Júlio Cesar PFL
Marcelo Castro PMDB
Moraes Souza PMDB
Simplício Mário PT
Total de Piauí: 6

PARAíBA

Adauto Pereira. PFL
Benjamin Maranhão PMDB
Carlos Dunga PTB
Enivaldo Ribeiro PP
Lúcia Braga PMN
Luiz Couto PT
Philemon Rodrigues PTB
Total de Paraíba: 7

PERNAMBUCO

Carlos Eduardo Cadoca PMDB
Inocêncio Oliveira PFL
José Múcio Monteiro PTB
Marcos de Jesus PLPUPSL
Pastor Francisco OlímpioPSB
Paulo Rubem Santiago PT
Pedro Corrêa PP
Roberto Magalhães PTB
Total de Pernambuco: 8

ALAGOAS

Benedito de Ura PP
Helenildo Ribeiro PSDB
João Lyra PTB

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

Bosco Costa PSDB
Heleno Silva PLPUPSL
Jackson Barreto PTB
Total de Sergipe: 3

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL
Claudio Cajado PFL
Colbert Martins PPS
Félix Mendonça PTB
Gerson Gabrielli PFL
Guilherme Menezes PT
João Leão PLPUPSL
José Rocha PFL
Josias Gomes PT
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PT
Milton Barbosa PFL
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães PFL
Pedro lrujo PFL
Zelinda Novaes PFL
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 17

MINAS GERAIS

Cabo Júlio PSB
Carlos Mota PLPUPSL
Carlos Willian PSB
César Medeiros PT
Dr. Francisco Gonçalves PTB
Geraldo Thadeu PPS
Isaías Silvestre PSB
João Magno PT
João Paulo Gomes da Silva PLPUPSL
José Militão PTB
José Santana de Vasconcellos PLPUPSL
Lael Varella PFL
Leonardo Mattos PV
Leonardo Monteiro PT
Marcello Siqueira PMDB
Márcio Reinaldo Moreira PP
Maria do Carmo Lara PT
Mário Assad Júnior PLPUPSL
Mauro Lopes PMDB

-- - ----------- ----- - ------~----- ---
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OdairPT
Reginaldo Lopes PT
Romel Anizio PP
Ronaldo Vasconcellos PTB
Virgílio Guimarães PT
Total de Minas Gerais: 24

EspíRITO SANTO

Marcelino Fraga PMDB
Neucimar Fraga PLPUPSL
Nilton Baiano PP
Renato Casagrande PSB
Total de Espírito Santo: 4

RIO DE JANEIRO

Almerinda de Carvalho PMDB
Almir Moura PLPUPSL
Antonio Carlos Biscaia PT
Carlos Santana PT
Chico Alencar PT
Dr. Heleno PP
Edson Ezequiel PMDB
Eduardo Cunha PMDB
Eduardo Paes PSDB
Elaine Costa PTB
Fernando Gonçalves PTB

Francisco Dornelles PP

Jair Bolsonaro PTB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes de Jesus PSLPUPSL
Jorge Bittar PT

José Divino PMDB
Josias Quintal PMDB

Juíza Denise Frossard PSDB
Julio Lopes PP

Leonardo Picciani PMDB

Luiz Sérgio PT

Maria Lucia PMDB
Miriam Reid PSB
Nelson Bornier PMDB

Paulo Baltazar PSB
Reinaldo Betão PLPUPSL
Sandro Matos PMDB
Simão Sessim PP
Vieira Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro: 30

SÃO PAULO

_____JJllWLlil
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Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Corauci Sobrinho PFL
Delfim Netto PP
Dimas Ramalho PPS
Dr. Evilásio PSB
Dr. Pinotti PMDB
Durval Orlato PT
Edna Macedo PTB
Elimar Máximo Damasceno PRONA
Enéas PRONA
Gilberto Kassab PFL
IIdeu Araujo PRONA
Jamil Murad PCdoB
João Paulo Cunha PT
José Eduardo Cardozo PT
Julio Semeghini PSDB
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiz Carlos Santos PFL
MarcOs Abramo PFL
Mariângela Duarte PT
Michel Temer PMDB
Paulo Kobayashi PSDB
Robson Tuma PFL
Rubinelli PT
Vanderlei Assis PRONA
Vicentinho PT
Walter Feldman PSDB
Total de São Paulo: 28

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Celcita Pinheiro PFL
Rogério Silva PPS
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB
Tatico PTB
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

Leandro Vilela PMDB
Leonardo Vilela PP
Luiz Bittencourt PMDB
Neyde Aparecida PT
Rubens Otoni PT
Total de Goiás: 5

MATO GROSSO DO SUL
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Antonio Cruz PTB
João Grandão PT
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Assis Miguel do Couto PT
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Dra. Clair PT
Giacobo PLPLlPSL
Hermes Parcianello PMDB
Iris Simões PTB
José Borba PMDB
José Janene PP
Luiz Carlos Hauly PSDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson MeurerPP
Odílio Balbinotti PMDB
Oliveira Filho PLPLlPSL
Osmar Serraglio PMDB
Ricardo Barros PP
Selma Schons PT
Total de Paraná: 17

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB
Carlito Merss PT
Edison Andrino PMDB
João Matos PMDB
Mauro Passos PT
Paulo Afonso PMDB
Serafim Venzon PSDB
Vignatti PT
Zonta PP
Total de Santa Catarina: 9

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares PDT
Ary Vanazzi PT
Beto Albuquerque PSB
Darcísio Perondi PMDB
Eliseu Padilha PMDB
Enio Bacci PDT
Érico Ribeiro PP
Francisco Turra PP
Henrique Fontana PT
José Ivo Sartori PMDB
Milton Cardias PTB
Orlando Descons iPT
Pastor Reinaldo PTB

Tarcisio Zimmermann PT
Yeda Crusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 15

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

lista de presença registra o comparecimento de 226
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.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
W 40-C, DE 2003

(Do Poder Executivo)

Continuação da discussão, em segundo turno,
da Proposta de Emenda à Constituição n° 40-8, de
2003, que modifica os arts. 37, 40, 42, 48, 96, 149 e
201 da Constituição Federal, revoga o inciso IX do §
3° do art. 142 e § 10 do art. 201 da Constituição Fede
ral e dispositivos da Emenda Constitucional n° 20, de
15 de dezembro de 1998, e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Como não há quorum para votarmos o requerimento
que está sobre a mesa, vamos iniciar a discussão da
matéria. No momento em que houver quorum, votare
mos o requerimento.

A discussão foi iniciada ontem, então pode con
tinuar hoje. Não há dúvida a respeito. Quando houver
quorum, interromperemos a discussão e votaremos o
requerimento.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL-AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
agradeço a V.Exa. Ia referir-me exatamente ao re
querimento do PFL.

O SR. NILTON BAIANO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. NILTON BAIANO (PP-ES. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quem esta
va inscrito agora pela manhã mantém a inscrição para
o período da tarde?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Continua.



"Já deveria estar claro para o Governo
que não é com projetos inconstitucionais,
como aquele que pretende cobrar a contri
buição dos inativos, rejeitado por unanimi
dade pelo STF, ou com o simples alonga
mento do prazo de contribuição dos traba
lhadores que se vai resolver o problema da
Previdência no Brasi/".

Desde que chegou ao poder, o Presidente Lula
esqueceu completamente de compromissos como
esse e da coerência de seu discurso. Desde que o PT
assumiu o poder, a Constituição brasileira, a cada
nova reforma, vem sendo corrompida e adulterada
com o único objetivo de centralizar, de concentrar o
poder na mão do Executivo Federal. Parece que o
PT, que hoje detéma Presidência da República, quer
conservá-Ia em caráter permanente, quase imperial,
sem nenhuma concessão ao processo democrático.

Na discussão sobre a· reforma da Previdência,
tanto na Comissão como neste plenário, viu-se o Go
verno e seus representantes dizerem uma coisa e fa-

__ -.JIlllJIIIWi
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O SR. NILTON BAIANO - Continua na sessão zerem outra completamente diferente. Pe~os corredo-
da tarde? res do Congresso, por todo o País, por onde quer que

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Às cada um de nós andemos, os servidOres perguntam
14hé outra sessão. Mas daqui a pouco darei a pala- onde está a parida.de prometida pelo Governo e seus
vra a V.Exa. representantes e nunca inscrita no texto da reforma

O SR. NILTON BAIANO - Obrigado. previdenciária.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em Será justo, será corretotungaraposentados e

discussão. pensionistas? Será justo, será correto que hoje na
Concedoa palavra ao nobre Deputado Onyx Lo- maioria dos Estados hajaum conflito, a partir da mon-

renzoni, para discutir a matéria. tagemdeum supteto para asPrefeituras, para os Go-
O SR. ONVX LORENZONI (PFL-RS. Sem revi- vemos Estaduais e para os demais Poderes, em que

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- a demagOgiavai substituir a qualificação e o oportu-
dos, estava revendo um texto, no qual continha frase nismo, a preocupação com o serviço público e com o
de Lorde Acton que pode aplicar-se à matéria que es- atendimento da sociedade brasileira?
tamos disc~tindo: "o podercorrompe, e o poder abso- Esta reforma veio não para modificar nem me-
luto corrompe absolutamente'; Ihorar a vida dos brasileiros. Lamentavelmente, ela

Procurei no Aurélio o significado de "corrom- traz apenas inconstitucionalidades, como a cobrança
per", e .Iá consta: "tomar podre; estragar, decompor; de aposentados e pensionistas; como. a interferência
alterar, adulterar'~ do Executivo nos outros Poderes, conflitos que assis-

Oque~. Governo Lula e oPartido dos Trabalha- timos aqui. e vamos continuar assistindo, o ql.Je, la-
dores estragaram está a comprometer sua história e a mentavelrnente, encaminha o Brasil à situação em
alterar seus compromissos, principalmente os firma- que o poder conquistado pelo Partido dos Trabalha-
dos com importantes parcelas da sociedade brasile~ dores não respeitanada, não respeita ninguém e pa-
ra.Corromperam o texto adaptando-o ao que preten- rece ser absolutamente insaciável.
diam. O sentimento que se nota por ~nde se anda no

As definições da.das pelo Aurélio para "corrom- Brasil é a frustração de uma sociedade que tinha na
per" são absolutamente pertinentes quando se com- eleiçãodo Presid~l1teLulae na proposta do Partido
para ao que diz hoje o Presidente e ao que disse em dos T~abalhadores esperança,. que, tal. como diz o
1999 ao Jornal Zero Hora, de meu Estado: Aurélio, está a apodrecer, porque o Governo não res-

peita limites. constitucionais nem a vida de trabalho
das pessoas. Aofazer a reforma da Previdência, o
Governomuniu-se do interesse de consolidar um po
der absolutista ~ de fazer com que o Presidehte con
seguisse se manter no poder de maneira absoluta
mente imperial, d~~preza()do a história de vida e de
luta de milhares de brasileiros.

Emnomedofuturp do i;Jrasil e da democracia, o
PFL foi, é e sernpre.seráafavor de ref.ôrmas que sig
nifiquem vida melhorpara ?s brasilei~os, mas nunca
será conivente cOm UITlprOCesso de reforma que de
sestrutura o serviçoeúblicoe.desassiste os que mais
precisam, cujo p~jethlo.é desfazer o que está estabe
lecido na Constituição brasileira: os direitos e as ga
rantias individuais.

O qUefarãooOoverno Lula.e o Partido dos Tra
balhadores após retirar do cidadão brasileiro direitos
adquiridos mediante ato jurídico perfeito? A história
nos dirá, mas aperspectiva é dramática, para não di
zer terrível.

Por isso o PFL, em nome da democracia, vota
contra esta matéria.



O SR. PRESIDENTE (Átila Lins) - Para discutir,
concedo a palavra ao nobre Deputado Arlindo China
glia, que falará a favor da matéria.

O SR. ARLINDO CHINAGlIA (PT-SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, neste momento, o plenário está quase vazio,
mas seguramente estamos sendo acompanhados
por milhões de servidores públicos e por não servido
res públicos preocupados com seu emprego, seu sa
lário, com segurança pública, com tudo o que diz res
peito ao cotidiano das famílias brasileiras. A reforma
da Previdência deve ser encarada com essa dimen
são.

Evidentemente, como é normal em nossa socie
dade, há um conflito de interesses, visto que os traba
lhadores brasileiros, tanto da iniciativa privada quanto
do setor público, são vítimas seculares de um proces
so de concentração de renda e de poder, mas quem
sempre paga a conta são os trabalhadores.

Quero agora falar especificamente aos servido
res públicos, para, de maneira leal e honesta, racioci
narmos juntos. Os que tinham a expectativa de se
aposentar com 53 ou 48 anos de idade, após a pro
posta de reforma aprovada no primeiro turno, terão
de trabalhar mais 7 anos até completar a idade míni
ma. É evidente que para esses não se pode tentar
passar a idéia de que isso é absolutamente justo, tan
to que, no dia em que houve a votação em primeiro
turno, a bancada do Partido dos Trabalhadores fez
chegar ao Presidente da República a preocupação de
que a transição deveria ser melhorada. Ainda não
conseguimos, mas vamos continuar insistindo para
que haja, quem sabe no Senado ou na votação do se
gundo turno, uma transição mais suave.

Também queremos realçar que a bancada do
PT apresentou emendas referentes à paridade.

No parecer do Relator, aprovado em primeir?
turno, está escrito que será paridade conforme a lei. E
um pequeno avanço, principalmente porque na pro
posta inicial da PEC n° 40 não estava assegurada se
quer a integralidade.

A gênese dessa reforma não é necessariamen
te a vontade do Governo Federal. Quando vêm co
brar do PT - e isso não nos incomoda - coerência,
pergunto aos Deputados de todos os partidos, part~

cularmente do PFL e do PSDB: por que seus Gover-
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Durante o discurso do Sr. Onyx Loren- nadores não vêm a público dizer que são contra a re-
zoni, o Sr. Inocêncio Oliveira, 1° Vice-Presi- forma da Previdência?
dente, deixa a cadeira da presidência, que é Demagogia é falar algo para o Presidente da
ocupada pelo Sr. Átila Lins, § 2° do art. 18 República e depois, no Congresso Nacional, agir dife-
do Regimento Interno. rente. Foi nossa a proposta que estatizou o acidente

de trabalho, que foi privatizado pelo Governo passa
do com o apoio do PFL. Foi nossa a proposta de pre
vidência complementar pública, o que é vedado pela
Constituição brasileira atual. Mentem os que dizem
que apresentaram propostas nos seus Estados, que
sempre defenderam a previdência complementar pú
blica. Isso não era possível!

Quando falam em cobrança, omitem que em
mais de 2 mil Municípios e em 12 Estados brasileiros
já há cobrança de inativos, mas sem nenhuma isen
ção. Portanto, quem ganha 1,2,3 ou 4 salários míni
mos paga.

Quando foi aprovada aqui, em primeiro turno, a
cobrança de inativos, temos absoluta segurança de
que, apesar de não termos atingido a isenção até
R$2.400,00, como propúnhamos, no caso dos Esta
dos e Municípios, R$1.200,00 livrarão a maioria dos
servidores públicos e, no. caso dos servidores da
União, o teto é um pouco maior, de R$1.440,00.

Indago aos servidores públicos do Brasil: se o
Presidente não fosse o Lula, se a maioria não fosse
composta de partidos como o PT e outros, será que a
proposta de reforma não seria como aquelÇl primeira
do Governo passado, do modelo chileno de privatiza
ção?

Sr. Presidente, não estamos contentes com os
avanços que fizemos no sentido de melhorar e dimi
nuir impactos para os servidores. Há pressão de
Estados e Municípios e um endividamento após 8
anos de uma política neoliberal que não nos deixou
escolha, a não ser fazer uma transição. Ninguém está
dizendo que um superávit primário de 4,25 é a saída
para o Brasil nem que manter esse arrocho é bom
para o País, mas não estamos privatizando.

Melhoraremos a proposta. Está em jogo o pr~

meiro Governo de esquerda da história do Brasil e
que, de fato, tem compromisso com a distribuição de
renda, geração de emprego, ainda que medidas im
populares como esta tenham de ser tomadas.

A bancada do PT é favorável ao projeto e conti
nuará a defender as minorias.

Muito obrigado.
O SR. ONYX lORENZONI - Sr. Presidente,

peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Átila Lins) - Tem V.Exa. a

palavra.
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o SR. ONYX LORENZONI (PFL-RS. Questão
de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
§ 1° do art. 46 determina a interrupção dos trabalhos
das Comissões para atender à Ordem do Dia.

Sr. Presidente, há requerimento sobre a mesa, da
bancada do PFL, e gostaríamos que fosse apreciado.

O SR. PRESIDENTE (Átila Lins) - Em relação
ao primeiro item da questão de ordem de V.Exa., a
Presidência determinaráàs Comissões Permanentes
da Casa que encerrem seus trabalhos.

Quanto ao segundo item, a Mesa apreciará o re
querimento dentro de alguns instantes. Antes, conce
derei a palavra ao Deputado Ronaldo Caiado.

O SR. ONYX LORENZONI- Sr. Presidente, há
número legal para que se vote a matéria. Temos de
submeter o requerimento à votação antes da conces
são da palavra ao Deputado Ronaldo Caiado.

O SR. PRESIDENTE (Átila Lins) - Esta Presi
dência vai suspender a. sessão por 5 minutos, en
quanto aguarda o Presidente. S.Exa. colocará o re
querimento em votação.

(A sessão é suspensa.)

O Sr. Átila Lins, § 2° do art. 18 do Re
gimento interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio
Oliveira, 1° Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Está
reaberta a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB
Dr. Rodolfo Pereira PDT
Maria Helena PMDB
Pastor Frankembergen PTa
Suely Campos PP
Total de Roraima 5

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT
Coronel Alves PLPUPSL
Dr. Benedito Dias PP
Hélio Esteves PT
Janete Capiberibe PSB
Total de Amapá 5

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB
Asdrubal Bentes PMDB
Babá PT
Josué Bengtson PTB
Paulo Rocha PT
Wladimir Costa PMDB
Zé Geraldo PT
Total de Pará 7

AMAZONAS

Átila Lins PPS
Francisco Garcia PP
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazonas 5

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Anselmo PT
Casara PSDB
Eduardo Valverde PT
Marinha Raupp PMDB
Total de Rondônia 5

ACRE

Henrique Afonso PT
João Correia PMDB
João Tota PP
Nilson Mourão PT
Ronivon Santiago PP
Zico Bronzeado PT
Total de Acre 6

TOCANTINS

Darci Coelho PFL
Osvaldo Reis PMDB
Total de Tocantins 2

MARANHÃO
César Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Dr. Ribamar Alves PSB
Gastão Vieira PMDB
Paulo Marinho PLPUPSL
Pedro Fernandes PTa
Pedro Novais PMDB
Washington Luiz PT
Total de Maranhão 8

CEARÁ
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Almeida de Jesus PLPUPSL
Antonio Cambraia PSDB
Euníclo Oliveira PMDB
José Unhares PP
José Pimentel PI
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB
Pastor Pedro Ribeiro PMDB
Vicente Arruda PSDB
Zé Gerardo PMDB
Total de Ceará 11

PIAuí

Átila Lira PSDB
B. Sá PPS
Júlio Cesar PFL
Marcelo Castro PMDB
Moraes Souza PMDB
Simplício Mário PI
Total de Piauí 6

RIO GRANDE DO NORTE

Sandra Rosado PMDB
Total de Rio Grande do Norte 1

PARAíBA

Adauto Pereira PFL
Benjamin Maranhão PMDB
Carlos Dunga PIB
Enivaldo Ribeiro PP
Inaldo Leitão PLPUPSL
Lúcia Braga PMN
Luiz Couto PI
Philemon Rodrigues PIB
Wellington Roberto PLPUPSL
Wilson Santiago PMDB
Total de Paraíba 10

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Carlos Eduardo Cadoca PMDB
Fernando Ferro PI
Inocêncio Oliveira PFL
José Múcio Monteiro PIB
Marcos de Jesus PLPUPSL
Pastor Francisco Olímpio PSB
Paulo Rubem Santiago PI
Pedro Corrêa PP

Roberto Magalhães PIB
Total de Pernambuco 10

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
Helenildo Ribeiro PSDB
João Lyra PIB
Olavo Calheiros PMDB
Rogério I eófilo PFL
Total de Alagoas 5

SERGIPE

Bosco Costa PSDB
Heleno Silva PLPUPSL
Jackson Barreto PIB
Jorge Alberto PMDB
Total de Sergipe 4

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL
Claudio Cajado PFL
Colbert Martins PPS
Fábio Souto PFL
Félix Mendonça PTB
Gerson Gabrielli PFL
Guilherme Menezes PT
João Leão PLPUPSL
José Rocha PFL
Josias Gomes PI
Luiz Alberto PI
Luiz Bassuma PI
Milton Barbosa PFL
Nelson Pellegrino PI
Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo PFL
Zelinda Novaes PFL
Zezéu Ribeiro PI
Total de Bahia 18

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo Júlio PSB
Carlos Mota PLPUPSL
Carlos Willian PSB
César Medeiros PI
Dr. Francisco Gonçalves PTB
Geraldo Ihadeu PPS
Gilmar Machado PI
Ibrahim Abi-Ackel PP
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Isaías Silvestre PSB
João Magno PT
João Paulo Gomes da Silva PLPUPSL
José Militão PTB
José Santana de Vasconcellos PLPUPSL
Lael Varella. PFL
Leonardo Mattos PV
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PLPUPSL
Marcello Siqueira PMDB
Márcio Reinaldo Moreira PP
Maria do Carmo Lara PT
Mário Assad Júnior PLPUPSL
Mauro Lopes PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Odair PT
Patrus Ananias PT
Paulo Delgado PT
Reginaldo Lopes PT
Romel Anizio PP
Romeu Queiroz PTB
Ronaldo Vasconcellos PTB
Silas Brasileiro PMDB
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB
Total de Minas Gerais 34

EspíRITO SANTO

Marcelino Fraga PMDB
Neucimar Fraga PLPUPSL
Nilton Baiano PP
Renato Casagrande PSB
Total de Espírito Santo 4

RIO DE JANEIRO

Almerinda de Carvalho PMDB
Almir Moura PLPUPSL
Antonio Carlos Biscaiá PT
Carlos Santana PT
Chico Alencar PT
Dr. Heleno PP
Edson Ezequiel PMDB
Eduardo Cunha PMDB
Eduardo Paes PSDB
Elaine Costa PTB
Fernando Gonçalves PTB
Francisco Dornelles PP
Jair Bolsonaro PTB
Jandira Feghali PCdoS

João Mendes de Jesus PSLPUPSL
Jorge Bittar PT
José Divino PMDB
Josias Quintal PSB
Juíza Denise Frossard PSDB
Julio Lopes PP
Leonardo Picciani PMDB
Luiz Sergio PT
Maria Lucia PMDB
Miriam Reid PSB
Nelson Bornier PMDB
Paulo Baltazar PSB
Reinaldo Betão PLPUPSL
Sandro Matos PSB
Simão Sessim PP
Vieira Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro 30

SÃO PAULO

Amauri Robledo Gasques PRONA
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Corauci SobrinhoPFL
Delfim Netto PP
Dimas Ramalho PPS
Dr. Evilásio PSB
Dr. Pinotti PMDB
Durval Orlato PT
Edna Macedo PTB
Elimar Máximo Damasceno PRONA
Eneas PRONA
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
IIdeu Araujo PRONA
Jamil Murad PCdoB
João Paulo Cunha PT
José Eduardo Cardozo PT
Julio Semeghini PSDB
Luiz Ahtonio Fleury PTB
Luiz Carlos Santos PFL
Marcos Abramo PFL
Mariângela DuartePT
Michel Temer PMDS
Orlando Fantazzini PT
Paulo Kobayashi PSDS
Professor Irapuan Teixeira PRONA
Robson Tuma PFL



40620 Quinta-feira 28

Rubinelli PT
Vanderlei Assis PRONA
Vicente Cascione PTB
Vicentinho PT
Walter Feldman PSDB
Total de São Paulo 34

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Oliveira Filho PLPUPSL
Osmar Serraglio PMDB
Ricardo Barros PP
Selma Schons PT
Total de Paraná 17

Agosto de 2003

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Celcita Pinheiro PFL
Rogério Silva PPS
Total de Mato Grosso 3

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB
José Rajão PSDB
Tatico PTB
Total de Distrito Federal 3

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB
Leandro Vilela PMDB
Leonardo Vilela PP
Luiz Bittencourt PMDB
Neyde Aparecida PT
Ronaldo Caiado PFL
Rubens Otoni PT
Total de GOIÁS 7

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PTB
João Grandão PT
Murilo Zauith PFL
Total de Mato Grosso do Sul3

PARANÁ

Assis Miguel do Couto PT
Dilceu Sperafico PP
Dr. Rosinha PT
Dra. Clair PT
Giacobo PLPUPSL
Hermes Parcianello PMDB
Iris Simões PTB
José Borba PMDB
José Janene PP
Luiz Carlos Hauly PSDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB
Carlito Merss PT
Edison Andrino PMDB
Ivan Ranzolin PP
João Matos PMDB
Luci Choinacki PT
Mauro Passos PT
Paulo Afonso PMDB
Paulo Bauer PFL
Serafim Venzon PSDB
Vignatti PT
Zonta PP
Total de Santa Catarina 12

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Alceu Collares PDT
Ary Vanazzi PT
Beto Albuquerque PSB
Cezar Schirmer PMDB
Darcísio Perondi PMDB
Eliseu Padilha PMDB
Enio Bacci PDT
Érico Ribeiro PP
Francisco Turra PP
Henrique Fontana PT
José Ivo Sartori PMDB
Kelly Moraes PTB
Maria do Rosário PT
Milton Cardias PTB
Onyx Lorenzoni PFL
Orlando Desconsi PT
Pastor Reinaldo PTB
Paulo Pimenta PT
Tarcisio Zimmermann PT
Veda Crusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul 21
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O
painel eletrônico registra o comparecimento de 276
Senhores Deputados.

Há quorum para deliberar.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - So

bre a mesa requerimento no seguinte teor:

Sr. Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos

termos do art. 117, VI, do Regimento Inter
no, a retirada da pauta da PEC n° 40-C, de
2003, constante do item 1 da presente
Ordem do Dia.

Sala das Sessões, em 27 de agosto de
2003.

Assina: José Carlos Aleluia, Líder do
PFL.

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Para encaminhar a votação do requerimento, conce
do a palavra ao nobre Deputado Arnaldo Faria de
Sá, que falará contra a matéria.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, entendemos que
há necessidade de que esta matéria seja apreciada o
mais rapidamente possível, até para acabar com a
agonia dos servidores, que não sabem o que está va
lendo ou o que vai valer.

Portanto, entendemos que a melhor solução a
ser tomada por esta Casa é atacar o problema de
frente e resolver logo a questão.

O meu encaminhamento é contrário ao requer~

mento.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Em

votação o requerimento.
Os Srs. Deputados que o aprovam permane

çam como se encontram. (Pausa.)
REJEITADO.
O SR. ONYX LORENZONI (PFL-RS. Pela or

dem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, peço
verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Ve
rificação concedida.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência determina que se acionem as campai.
nhas e convoca as Sras. e os Srs. Deputados a virem
ao plenário para que possamos dar início à votação
nominal, pelo sistema eletrônico, do requerimento
que retira de pauta a PEC sobre a Previdência Social.

O SR. ONYX LORENZONI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ONYX LORENZONI (PFL-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL
informa que está em obstrução.

A SRA. JUíZA DENISE FROSSARD
(PSDB-RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) 
Sr. Presidente, o PSDB se declara em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência vai pedir a orientação das bancadas atra
vés dos Líderes.

Como vota o PSG? PMN? PV?
O SR. SARNEY FILHO (PV-MA. Pela ordem.

Sem revisão do orador.}-"Não", Sr. Presidente.
O SR. AMAURI ROBLEDO GASQUES

(PRONA-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
O PRONA se coloca em obstrução.

A SRA. VANESSAGRAZZIOTIN (PCdoB-AM.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - O PCdoB
vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Como vota o POT?

Como vota o PPS?
O SR. COLBERT MARTINS (PPS-BA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS
não entende por que adiar mais a votação da matéria.
No entanto, o Presidente João Paulo Cunha, está
convocando os Líderes para uma reunião com os Go
vernadores. A nossa sugestão ao Presidente é que
suspenda provisoriamente a reunião com os Gover
nadores, porque todos nós teremos que estar em ple
nário para votar. Enquanto houver esse processo de
votaçãO, que a reunião com os Governadores, que
estão nos aguardando, seja adiada.

O PPS vota "não", Sr.· Presidente.
OSR. JOÃO PAULO GOMES DA SILVA (Blo

co/PL"MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o Bloco PLlPSLvota "não" ao pedido de
retirada por entender que a matéria já está satisfatori
amente debatida. Estamos em condições de votar.

OS.R. ROBERTO JEFFERSON (PTB-RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
essa história de oposição propositivanão funciona,
não existe. Estou vibrando com a oposição que o PFL
está fazendo, sinceramente. Esta é a oposição verda
deira, aguerrida, firme, tem sangue, tem garra e valo
riza o nosso trabalho.

Ontem, na Gomissão Especial da Reforma tri
butária, o PFL fez um grande discurso pelo qual meu
coração chegou a pulsar feliz. Tenho um matiz liberal
muito forte e ao ouvir discursos liberais de ACMterce-



O SR. JORGE ALBERTO (PMDB-SE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB orienta o voto "não" e aproveita para convocar
os Srs. Deputados para que compareçam ao plená
rio, pois estamos em votação nominal.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos
Trabalhadores entende que esta matéria está madu
ra e pode ser votada.

Somos contra o adiamento.
Aproveito a oportunidade para convocar todos

os Parlamentares do Partido dos Trabalhadores para
virem ao plenário, pois teremos uma votação nominal
e precisamos da presença de todos neste momento.

Houve perplexidade inicial, porque as reformas
unem todos. Então, fica todo mundo aturdido, ora é
Oposição, ora é Situação. Mas o PFL está garimpan
do, está abrindo a picada no mato de facão e macha
do, e está encontrando o caminho da oposição liberal
que esta Casa precisa ouvir, se Deus quiser, nos pró
ximos momentos de afirmação da Câmara dos Depu
tados.

Respeito o Líder Onix Lorenzoni, que até raspou
o cabelo para ficar mais viril nas suas afirmações.

Sr. Presidente, o PTB vota "não" ao pedido de
adiamento da votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Como vota o PFL?

O SR. ONYX LORENZONI (PFL-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - O PFL está em obs
trução.

Em resposta ao Deputado Roberto Jefferson, o
PFL está cumprindo civicamente, de maneira demo
crática o que a urna nos determinou "ser os olhos e os
ouvidos vigilantes do País e da sociedade brasileira".
Estamos trabalhando para que o Brasil consolide a
sua democracia e salvaguarde as garantias individua
is fundamentais para todo e qualquer cidadão brasile
iro.

40622 Quinta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

iro - marcante - e o do Líder José Carlos Aleluia - O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
também marcante - meu coração vibrou de alegria. Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
Apesarde divergir de certas posições, fiquei feliz com os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis-
a força da convicção do discurso. Cumprimento o PFL tema eletrônico.
por isso. Em muitos momentos, cheguei a me confun- Está iniciada a votação.
dir. A eloqüência foi tanta. que quase me convenceu. Queiram seguir a orientação do visor de cada
Achei bonito presenciar o vigor da Oposição, a exern- posto.
pio da que fazia ontem o próprio PT. Esse negócio de O SR. VICENTE CASCIONE - Sr. Presidente,
oposição propositiva parece que é conchavo. V.Exas. peço a palavra pela ordem.
estão encontrando o caminho da verdadeira opos~ O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
ção. a palavra o nobre Deputado Vicente Cascione, Líder

do Governo.
OSR. VICENTE CASCIONE (PTB-SP. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Go
verno evidentemente sabe que a posição da Oposi
ção não é para valer. Sabemos que eles também que
rem votar esse projeto, porque a Nação espera por
isto.

O Governo, portanto, vota "não".
O SR. JOÃO PAULO GOMES DA SILVA - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. JOÃO PAULO GOMES DA SILVA (Blo

co/PL-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o PDT quer encaminhar a votação e reco
mendamos que nossa bancada vote "não".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O
PDT vota "não"; o Governo, vota "não".

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, acredito ser importante os demais parti
dos que ainda. não orientaram suas bancadas que o
façam, para que depois os integrantes da bancada
não aleguem ter havido mal-entendido. Está muito
claro que tanto o PP quanto o PSB ainda não orienta
ram.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - No
momento em que os representantes desses partidos
chegarem, poderão fazê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Está
iniciada a votação.

A Presidência convoca os Srs. Parlamentares
presentes nas diferentes dependências da Casa para
que venham ao plenário, porque estamos em pleno
período de votação nominal pelo sistema eletrônico
de requerimento que retira de pauta a apreciação, em



Aproposta é que até completarem a idade esco
lar, essas crianças tenham pelo menos o mínimo re
comendado de nutrição e, com isSo, possam evitar
problemas no desenvolvimento físico e educacional.

O programa também pretende fortalecer a pe
cuária leiteira ao priorizar a aquisição do leite de pro
dutores locais.

Ele vai atender 160 mil crianças pertencentes a
famílias com renda per capta mensal inferior a meio
salário mínimo.
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segundo turno, da PEC n° 40, que trata da Previdê~ a população do Vale do Ribeira, no Paraná, começa
cia Social. finalmente a ter perspectivas de desenvolvimento e

A Presidência determina que todas as Comis- de superação da situação de isolamento que tanto
sões que estão funcionando suspendam seus traba- penalizou a região.
lhos, pois as decisões tomadas a partir do iníciodesta Apesar de ser uma das regiões çom maior po-
votação serão .consideradas nulas. tencial econômi?o no Estado, .com condições ideais

O SR. WILSON SANTOS - SL Presidente, para o extraUvismo vegetal, a. indústria moveleira, a
peço a palavra pela ordem. mineração etambémae~ploração turística, o Vale do

O SR. PRESIDENTE(lnocêncioOliveira}- Tem Ribeira tem o maior índice de pobreza no País, por
V.Exa. a palavra. conta da falta de acesso adequad?, oque impede no-

O SR. WILSON SANTOS (PSDB-MT. Pela or- vos investimentos e geração de empregos.
demo Sem revisão doorador.) - Sr. Presidente, depo- Essa situação começou a se reverter a partir da
is deamanhã o meu Estado, Mato Grosso, estará co- posse do Governador do Paraná, Roberto Requião,
memorando 100 anos de nascimento do Dr. Fernan- do PMDB, que, percebendo a gravidade da situação,
do Corrêa da Costa. foi Et região e,determinou o i,mediatoinício de obras e

Fernando Corrêa da Costa, médico. cuiabano, projetos, o que está res;Qatando a dignidade da popu-
foi Prefeito de Campo Grande quando Mato Grosso lação do Vale do Ribeira.
era un()e governou o Estado durante 10 anos, por 2 Requião autorizou, por exemplo, o asfaltamento
mandatos .alternados de 5 anos, pelaantiQa União da estrada que liga o Município de Rio Branco do Sul
Democrática Nacional. Era filho de Pedro Celestino, a Cerro Azul, aPR~092.
farmacêuti.co cuiabano que também governou Mato As obras que prevêem a pavimentação de 53
Grosso em 3 momentos distintos, durante a chamada quilômetros da estrada já .foram iniciadas. O projeto
Primeira República. havia sido concebido durante a primeira gestão de

A socieda(jemato-grossense e também os no- Requião no Governo,rnasfoi abandonado pelo su-
vos mato-grossenses - levas de imigrantes do Rio cessor.
Grande d() Sul, Santa Catarina e Paraná que ajuda- Como bem disse o Governador Requião, a pav~

ram a fazer de, Mato Grosso o Estado bicampeão na- mentação dessa estrada não é apenas um projeto
cionalde prod~ção e líder nacional do agronegócio - com fins econômicos, mas faz parte de um conjunto
reconhecem no Dr. Fernando Corrêa da Costa um de medidas par~ .combater a exclusão social numa
exemplo a ser seguido. Honesto, o ex~Governador das regiões mais isoladas e pobres do Estado.
morreU pobre. A má condiç~o. da estrada é um dos principais

Aproveito a oportunidade em que falo no plená- fatores que impedem o desenvolvimento do Vale do
rio daCas;a,em sessão transmitida pela TV Câmara, Ribeira. Em épqca deçhuva, fica intransitável ecausa
cuja apdiência emCuiabáé muito grande - e V. Exa., a perda de toneladas de laranjas e outros produtos da
Deputado Inocêncio Oliveira, se quiser ser candidato região.
pelo El:ltadpdo Mato Grosso poderá fazê-lo, uma vez Mas o Governo Requião não está preocupado
queémuit() conhecido por sua presença constante apenas ..com as estradas. Tanto que essa obra foi
na n!.9âT11~r~-, para convidar os cuiabanos e os vár- anunciada no mesmo dia emque se lançou o Progra-
zea-w~ndenses acomparecerem na Catedral Metro- ma LeitedasCrianças, queprevê a distribuição gratu-
politan.~cleGuiabá, na próxima sexta-feira, a partir ita de leite a crianças carentes com até 6 anos de ida-
das 18h30min, quando será realizada missa em ho- de.
meml,gétTlé:l0s tOO anos de nascimento do grande
Governador Fernando Corrêa da Costa.

Muito obrigado, SL Presidente.
O SR. MAX ROSENMANN - Sr. Presidente,

peço a p~lp.vra pela ?rdem.
9,SR. PR.ESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.E)(ª:.ap~laYra:

9SJ=I"J\I1~X FmSENMANN (PMDB-PR. Pela or
dem., Fron~n.cia o seguinte discurso.) - Sr. Preside~
te, Sras. e Srs.Deputados, após décadas de espera,
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A prioridade é para regiões com menor índice de dificuldades impostas aos trabalhadores rurais quan-
Desenvolvimento Humano (IDH), como é o caso do do procuram a Previdência Social em busca da tão
Vale do Ribeira, penalizado pela falta de acesso. sonhada e justa aposentadoria.

Parabenizamos o Governador Requião por O Governo, em algumas oportunidades, abusa
essa iniciativa, que mostra que com medidas simples do orçamento do INSS exagerando nas campanhas
e práticas é possível combater a pobreza, sem dema- nas quais a Previdência é alvo de propagandas inten-
gogia e sem medidas milagrosas. sivas, enquanto os servidores e os segurados do ins-

Congratulamo-nos com a população do Vale do tituto sentem na pele o resultado da falta de recursos
Ribeira, região que temos o orgulho de representar e necessários à aquisição de materiais indispensáveis
defender há muitos anos. para o bom desempenho de suas funções. Há equi-

Para que a redenção do Vale do Ribeira se com- pamentos desativados em toda parte, por falta de ma-
plete é fundamental que outras medidas sejam toma- nutenção. Não podemos concordar com isso. Se há
das, em especial a conclusão do asfaltamento da recursos para propaganda, deve haver, primordial-
Estrada da Ribeira, entre Bocaiúva do Sul e Adrianó- mente, para condições de trabalho e de atendimento
polis, iniciada após longa.luta liderada por este Paria- aos segurados do INSS.
mentar, mas paralisada por diversas vezes por conta No que diz respeito à aposentadoria do traba-
da interrupção nos repasses de recursos pelo Gover- Ihador rural, especificamente, a situação se complica
no Federal. bastante.

Não podemos permitir que essas interrupções Não é possível compreender que, nos dias atua-
continuem acontecendo, até sob pena de perder o is, ainda possam ocorrer alterações de textos legais,
que foi investido atéaqui, já que praticamente metade cujo efeito seja a marginalização do homem simples
da obra consiste no asfaltamento de um trecho de 94 do campo, que dedicou a vida à agricultura, lavrando
quilômetros da BR-476. a terra, enfrentando as intempéries, para plantar e co-

Essas estradas são fundamentais para integrar lher o pão que chegouà mesa de muitos, e justamen-
o Vale do Ribeira ao processo de retomada do cresc~ te agora, no crepúsculo da vida, veja sua esperança
mento econômico deflagrado pelo Governador Re- de receber o módico salário mínimo brasileiro ir em-
quião através de medidas como a concessão de in- bora, sem nada poder fazer, restando-lhe a impotên-
centivos fiscais para pequenas e microempresas. cia diante da Previdência Social, que exige a compro-

Futuramente, poderemos ter ainda a ligação en- vação do exercício da atividade rural.
tre Cerro Azul e Sengés, passando por Doutor Ora, comprovar como, se na maioria das vezes
Ulysses. Com isso, a viagem do Norte Pioneiro para o banco retirou-lhe a propriedade para cobrir dívida
Curitiba será muito mais rápida e fácil passando pelo de financiamentos, resultante muitas vezes de juros
Vale do Ribeira do que por Ponta Grossa, como é sobre juros, o que parece ilegal somente para o traba-
hoje. Ihador e não para as instituições financeiras, fato que

E com a ligação entre Tunas e Cerro Azul, a re- continua ocorrendo diariamente.
gião do Vale do Ribeira se tornará o novo grande pólo As conseqüências da alteração dos 4 incisos do
de desenvolvimento do Estado. art. 106, parágrafo único, da Lei n08.212, de24 de ju-

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a d~ nho de 1991, que impôs ao homem do campo pratica-
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz mente a impossibilidade de receber aposentadoria,
do Brasil não são aceitáveis. Como também não se pode acei-

Muito obrigado. tar, sob hipótese alguma, a incompreensão de que
O SR. BENJAMIN MARANHÃO - Sr. Presiden- não tenham recolhido percentuais de seus pequenos

te, peço a palavra pela ordem. rendimentos aos cofres da Previdência Social. Eles
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem contribuíram, e muito, para as divisas do País.

V.Exa. a palavra. Os instrumentos antes permitidos para obter
O SR. BENJAMIN MARANHÃO (PMDB-PB. esse direito - declaração do Ministério Público, item

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. IV; comprovação através de outros meios definidos
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 2 temas me tra- pela CNPS, item VII; e identificação específica emiti-
zem à tribuna desta Casa nesta oportunidade: as da pela Previdência Social - foram suprimidos da Lei
péssimas condições de atendimento que vem sendo hO 8.212, de 1991, bem como da Medida Provisória na
dispensado aos segurados nos postos do INSS e as 951, que nada mais fez do que esbulhar a esperança
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atenderá aos fins sociais a que ela se dirige
e às exigências do bem comum".

Certamente ninguém da coletividade poderá
sentir-se bem, sabendo que sua omissão tem sido de
terminante para permitir que o texto frio de uma lei in
justa continue a cercear o direito do trabalhador rural,
que no passado tanto contribuiu para produzir o pão
que chegou à nossa mesa, sem olvidar que seremos
os idosos de amanhã. Não podemos avalizar esse
absurdo, pois, com isso, estaríamos frustrando a es
perança do humilde lavrador.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
pedir aos Srs. Parlamentares do PMDB que venham
ao plenário para votarem "não" ao requerimento de
adiamento devotação.

Muito obrigado.
O SR. JORGE ALBERTO - Sr. Presidente,

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

V.Exa. a palavra.
O SR. JORGE ALBERTO (PMDB-SE. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, infor
mo que ontem tivemos importante reunião de audiên
cia pública na Comissão de Fiscalização e Controle,
presidida peloDeputado Simão Sessim, sobre a exis
tência do monopólio do setor supermercadista na Re
gião Nordeste. Na Capital de Aracaju foi detectado
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dos que um dia sonharam em aposentar-se e viver caz para evitar os desvios de milhões de reais dos
com um mínimo de dignidade possível. seus cofres? Por que não adotar também na Previ-

Esqueceu-se o Governo de que as condições dência Social um sistema de fiscalização cios procedi-
para preservar a saúde do Cidadão é um dever do mentos médicos, similares aos que funcionam com
Estado garantido na Constituição, e um dos fatores sucesso nos grandes planos de saúde, em que o as-
principais é justamente a alimentação. E tolhendo sistente social visita o paciente para comprovação?
esta, que muitas vezes é a única fonte capaz de pro- Isso, além de conter despesas forjadas, certamente
porcionar sobrevivência ao homem idoso do campo, daria mais empregos. .
o valor de um salário mínimo proveniente da aposen- Em relação aos que estão pleiteando aposenta-
tadoria, certamente a saúde desse trabalhador pode- doria rural e·não conseguem pelos motivos sobre os
rá, em pouco tempo, ficar comprometida. O verdadei- quais discorremos, entendemos que, na interpreta-
ro antagonismo da Constituição com essa lei ordiná-ção da norma jurídica, deverá o exegeta, antes de
ria, a nosso ver, é gritante. tudo, procurar oresultado mais benéfico para a coleti-

Acredito no Congresso Nacional. Estou dispos- vidade. A esse respeito, eis a lição de Carlos Maximili-
to a lutar para reparar tamanha injustiça, fazendo re- ano: "é antes crer que o legislador haja querido expri-
nascer a esperança desse povo tão sofrido. Como di- mir o conseqüente e adequado à espécie do que evi-
zia Portalis:·"Naordem do universo e da natureza, só dentemente injusto, descabido, inaplicável, sem efei-
o futuro é incerto e esta própria incerteza é suavizada to. Portanto, dentro da letra expressa, procure-se a
pela esperança, a fiel companheira da nossa fraque- interpretação que conduza a melhor conseqüência
za. Seria agravar a triste condição da humanidade para a coletividade".
querer mudar, através do sistema da legislação, o sis- Lembremos ainda o que prescreve o art. 5° da
tema da natureza, procurando para o tempo que já se Lei de Introdução ao Código Civil:
foi, fazer reviveras nossas diores, sem nos restituir as
nossas esperanças", (in O direito e a vida dos direitos
- volume 1, pág. 428).

É justamente essa esperança que deverá cont~
nuar existindo. Não. podemos esbulhá-Ia, pois seria
incorrer em risco de no futuro ter de relembrar nossas
dores, a dor maior, a da consciência, pela omissão
cometidaao assistir, silentes, ao cerceamento dos di
reitos individuais dos velhos de ontem, quando, en
tão, a tolerada miopia intelectual de burocratas de
hoje recairásobre nossascabeças como conseqüên
cia de uma situação que nós mesmos fomos os cau
sadoresporinércia. Será um preço muito alto e de
efeitos irreparáveis. Que se peque pela ousadia, ja
mais pela omissão. A propósito, invoco as oportunas
e sábias palavras do Prof. Leon Frejda Szklarowsky:
"(...) não devem os governos dos homens julgar os
velbos, .os aposentados, os inativos, os que nada
mais podem dar,· neste momento, impondo-lhes sacri
fícios insuportáveis, como se fossem eles os causa
dores da desgraça gerada por quem lhes não deu ca
usa".

Será que a solução para resolver os problemas
da Previdência Social terá necessariamente de pas
sar antes pelo sacrifício desses sofridos trabalhado
res do campo? Não seria a hora de pensar numa la
gi~lação trabalhista mais moderna que evite essas
distorções? Não deveria a reforma da Previdência
partir de uma fiscalização interna melhor e de seus
próprios atos, inclusive impondo um controle mais ef~
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que 95% das lojas de supermercados estão hoje sob O SR. FEU ROSA (PP-ES. Pela ordem. Sem ra-
o comando do Grupo Royal Ahold. visão do orador.) - Sr. Presidente, o PP encaminha o

Aproveitamos este momento para dizer ao povo voto "não".
sergipano que, quando for autorizada a venda, as lo- O SR. EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente,
jas do Grupo Royal Ahold serãovendidas a 3 grandes peço a palavra pela ordem.
grupos do setor supermercadista no Brasil. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

O SR. GONZAGA PATRIOTA-Sr. Presidente, V.Exa. a palavra.
peço a palavra pela ordem. O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Pela or-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
V.Exa. a palavra. manhã de hoje a Comissão de Fiscalização e Contro-

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Pela le aprovou requerimento, de minha autoria, para a re-
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nes- alização do Seminário Nacional de Combate à Cor-
ta votação, o PSB votará "não". rupção.

O SR. ALEX CANZIANI - Sr. Presidente, peço A corrupção no Brasil é histórica, endêmica e
a palavra pela ordem. precisa ser combatida, construindo-se não só instru-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Tem mentos eficazes de ação no Estado, de articulação
V.Exa. a palavra. entre as diversas entidades e órgãos públicos que fis-

O SR. ALEX CANZIANI (PTB-PR. Pela ordem. calizam os poderes político, econômico e administra-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ontem, a tivo, como também criando, perante a sociedade civil,
Frente Parlamentar em Defesa da Educação, com uma cultura de combate à corrupção e de um novo
mais de1 00 Deputados e 20 Senadores, realizou reu- padrão ético e moral, para que a sociedade organiza

da possa fiscalizar tanto o poder político quanto o Po-
nião para discutir a obtenção de mais recursos para a der Público.
capacitação e a formação profissional em todo o País. .

E um seminário que contará com a participação
Sr. Presidente, nobres pares, estamos muito do TCU, da Ouvidoriada União, de diversas entida-

preocupados. O volume de recursos previsto para o des internacionais. Enfim, é um chamamento à socie-
Orçamento de 2004 é inferior ao que está sendo via- dade brasileira para que, nesta Casa, o Parlamento
bilizado para este ano. Há grande quantidade de pro. nacional e os órgãos do Poder Executivo possam fa-
jetos aprovados e assinados no ano passado. Infeliz- zer um grande fórum de debate, a fim de oferecer ins-
mente, por falta de recursos, não conseguimos iniciar trumentos para que o Estado e a sociedade brasileira
nenhum projeto novo neste ano. Estivemos, há pou- venham a combater fortemente a corrupção que san-
co, juntamente com os Deputados Daniel Almeida e gra 30% do Orçamento, enriquecendo condutas polí-
Colombo, reunidos com o Ministro Guido Mantega, ticas que há muito tempo já deveriam ter sido banidas
para dizer-lhe da preocupàção da Câmara dos Depu- do Brasil.
tados com relação a essa questão e ao Plano Pluria- O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,

nual. peço a palavra pela ordem.
Portanto, destaco a importância de obtermos O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

mais recursos neste ano, por meio do descontingen- V.Exa. a palavra.
ciamento de 14 milhões provenientes de emenda da O SR. COLBERT MARTINS (PPS-BA. Pela or-
Comissão de Educação e Cultura. Espero que Depu- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, neste
tados e Senadores possam, tanto no PPA quanto no momento a Comissão de Agricultura está discutindo
Orçamento de 2004, fazer um forte trabalho no senti- tema extremamente importante para o Brasil, especi-
do de viabilizar mais recursos para esse programa de almente para nós, do Nordeste: a avaliação do setor
fundamental importância para a geração de emprego sucroalcooleiro.
e renda em todo o País. Entendemos, Sr. Presidente, que a expansão

Era o que tinha a dizer. da plantação de cana-de-açúcar com vistas a atender
O SR. FEU ROSA -Sr. Presidente, peço a pala- a parâmetros existentes no Protocolo de Kyoto, no

vra pela ordem. Japão, podem colocar o Brasil numa condição extre-
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem mamente importante de, ao exportar álcool, contribuir

V.Exa. a palavra. para a redução de níveis de poluição no mundo intei-
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ro. O maior poluidor são os carros que usam a gasol~ Cimentado no princípio da solidariedade, esse
na como combustível. grupo tem como meta primeira a de levara Palavra de

Neste momento, a expansão do setor sucroa~ Deus aos que Dela necessitam. A coordenação geral
cooleiro no Brasil pode ser necessária para boa parte das atividades do grupo, há mais de 5 anos, cabe à
do nosso desenvolvimento e para o Nordeste brasile~ irmã Iara Maria Duarte da Silva.
ro. No nordeste da Bahia há um grande projeto que pa.rao desenvolvimento desse trabalho com a
ampliaráa plantação de cana-de-açúcar e poderá Ie- comunidade carcerária, a Igreja mantém uma casa
var o Estado à extensa produção, que não há hoje, alugada, onde ex-detentos que não têm para onde ir e
pela decadência do recôncavo na produção daquele não possuem família nas proximidades permanecem
cultivo. Não apenas a Bahia, mas o Nordeste inteiro amparados em todas suas necessidades até que
poderá crescer com um f>.roduto q.ue po.de obter alto. consigam um emprego ou encontrem sua família.

. . . . Não são raros os casamentos celebrados entre de-valor agregado, pois é extremamente Importante para ..
a redução da poluição no mundo inteiro. tentos, ex-detentos em~lheres queaté então viviam

Parabenizoa Comissão de Agricultura e Política no pecado e na promiscuidade. Muitos filhos, antes
Rural pelo importante debate que faz. sem identida.de, hoje se orgulham do lar e dos pais

que possuem. Centena.s são os casos de filhos que
Muito obrigado. retornamao lar.
O SR. PASTOR FRANKEMBERGEN - Sr. Pre-

sidente, peço a palavra pelaordem. Paginas e mais páginas seriam. necessárias
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Tem para enumerar todo o trabalho e conquistas da Igreja,

do Coral Cristo Vivo e de nossos irmãos e irmãs. Po-
V.Exa. a palavra. rém, voLl resumir a única e verdadeira fonte inspirado-

O SR. PASTOR FRANKEMBERGEN ra de todo esse trabalho, que está acima de qualquer
(PTB-RR Pela ordem. Pronuncia o. seguinte discur- palavra. em qualquer língua: a força da Palavra de
so.) - Sr. P~esidente,Sras. eSrs. Deputados, quando Deus.
o amor ~ asolidariedade são colocados à frente de Além de prestar essas informações, Sr. Pres~

quaisquer atividades, osresultados são os mais grat~ dente, manifesto minhi:l satisfação.pelo fato de os re-
ficantes...Prova disso foi o que aconteceu recente- presentantes doCENAPA reconhecerem e elogiarem
mente em Boa Vista, Capital do meu querido Estado o trabalho.desenvolvido pela Secretaria.Estadual de
de R()raima, P9rocasião da visita dos representantes Justiça e Cidadania - entre aspas, 'greja Evangélica
da Comissão Nacional de Apoio e Acompanhamento Assembléia de Deus" .
às Penas e Medidas ,A.lternativas- CENAPA, do Mi- Concluo afirmando que os membros do Coral
nistério da Justiça, ~ .. penitenciária Agrícola de Monte Cristo Vivo - a exemplo do que ocorreu em eventos
Cristo e a outros. órgãos sob a responsabilidade da passados e de putros que acontecerão no futuro - em
Secretaria da Justiça e da Cidadania. nenhum momento se deixaram macularpelavaidade

Ressalvados ~s res~ltados da visita, todos alta- diante dos· elogios. Antes mesmo da natural satisfa-
me~tep~itivo~parao Estado, parao povo epara as ção pelo reconhecimento de seu trabalho, nossos ir-
autoridéldes ..constituídas ••• de .~()faima, deu especial mãos e irmãs estão com os corações em festa, orgu-
colorido ~o erJcontroaapresentação do Coral e Gru- Ihososdo dever cumprido. Afinal, aprenderam e prati-
po de Teatro CristoVive, 9ue,conforme destacado na cam, sem imaginar recompensa, oprimeiro dos man-
imprensa 10p€lJ,foi "pponto máximo e arrancou ap/au- damento de Jesus: "Amai-vos uns aos outros assim
sos dap/atéia, que ficou de pé': como vos amei".

() coral é cOmposto por evangélicos detentos e Erao que tinha a dizer.
ex-detentos e~c()o~cJenadop?rirmãos e irmãs volta- O SR. WAGNER LAGO ~ Sr. Presidente, peço
dos pàra.otrabalhos()cial~principalmente aquele diri- a palavrápelaordem.
gidoa()s presidiári?s.e~uasfamílias.Formado há osR. PRESIDENTE (InocêncioOliveira) - Tem
maisde 1. O.an()s,. nã()mantém qualquer vínculo com V. Exa. a palavra.
órgãos do Governo ou fora dele, não recebe vanta- O SR. WAGNER LAGO (PDT-MA. Pela ordem.
gerniourêrnúneração pors:êut~abalho e tem apoio e Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
sustentaçã()úniqaeeXclusivêlrnentena Igreja Assem- Deputados, nesta oportunidade quero cumprimentar
bléiad? [))~us,hoje~epre~ent~dana pessoa de nosso o Presid~nteJoão Paulo Cunha pela lúcida, equilibra-
Presidente, Pastor lsamar Pessoa Ramalho. da e oportuna entrevista que deu ao jornal O Estado
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"Governo precisa de chacoalhão", diz João Paulo
Vera Rosa e Christiane Samarco
Presidente da Câmara cobra mudança e diz que

reforma tributária foi enviada em hora errada
BRASíLIA - Fortalecido depois de conduzir a

votação em primeiro turno da reforma da PrevidênCia
e negociar o sinal verde à tributária na comissão es
pecial, o presidente da Câmara, João Paulo Cunha
(PT-SP), diz que a administração petista precisa de
um "chacoalhão". Mais: cobra do governo que a refor
ma ministerial iminente corrija distorções no time.

"O chacoalhão no governo é necessário. Acho
até que é inevitável. Não sei se com essa equipe ou
com uma nova", afirma João Paulo, que confessa es
tar "angustiado" com a demora na execução dos pro
gramas sociais após uma fase de boas notícias na
economia, como a queda das taxas de juros.

"O povo não vive só de boas notícias. O povo
vive de coisas concretas. Se não for possível dar um
chacoalhão com as pessoas que estão comandando
essas áreas sociais, o ideal é buscar quem esteja dis
posto a dar um aquecimento e um ritmo mais acelera
do para esse plano que atinge diretamente a popula
ção", avalia o presidente da Câmara.

Nesta entrevista ao Estado, João Paulo diz que
o Palácio do Planalto deu a partida na reforma tributá
ria na hora errada, de recessão. "Em momentos de
crise econômica, será que é o caso de fazer reforma
tributária?", questiona o petista. Ele mesmo respon
de, com franqueza desconcertante: "Eu acho que
não, porque aívocê começa a discutir pouco pão para
muita fome."
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de SPaulo, publicada em sua edição de domingo Estado - A proposta de reforma tributária do go-
passado. verno não é muito tímida?

Disse S.Exa. ao jornal que o Governo precisa de João Paulo Cunha - Na realidade, há até uma
um "chacoalhão", precisa ser sacudido. E foi mais 101)- pergunta que seria anterior a esta. Em momentos de
ge ao perguntar "Em momentos de crise econômica, crise econômica, de economia contida, será que é o
será que é o caso de fazer reforma tributária?" e res- caso de se fazer uma reforma tributária? Eu acho que
ponder que não - e com toda a razão -, porque aí se não, porque aí você começa a discutir pouco pão para
começa a discutir pouco pão para muita fome. muita fome.

Peço a V.Exa., Sr. Presidente, seja transcrita Estado - O sr. acha que o governo não deveria
nos Anais da Casa essa lúcida, oportuna, política e ter apresentado a proposta?
coerente entrevista do Presidente João Paulo Cunha. João Paulo - Não sei se não seria o caso de

Muito obrigado. não apresentar, mas talvez pudesse ser mais contida
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta ainda. Não é um momento bom para fazer (as mudan-

Presidência determina a transcrição da matéria nos ças). De qualquer forma, como o governo e todos nós
Anais da Casa. assumimos esta tarefa, e asociedade espera a refor

ma, a proposta que está sendo apresentada tem um
largo alcance para o momento. As pessoas de menor
poder aquisitivo, por exemplo, serão alcançadas pela
desoneração dos produtos da cesta básica. Agora,
vejam o drama que vivemos: todos os governadores
querendo discutir a repartição dos recursos, novo
pacto federativo... Isso não vai ser debatido agora. E
por que aparece este debate? Porque Estados e mu
nicípios estão necessitando de recursos. A origem
dessa dificuldade não é por conta da tributação, mas,
sim, da contenção econômica. Se esta reforma fosse
feita em outro momento, talvez a grita fosse um pouco
menor.

Estado - O governo não admite falar em reparti
ção da CPMF com Estados e municípios, O sr. acha
que este assunto está encerrado?

João Paulo - Eu não falaria, peremptoriamen
te, que não haverá repartição em hipótese alguma.
Nós não vamos poder fingir que este debate não exis
te na sociedade, que os governadores não reivindi
cam nada. Evidentemente, no plenário a reforma tri
butária terá mudanças.

Estado - O rolo compressor do governo não difi
culta as negociações?

João Paulo - Não enxergo rolo compressor.
Enxergo que há maioria e que ela quer exercer o seu
poder. Espero que a gente conclua as duas votações
em setembro, fazendo com que a pauta seja mudada
na Câmara. Do meu ponto de vista, consumada a vo
tação das duas reformas (previdenciária e tributária),
o governo terá de dar o passo seguinte.

Estado - Qual passo?
João Paulo - Há uma confluência de coisas

boas nos últimos dias. A Câmara votou o relatório da
reforma da tributária, votou a reforma da Previdência,
houve queda acentuada dos juros, um certo recuo

-- --~-_._---_._--~-~--,-------~--,._-"._------~--- --------.----,--~~. '----"""--
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dos movimentos que tinham ascendido com muita João Paulo - Será preciso avaliar a correlação
força, de tal forma que as notícias boas estão conflu- direta do ministério como quadro partidário, que está
indo para esse momento. em processo rápido de· mudança, com alguns parti-

Estado - Mas não na área social... dos crescendo e outros diminuindo. Há casos de le·
João Paulo __ Bom, essas notícias boas preci- gendas com participação forte no governo que nem

sarão ter correspondência em coisas práticas. Opovo sempre. têm força correspondente no.Congresso e
não vive só de boas notícias. O povo vive de coisas vice-versa. O governo terá de montar esta equação.

objetivas. Estado - A retaliação ao marido da Deputada
Estado- E o que o governo precisa fazer? Maninha (PT - DF), demitido da Funasa por-
João Paulo - É preciso continuar com essa que ela se absteve na votação da reforma da

marcha sensata de redução de juros e, ao mesmo Previdência, será um caso isolado ou estendi-
tempo, criar outros mecanismos para fazer com que a do a outros rebeldes da base?
economia volte acrescer, porque o desemprego é João Paulo - Não sei qual o alcance disso e
muito forte. O governo também precisa apressar a~ também não cabe ao presidente da Câmara avaliar.
guns programas que podem atingir parcela grande da No caso dos oito deputados petistas que se abstive-
população, como é o caso da construção de moradias ram, como a Maninha, acho que precisamos dialogar.
populares, de uma política ousada de saneamento Não· podemos ter uma postura que empurre esses
básico e de ações de saúde mais visíveis. Tudo isso é companheirospara ocanto. Nãodá pra ir expulsando
o complemento para esta nova fase. assim. O PT não pode ser duro e perder a ternura.

Estado - Dá para entrar na nova fase com o Estado - Só que o PT mudou muito depois que
ministério que está aí? virou governo. O Sr. não se sente angustiado?

João Paulo - O chacoalhão no governo é na- João Paulo - Claroque você vira governo e tem
cessário. Acho até que é inevitável. Não sei se com momentos de angústia. É uma demanda muito maior
essa equipe, ou com uma nova. O presidente terá de e, em alguns momentos,você éimpotente para aten-
avaliar. Se não for possível dar um chacoalhão com dê-Ia. Agora, a proposta da reformada Previdência é
as pessoas que estão comandando essas áreas soci- absolutamente integrad<l com os princípios que o PT
ais, o ideal é buscar quem esteja disposto a dar um sempre defendeu. Na maioria das coisas, o PT tem
aquecimento eum ritmo mais acelerado para esse mantido sua coerência.
plano, que atinge diretamente a população.

Estado - Mas o Sr. mesmo disse que o PT não
Estado -Esse chacoalhão seria apenas na aprovou a reforma da Previdência no governo
área social? FHC porque se tratava de disputa política...

João Paulo - Substancialmente na área social, João Paulo - Nunca falei isso. O que falei foi
porque a econômicatem criado as condições para fa- que o presidente Fernando Henrique Cardoso fez a
zer a mudança, nesta fase de transição. reforma da ordem econômica, daPrevidência no regi-
Estado - Mas não está demorando muito? me geral e poderia ter feito no serviço público, além

João Paulo - Precisamos ter certa paciência. da reforma tributária, porque tinha maioria para fazer.
De fato, bate uma angústia. Mas temos de compreen- Perguntado qual tinh~sido a postura do PT, eu. disse
der que o tempo é esse. que tinha sido deoposição. Veja, a oposição do PT

não era somente na reforma. Era uma oposição com-
Estado - Além de uma reforma ministerial, não é pleta ao governo. A nossa reforma é para levar o Bra-
necessário reformular a base aliada? sil para um lado. A do governo anterior era para levar

João Paulo - Não sei o tamanho da reforma mi- para outro. São caminhos diferentes.
nisterial,masacho imperativo que o PMDB seja incor- O SR. PRESlpENTE (Inocêncio Oliveira) _
porado rapidamente à base do governo. Não tenho dú- Com a palavra, pela ordem, o Deputado Zé Geraldo.

~~~~ ~s~~~Bp~~ciq~: ~~S::::~~~~~J~~~~ ~~J:~ Em seguida esta· Pr~sidênciaconcederá a palavra
aos Deputados Nilton Baiano,SerafimVenzon,Odair,

no na Câmara. O PMDB tem sido um parceiro muito Dr. Pinotti, Nilson Mourão, Átila Lins, Francisco Turra,
positivo. Eduardo Valverde, Miriam Reid, Veda Crusius, Va-
Estado - Que outras mexidas 1110 ministério nessa Grazziotin, Sebastião Madeira, B. Sá, Henri-
poderão ocorrer? que Afonso, Leonardo Picciani eBabá.
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O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem ção efetiva da Terra da Luz, a chamada "civilização
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- do couro", como denominou o grande historiador cea-
putados, quase 40 mil mulheres participaram ontem rense Capistrano de Abreu.
da grande Marcha das Margaridas, em Brasília. As Foi na busca e expansão dos campos de pasta-
trabalhadoras rurais reivindicam deste Governo, por gem, antes centralizados na Bahia e em Pernambu-
intermédio do PRONAF, acesso a linhas de crédito. E co, que se iniciou o povoamento do território cearen-
essa antiga reivindicação está praticamente definida. se. Foi a partir da instalação das fazendas de gado,

Muitas das mulheres do Estado do Pará que embriões das primeiras cidades do Ceará, que come-
aqui estiveram, principalmente as da região da Tran- çaram a se organizar as famílias que dariam origem à
samazônica, vão participar amanhã e depois do julga- genealogia cearense.
mento dos acusados - há inclusive 2 médicos envol- Nesse processo histórico de ocupação da terra
vidos - de terem cometido o bárbaro crime de emas- e fixação do homem, responsável pela formação da
culação de meninos na cidade de Altamira. A maioria sociedade cearense colonial, os troncos familiares
das vítimas morreu, e até hoje as mães sequer sabem assumiram importância decisiva. Assim também nas-
onde os filhos foram enterrados. ceu a cidade de Santa Quitéria, erguida sobre o chão

Há 10 anos essas mães lutam para punir os cr~ da antiga Fazenda Cascavel, sob a descendência
minosos. A população doPará, especialmente de Be- dos Pinto de Mesquita, um dos três grandes troncos
lém, está atenta ao julgamento, que começa hoje. familiares que povoaram o Ceará, como nos conta

Muito obrigado, Sr. Presidente. Nertan Macedo.
O SR. LEÔNIDAS CRISTINO - Sr. Presidente, Foi, portanto, sob a égide da riqueza da pecuá-

peço a palavra pela ordem. ria, fortalecida posteriormente pela cultura do algo-
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem dão, da oiticica e da mamona, que Santa Quitéria pro-

V.Exa. a palavra. duziu algumas das mais cultas e influentes gerações
O SR. LEÔNIDAS CRISTINO (PPS-CE. Pela de cearenses, do Segundo Império à República.

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presiden- Reconheço o quanto é difícil fazer a citação de
te, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna hoje, vultos históricos ilustres sem incorrer no risco de co-
27 de agosto de 2003, para prestar justa homenagem meter injustiças. Cada um, em seu devido tempo e es-
à população de Santa Quitéria, no Ceará, que com paço, legou sua contribuição. Contudo, para dar vida e
muita honra e alegria represento nesta Casa, pelo personalidade às minhas referências, assumo o risco
1470 aniversário de emancipação político-administra- e menciono alguns quiterienses, políticos e intelectua-
tiva do Município. is de elevada estatura, que tiveram grande presença e

Localizado na região noroeste do Estado, no co- destacada projeção na vida nacional. É o caso, por
ração do sertão cearense, Santa Quitéria é o maior exemplo, de Tomás Pompeu de Sousa Brasil, o Sena-
Município do Ceará em extensão territorial, represen- dor Pompeu, homem de grande expressão intelectual
ta mais de 5,3 vezes a superfície média dos nossos e detentor de vasto conhecimento teórico. Doutor em
184 Municípios e quase 3% da área total do Estado. Direito, foi Deputado Geral e Senador do Império, des-
Além da sede, mais seis distritos constituem esse tacando-se como uma das figuras expoentes do seu
grande Município: Lisieux, Logradouro, Macaraú, Ma- tempo. Comprometido com a cultura e a educação, foi
Ihada Grande, Muribeca, Raimundo Martins e Trapiá, fundador da Academia Cearense de Letras e teve atu-
perfazendo um total de 4.252 quilômetros quadrados. ação decisiva na orientação política, intelectual e pe-

Sobre o aspecto histórico, pode-se afirmar que dagógica da instrução pública da Província.
a cidade de Santa Quitéria, nascida à margem es- Exemplo do mesmo perfil intelectual é Joaquim
querdado Rio Jacurutu, sintetiza de forma bem repre- de Oliveira Catunda, o Senador Catunda, que foi De-
sentativa marcante face do processo de povoamento putado Provincial e Senador da República, com des-
e surgimento das primeiras cidades no interior doCe- tacada atuação política. Historiador e portador de am-
ará. Como relatam os historiadores, no Ceará o pro- pios conhecimentos científicos, foi fundador do Insti-
cesso de colonização foi tardio, e o Estado não part~ tuto Histórico do Ceará e exerceu com a mesma profi-
cipou de forma determinante dos principais ciclos que ciência o jornalismo e o magistério. Sua história e seu
caracterizaram o desenvolvimento e a formação do trabalho construtivo tornaram-no um dos mais notá-
Brasil. Em vez da cana'-Cie-açúcar, do ouro e do café, veis filhos de Santa Quitéria e um dos mais eminentes
foi a pecuária que determinou a formação e a ocupa- brasileiros de sua época.
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João Otávio Lobo é ol,Jtra evocação da mais cal, tintas e corretivo de solo. Infelizmente, apesar de
ilustrada representação da prole quiteriense. Homem já ter suscitado inúmeros estudos, pesquisas e dis-
de letras, construiu fecunda obra literária. Homem de cussões no último quarto de século, essa grande ri-
ciências, foi médico, sanitarista e professor da Facul- queza continua inexplorada.
dade de Farmácia e Odontologia e da Faculdade de Outro exemplo da grande riquezaoferecida pela
Direito do Ceará, de onde foi também diretor. Político, ,~. 'd d' . '. I . d .natureza sao as JazI as e granlto,lnc USlve o granl-
exerceu os cargos de Vice-Governador do Estado e to branco, um dos mais raros e valorizados,'encontra-
Deputado Federal. das em grandes reservas no Município de Santa Qui-

M~mbro desse leque de expoentes é também téria e cuja exploração já foi iniciada e começa a gerar
Francisco de Menezes Pimentel. Conceituado educa- benefícios diretos e indiretos para a população.
dor ~ homem público, foi professor e diretor da Facul- T d' S P" d ..
dade de Direito do Ceará. Político, foi interventor fede- u o ISSO, r. •resl., ente, sem Jamais esquecer

aquelas que são as maiores riquezas e o principal ca-ral e GOVernador do Estado, destacando-se pelograll- ' '
de trabalho realizado em prol da educação. Em seu pital doMunicípip:a boa índole, a inteligência vigoro-
vasto currículo de, homem público, exerceu mandatos sa, as variadas habilidades ea capacidade de traba-
de Deputado Estadual, Deputado Federal e Senador lho. de seu· povo. Faço tal d~c1aração com prazer e
da República, além de ter sido Ministro da Justiça. convicção porque baseada não apenas nosregistros

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mui- biográficos, maª principalmente firmada no meu pró-
tos outros filhos dessa terra têm biografia rica e prio testemunho, fruto das fraternas e cordiais rela-
digna de, menção, como é o caso de Inácio Moacir ções que ali mantenho com grandes amigos.
Catunda Martins, magistrado talentoso de carreira Eé com .. ésse espírito, com. a •. inquebrantável
notável, que foi Ministro e Presidente do Superior confiança na capacidade de trabalho e d~superação

Tribunal de Recursos. de seu povo, quequeroconfraternizar-me e prestar
Extraordinário, enfim, é o conjunto de homens e minha mais justa e merecida homenagem a todos os

mulheres, que com seu trabalho cotidiano, mesmo filhos deSantaQuitérianesta data tão importante. Eo
anonimam~nte, ajudaram aconstruir esse vasto patri- faço com a convicção de que pela su~ inteligência e
mônio.Dentro do limite de tempo de que disponho efetiva particip~?ão naco~struçl\iodeseu destino,
nesta tribuna, escolhi esse período da história para essa terra, ap~~ar de tod~?asadv~rsidades, reen-
fazer uma ligeira '. retro~pectiva" tão-somente para contrará sua história. •de ricas tradiçõese. retomará
exaltar o elevado significado e o importante papel do sua destacada ~()siç~ocomo umadasmais importan-

~~~r~p~~:I~;6Itíric~u~t:~~~g~::~od~b::~á~ na for- tes referências d~Estado d?peará.
Minhas congratula.çõe!;i a todosos quiteriénses.

Nãoéminh~pretensão vasculhar a memória e Parabéns,S~n~aQuitMa!
fazer ressurgir o passado..Faço esse br~ve mergulho O S.R. LUI~CAR~()S HAULY_ Sr. Presidente,
nas raíz~~ histó~ic~s do Município, não como um peço <ól palavra B~la ()r~em.. . "
meroexercíciode§aud()sismo, mas para buscar no O SR. PRE$IDI;NTE (1IiocêncioOliVeira) - Tem
m~lhorexemploenamaisexpressivaevaliosacontri- V.Exa. a palavra.
buiçl\io desses emin~nt~s filhos d~ Santa Quitériaes-
pelho e estímulop~ra o~ conterrâneos das novas ge- ordem~~:rri1~~~J..A~".L~:d~~U_L~r~P~~~~~t:~~~
rações, n~,momentoemque se comemora seu an~
versário deemandpação política. gistro a presença.naCasa de vários Governadores,

É c~ro que as figuras que citei viveram no apo. que aqui estão.discutindo a reforma tributária com o
geu etrumperíodojáultrapassado. No entanto, sea Presidente João Paulo Cunha, o Relator e o Presi-
decadênci~da pec~ária .~ da agricultura determina- dente da ComisSão.
ramain9ue~tionávelperda da ill1portância econômi- Ofereço a~.Exas. e ao Brasil substitutivo global
ca d() Município, tarrbérné verdade que a generosi- para o ICMS. Esseprojetode minha autoria, que con-
dade dese~ s~lo ofe~eceoutraspotencialidades. tém 12 itens, tributa todo o ICMS e dá a mesma recei-

É?otfmitório d~ Santa Quitéria que está, local~ ta, propotcionándo radical mudança na tributação
zadáaJazidade ,Itat~iaque"além de ser a maior ro. brasileira.
cha deur~t"llo. ~ fosfato brasileira, tem como subpro. Ao fazer esse registro, reSSalto que meu projeto
duto g~an~e .reserva de .mármore associado, que visa ao progresso, ao desenvolvimento e à geração
pode ser lavrado para rochas ornamentais, cimento, de empregos no País.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Concedo a palavra pela ordem ao Sr. Deputado Presidência informa ao nobre Parlamentar que o fun-
Wasny de Roure. cionamento parlamentar do Partido Verde, bem como

O SR. WASNV DE ROURE (PT-DF. Pela or- o do PRONA, está sendo discutido na Mesa e, numa
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço próxima reunião, deve serresolvido definitivamente-
um apelo ao Secretário de Segurança Pública do GO- lembro, inclusive, que o Presidente João Paulo Cu-
verno do Distrito Federal, no sentido de que ultime o nha já leu em plenário decisão sobre o assunto.
envio ao Ministério da Justiça da documentação ne- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Atin-
cessária para que o Distrito Federal possa fazer jus gido o quorum, concedo a palavra, pela ordem, ao
aos recursos provenientes do Fundo Nacional de Se- Deputado Josias Gomes.
gurança Pública. O SR. JOSIAS GOMES (PT-BA. Pela ordem.

Trata-se, sem dúvida, de proposta de vanguar- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
da que ajudará os Estados e o Distrito Federal a pro- e Srs. Deputados, semana passada, o Ministro do Con-
moverem ação preventiva para o quadro bastante trole e da Transparência, o baiano Waldir Pires, veio ao
acelerado da insegurança com a qual a população Congresso Nacional, atendendo a convite da Comissão
está convivendo. de Fiscalização e Controle do Senado Federal.

Portanto, Sr. Presidente, deixo esse apelo para Com sua exposição cativante, o Ministro Waldir
que o Sr. Governador e a Secretaria de Segurança Pires discorreu acerca do trabalho da Controlado-
Pública ultimem o envio dos documentos, a fim de ria-Geral da União nestes quase 7 meses de Governo
que o Distrito Federal possa receber os recursos pro- Luiz Inácio Lula da Silva e do sucesso e poder de dis-
venientes do Sistema de Segurança Nacional. suasão da corrupção do programa de fiscalização por

sorteios.Muito obrigado.
O SR. JOVINO CÂNDIDO _ Sr. Presidente, Esse, na verdade, Sr. Presidente, é o maior má-

peço a palavra pela ordem. rito do programa de fiscalizações por sorteio desen
volvido pelo Ministro Waldir Pires. A certeza da abso-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Inocêncio Oli- luta isenção da escolha aleatória do próximo Municí-
veira) - Tem V.Exa. a palavra.

pio a ser sorteado faz com que os Prefeitos procurem
O SR. JOVINO CÂNDIDO (PV-SP. Pela ordem. andar na linha e evitem a prática de corrupção. Por

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a outro lado, a comunidade, por acreditar que à frente
V.Exa. que nos ajude a resolver a questão relativa ao da Controladoria-Geral da União há um homem ho-
funcionamento do Partido Verde nesta Casa. Há qua- nesto e probo, da seriedade de Waldir Pires, passa a
se 7 meses estamos aguardando a concretização de realimentar o processo, oferecendo denúncias e cola-
direito constituído e garantido no nosso Regimento borando nas fiscalizações realizadas nos Municípios.

Interno. A credibilidade que Waldir Pires empresta ao ór-
O Partido Verde vem desenvolvendo seu traba- gão responsável pelo controle interno e pelo combate à

lho com respeito à democracia. Esta Casa, porém, la- corrupção tem gerado incrível elevação da demanda
mentavelmente, não está acolhendo de forma regi- para a Controladoria-Geral.
mental, clara e absoluta nossos direitos. E essa situa- A Bahia, tanto por acreditar na capacidade do
ção está nos prejudicando profundamente. Ministro, quanto em face da existência de corrup-

Faço um apelo a V.Exa. e a todos os colegas da ção em larga escala, é o Estado recordista absoluto
Mesa no sentido de que resolvam o assunto imediata- em número de denúncias. São 235 denúncias diver-
mente, a fim de que possamos, com a estrutura parla- sas de prática de corrupção em Municípios baianos.
mentar em funcionamento, dar resposta aos anseios Esse número representa 41,8% do total de denúnci-
partidários, bem como honrar nossos compromissos as apresentadas em todo o País. Enquanto cada
nesta Casa. Estado, separadamente, registra índices em torno

Não é possível que, após quase 7 meses, em de 10% (no máximo) das denúncias, a Bahia, detém
descumprimento à palavra do Governo, do Presiden- quase metade das 562 denúncias de irregularida-
te do Partido dosTrabalhadores e do Presidente des. des em Municípios apresentadas à Controladoria
ta Casa, não nos seja concedido o adequado funciO- no primeiro semestre.
namento parlamentar. O jornal A Tarde, na sua edição do último do-

É o apelo que faço a V.Exa., Sr. Presidente. mingo, dia 24 de agosto, em editorial, apresenta de
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forma clara o diagnóstico dessa realidade. Faço
questão de registrá-lo em sua literalidade:

"(...) a corrupção (na Bahia) medra como erva
daninha, sustentada ou tolerada pelo caciquismo oli
gárquico que, mercê de conjugação do poder econô
mico com a politicagem rasteira, mantém sob domi
nação de um mesmo grupo a maioria das prefeituras
do Estado".

E continua:
"Esta rapinagem em cadeia contrasta chocante

mente com os baixos índices de desenvolvimento hu
mano (IDHs) na maioria dos 417 municípios baianos,
onde as carências de saneamento básico, alimenta
ção, educação e saúde comprovam·que, se prefeitos
raspam cofres de prefeituras e, da noite para o dia,
transformam-se em possuidores de invejáveis patri
mônios, populações dos municípios que governam vi
vem em meio a condições subumanas".

Esse é o nefasto quadro da corrupção na Bahia,
a herança mais cruel do desagregador e injusto coro
nelismo.

Algumas pessoas, como os Senadores baianos,
preferem jogar uma cortina de fumaça sobre a reali
dade corrupta de várias cidades do Estado e chega
ram a propor que o sorteio fosse direcionado aos par
tidos e não aos Municípios.

Essa esdrúxula idéia, por um lado, guarda im
propriedade técnica: a Controladoria-Geral da União
não tema competência de fiscalizar Municípios, mas
tão-somente os recursos da União provenientes de
programas federais ou de convênios, que são malver
sados pelo administrador municipal. Por outro lado, o
pretendido enfoque no partido, no caso baiano, traz
oculto o objetivo da impunidade ao grupo político res
ponsável pelo maior número de administrações mun~
cipais - não ao acaso, o mesmo grupo de onde surge
a estranha proposição.

Assim, para que se tenha uma idéia dos 417 mu
nicípios baianos, vale dizer que menos de uma dezena
são administrados pelo Partido dos Trabalhadores.

Concluindo, o estranho sistema proposto have
ria de renunciar aos componentes da surpresa do sor
teio e da isenção na escolha da área fiscalizada e,
principalmente, o caráter de dissuasão da corrupção
que decorre do temor de ter seu Município sorteado
para ser auditado.

Na faina de empanar o trabalho da CGU, o gru
po do Senador Antonio Carlos optou por utilizar seu
jornal para fazer denúncias contra as Prefeituras ad
ministradas pelo Partido dos Trabalhadores. No en
tanto, até o momento, a Controladoria-Geral não re-

cebeu sequer uma denúncia fundamentada contra a
Prefeitura de Itabuna ou qualquer outra administrada
peloPT.

Por sinal, Sr. Presidente, uma das.Prefeituras
petistas - a de Pintadas - foi sorteada para ser audi
tada, em breve teremos os resultados. E aproveito a
oportunidade para parabenizar aquela Prefeitura, que
já comprovou não ter problema algum nos seus con·
tratos com o Governo Federal.

Parabéns à Prefeita Neuza Cadore e ao· nosso
partido por ter tomado a acertada decisão de proce
der ao combate à corrupção em nosso País.

Fica, portanto, Sr. Presidente, o registro do bri
lhante trabalho desempenhado pelo Ministro Waldir
Pires e das reais intenções das críticas direcionadas
ao programa de fiscalização por sorteios.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Josué
Bengtson.

O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB-PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
registrar minha preocupação coma construção de
uma das maiores hidrelétricas· do mundo em Belo
Monte, no Estado do Pará. O projeto está pronto, de
bates e audiências· públicas foram realizados, mas,
toda vez, os procuradores apresentam entraves.

Se não .forem construídas novas hidrelétricas,
se nãofor posta em funcionamento Angra 111, na qual
já foram gastos cerca de 700 milhões de dólares, e se
houver pequeno aumento no crescimento econômico
- por mais incrível que pareça -, poderemos ter de
volta o apagão.

O apelo que faço é no sentido de que haja mais
patriotismo da parte dos procuradores, assim como
do Ministério Público, para que diversas hidrelétricas,
cujos projetos estãoprontos, tenham suas obraslibe
radas. Todos sofremoS com esse processo de entra
ve realizado por pessoas que se fantasiam de ambi
entalistas, mas que, na verdade, trazem mais retro
cesso ao Brasil.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ONYXLORENZONI - Sr. Presidente,

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

V.Exa. a palavra.
O SR. ONYX LORENZONI (PFL-RS. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
apenas reafirmar a orientação do partido: o PFL conti
nua em obstrução.
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O
PFL está em obstrução.

O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Antes que eu encerre a votação, tem V.Exa. a pala
vra.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, era este o apelo
que desejava fazer a V.Exa., ou seja, o de que, ating~
do o quorum, fosse encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou
encerrar a votação. Caso o requerimento seja rejeita
do, vamos continuar com a discussão da matéria.

O SR. PAULO PIMENTA-Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero res
saltar a importância de o Governo atentar para o pro
cesso de negociação - e conseguir fazê-lo avançar 
em andamento nos diversos Ministérios com a
FASUBRA, representante nacional dos servidores
das universidades federais.

Diversos servidores, especialmente os de Santa
Maria, minha cidade, no Estado do Rio Grande do
Sul, tem-nos procurado para manifestar, em primeiro
lugar, o reconhecimento de que o Governo, ao criar
uma mesa de negociação permanente com as cate
gorias representantes dos diversos segmentos dos
servidores públicos federais, propiciou o avanço das
negociações. Constam da pauta de debates a carre~

ra dos servidores, o cargo único, o orçamento para o
próximo ano, enfim, a questão salarial à luz da impor
tância do plano de carreira.

É fundamental que a discussão sobre os núme
ros orçamentários tenha prosseguimento e que se te
nha a possibilidade de viabilizar recursos, a fim de
que se ampliem também as etapas de negociação e a
efetivação do plano único dos servidores das univer
sidades federais.

Faço este registro, Sr. Presidente, ao mesmo
tempo em que peço ao Governo mais avanços nas
negociações, ou seja, a elaboração de uma proposta
adequada para que a FASUBRA possa apresentá-Ia
a todos os servidores federais.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Está

encerrada a votação.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Vou
anunciar o resultado.

VOTARAM

Sim 11
Não 270
Abstenção 02
Total 283.

É REJEITADO O REQUERIMENTO
DE RETIRADA DE PAUTA DA PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 40-C,
DE 2003..

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC N° 40/2003 - REQUERIMENTO
DE RETIRADA DE PAUTA

Início Votação: 27/08/2003 11 :38

Fim Votação: 27/08/2003 12:06

Presidiram a Votação: Inocêncio Oliveira - 09:31

RESULTADO DA VOTAÇÃO

Sim 11
Não 270
Abstenção 2
Total da Votação 283

ART. 171

Total Quorum 284
Obstrução 60

ORIENTAÇÃO

PT -Não
PMDB-Não
PFL - Obstrução
PSDB - Obstrução
PTB- Não
PP - Não
PUPSL-Não
PSB -Não
PPS- Não
PDT - Não
PCdoB-Não
PRONA - Obstrução
PV- Não
GOV. -Não
Partido Bloco Voto

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB Não
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Almir Sá PL PUPSL Não
Luciano Castro PL PUPSL Não
Maria Helena PMDB Não
Pastor Frankembergen PTB Não
Suely Campos PP Não
Total Roraima : 6

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT Não
Coronel Alves Pl PUPSL Não
Eduardo Seabra PTB Não
Hélio Esteves PT Não
Janete Capiberibe PSB Não
Valdenor Guedes PP Não
Total Amapá: 6

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB Obstrução
Ann Pontes PMDB Não
Asdrubal Bentes PMDB Não
Babá PTSim
José Priante PMDB Não
Josué Bengtson PTB Não
Nicias Ribeiro PSDB Obstrução
Nilson Pinto PSDB Obstrução
Paulo Rocha PT Não
Vic Pires Franco PFL Obstrução
Zé Geraldo PT Não
Zé Lima PP Não
Zenaldo Coutinho PSDB Obstrução
Zequinha Marinho PTB Não
Total Pará: 14

AMAZONAS

Átila Lins PPS Não
Carlos Souza Pl PUPSL Não
Humberto Michiles PL PUPSL Não
Lupércio Ramos PPS Não
Vanessa Grazziotin PCdoB Não
Total Amazonas: 5

RONDONIA

Agnaldo Muniz PPS Não
Anselmo PT Não
Casara PSDB Obstrução
Confúcio Moura PMDB Não
Eduardo Valverde PT Não

_ JillIJLU _
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Miguel de Souza PL PUPSL Não
Total Rondonia : 6

ACRE

Henrique Afonso PT Não
João Correia PMDB Não
João Tota PP Não
Júnior Betão PPS Não
Nilson Mourão PT Não
Ronivon Santiago PP Não
Zico Bronzeado PT Não
Tota.l Acre: 7

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Sim
Homero Barreto PTB Não
Kátia Abreu PFL Obstrução
Maurício Rabelo PL PUPSL Não
Osvaldo Reis PMOB Não
Ronaldo Oimas PSDB Obstrução
Total Tocantins: 6

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Não
César Bandeira. PFL Não
Clóvis Fecury PFL Não
Or. Ribamar Alves PSB Não
Gastão Vieira PMOB Não
Nice Lobão PFL Obstrução
Pedro Fernandes PTB Não
Pedro Novais PMDB Não
Sarney Filho PV Não
Sebastião Madeira PSOB Obstrução
Terezinha Fernandes PT Não
Wagner Lago POT Não
Washington·Luiz PT Não
Total Maranhão: 13

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PUPSL Não
Aníbal Gomes PMDB Não
Antonio Cambraia PSOB Obstrução
Ariosto Holanda PSDB Não
Bismarck Maia PSDB Obstrução
Eunício Oliveira PMDB Não
João Alfredo PT Não
José Linhares PP Não
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSDB Não
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Leônidas Cristino PPS Não
Manoel Salviano PSDB Não
Mauro Benevides PMDB Não
Moroni Torgan PFL Obstrução
Rommel Feijó PSDB Não
Zé Gerardo PMDB Não
Total Ceará: 16

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

Benedito de Lira PP Não
João Caldas PL PUPSL Não
João Lyra PTB Não
José Thomaz Nonô PFL Obstrução
Maurício Quintella Lessa PSB Obstrução
Olavo Calheiros PMDB Não
Total Alagoas: 6

PIAuí

Átila Lira PSDB Obstrução
B. Sá PPS Não
Marcelo Castro PMDB Não
Moraes Souza PMDB Não
Simplício Mário PT Não
Total Piauí: 5

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT Não
Fátima Bezerra PT Não
Lavoisier Maia PSB Não
Total Rio Grande do Norte: 3

PARAíBA

Benjamin Maranhão PMDB Não
Carlos Dunga PTB Não
Enivaldo Ribeiro PP Não
Inaldo Leitão PL PUPSL Não
Lúcia Braga PMN Não
Luiz Couto PT Não
Marcondes Gadelha PTB Não
Philemon Rodrigues PTB Não
Ricardo Rique PL PUPSL Não
Wellington Roberto PL PUPSL Não
Wilson Santiago PMDB Não
Total Paraíba : 11

PERNAMBUCO

Fernando Ferro PT Não
Inocêncio Oliveira PFL Art. 17
José Mendonça Bezerra PFL Não
José Múcio Monteiro PTB Não
Marcos de Jesus PL PUPSL Não
Pastor Francisco Olímpio PSB Não
Paulo Rubem Santiago PT Não
Raul Jungmann PPS Não
Renildo Calheiros PCdoB Não
Roberto Magalhães PTB Não
Total Pernambuco: 10

ALAGOAS

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PP Não
Heleno Silva PL PUPSL Não
João Fontes PT Sim
Jorge Alberto PMDB Não
Machado PFL Obstrução
Mendonça Prado PFL Não
Total Sergipe: 6

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Não
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL Obstrução
Aroldo Cedraz PFL Obstrução
Claudio Cajado PFL Obstrução
Colbert Martins PPS Não
Coriolano Sales PFL Obstrução
Daniel Almeida PCdoB Não
Fábio Souto PFL Obstrução
Félix Mendonça PTB Não
Guilherme Menezes PT Não
Jairo Carneiro PFL Não
João Leão PL PUPSL Não
Jonival Lucas Junior PTB Não
José Carlos Araújo PFL Obstrução
José Rocha PFL Obstrução
Josias Gomes PT Não
Luiz Alberto PT Não
Luiz Bassuma PT Não
Mário Negromonte PP Não
Milton Barbosa PFL Não
Pedro Irujo PFL Não
Robério Nunes PFL Obstrução
Severiano Alves PDT Não
Walter Pinheiro PT Não
Zelinda Novaes PFL Obstrução
Total Bahia: 25

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Não
Bonifácio de Andrada PSDB Obstrução
Cabo Júlio PSB Não
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César Medeiros PT Não
Cleuber Carneiro PFL Não
Custódio Mattos PSDB Obstrução
Dr. Francisco Gonçalves PTB Não
Eduardo Barbosa PSDB Obstrução
Fernando Diniz PMDB Não
Geraldo Thadeu PPS Não
Gilmar Machado PT Não
Isaías Silvestre PSB Não
Jaime Martins PL PUPSL Não
João Magalhães PT8 Não
João Magno PT Não
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL Não
José Santana de Vasconcellos PL PUPSL Não
Júlio Delgado PPS Não
Leonardo Mattos PV Não
Leonardo Monteiro PT Não
MarcelloSiqueira PMDB Não
Mário AsSad Júnior PL PUPSL Não
Mário Heringer PDT Não
Odair PT Não
Osmânio Pereira PTB Não
Patrus Ananias PT Não
Paulo Delgado PT Não
Reginaldo Lopes PT Não
Ronaldo Vasconcellos PTB Não
Saraiva Felipe PMDB Não
Sérgio Miranda PCdoB Não
Silas 8rasileiro PMDB Não
Total Minas Gerais: 32

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Não
Iriny Lopes PT Não
José Carlos Elias PTB Não
Manato PDr Não
Neucimar Fraga PL PUPSL Não
Renato Casagrande PSB Não
Total Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB Não
Almerinda de Carvalho PMDB Não
Almir Moura PL PUPSL Não
Antonio Carlos Biscaia pr Não
Bernardo Ariston PSB Não
Bispo Rodrigues PL PUPSL Não
Carlos Nader PFL Obstrução

Carlos Santana PT Não
Chico Alencar PT Não
Deley PV Não
Edson Ezequiel PMDB Não
Elaine Costa PTB Não
Fernando Gonçalves PTB Não
Jair Bolsonaro PT8 Sim
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Não
Jorge Bittar PT Não
José Divino PMD8 Não
Juíza Denise Frossard PSDB Obstrução
Julio Lopes PP Não
Leonardo Picciani PMDB Não
Lindberg Farias PT Não
Luiz Sérgio PT Não
Maria Lucia PMDB Não
Miriam Reid PSB Obstrução
Moreira Franco PMDB Obstrução
Nelson Bornier PMDB Não
Paulo Baltazar PSB Não
Paulo Feijó PSD8 Não
Reinaldo Betão PL PUPSL Não
Roberto Jefferson PTB Não
Sandro Matos PSB. Não
Simão Sessim PP Não
Vieira Reis PMDB Não
Total Rio de Janeiro : 33

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB Não
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Obstrução
Amauri Robledo Gasques PRONA Obstrução
Arlindo Chinaglia PT Não
Arnaldo Faria de Sá PTB Não
Bispo Wanderval PL PUPSL Não
Carlos Sampaio PSDB Obstrução
Celso Russomanno PP Não
Corauci Sobrinho PFL Sim
Devanir Ribeiro PT Não
Dr. Evilásio PSB Não
Durval Orlato PT Não
Edna Macedo PTB Não
Elimar Máximo Damasceno PRONA Obstrução
Gilberto Nascimento PMDB Não
Iara Bernardi PT Não
IIdeu Araujo PRONA Obstrução
Ivan Valente PT Não
João Batista PFL Obstrução
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José Eduardo Cardozo PT Não
Jovino Cândido PV Obstrução
Julio Semeghini PSDB Obstrução
Lobbe Neto PSDB Obstrução
Luciano Zica PT Não
Luiz Carlos Santos PFL Obstrução
Luiza Erundina PSB Não
Marcos Abramo PFL Obstrução
Mariângela Duarte PT Não
Neuton Lima PTB Não
Orlando Fantazzini PT Não
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Paulo Lima PMDB Não
Professor Irapuan Teixeira PRONA Obstrução
Professor Luizinho PT Não
Ricardo Izar PTB Não
Roberto Gouveia PT Não
Rubinelli PT Não
Salvador Zimbaldi PTB Não
Vanderlei Assis PRONA Obstrução
Vicente Cascione PTB Não
Vicentinho PT Não
Total São Paulo: 41

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Não
Celcita Pinheiro PFL Abstenção
Ricarte de Freitas PTB Não
Rogério Silva PPS Não
Thelma de Oliveira PSDB Obstrução
Welinton Fagundes PL PUPSL Não
Wilson Santos PSDB Obstrução
Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB Não
José Rajão PSDB Obstrução
Sigmaringa Seixas PT Não
Wasny de Roure PT Não
Total DistritoFederal : 4

GOIÁS

João Campos PSDB Obstrução
Jovair Arantes PTB Não
Leonardo Vilela PP Não
Luiz Bittencourt PMDB Obstrução
Neyde Aparecida PT Não
Pedro Chaves PMDB Não
Roberto Balestra PP Abstenção

Ronaldo Caiado PFL Obstrução
Rubens Otoni PT Não
Total Goiás: 9

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Não
Antonio Cruz PTB Não
Geraldo Resende PPS Não
Murilo Zauith PFL Sim
Nelson Trad PMDB Não
Waldemir Moka PMDB Sim
Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Obstrução
Affonso Camargo PSDB Obstrução
Alex Canziani PTB Não
André Zacharow PDT Não
Assis Miguel do Couto PT Não
Chico da Princesa PL PUPSL Não
Dilceu Sperafico PP Não
Dr. Rosinha PT Não
Dra. Clair PT Não
Eduardo Sciarra PFL Obstrução
Giacobo PL PUPSL Não
Gustavo Fruet PMDB Não
Iris Simões PTB Não
José Borba PMDB Não
José Janene PP Não
Luiz Carlos Hauly PSDB Obstrução
Max Rosenmann PMDB Não
Moacir Micheletto PMDB Não
Nelson Meurer PP Não
Odílio Balbinotti PMDB Não
Oliveira Filho PL PUPSL Não
Paulo Bernardo PT Não
Ricardo Barros PP Não
Selma Schons PT Não
Takayama PMDB Não
Total Paraná: 25

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT Não
Edison Andrino PMDB Não
Ivan Ranzolin PP Não
João Matos PMDB Não
João Pizzolatti PP Não
Jorge Boeira PT Não
Leodegar Tiscoski PP Não
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Luci Choinacki PT Não
Paulo Afonso PMOB Não
Paulo Bauer PFL Obstrução
Serafim Venzon PSOB Obstrução
Vignatti PT Não
Zonta PPSim
Total Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Não
Alceu Collares POT Não
Ary Vanazzi PT Não
Augusto Nardes PP Não
Beto Albuquerque PSB Não
Cezar Schirmer PMOB Não
Oarcísio Perondi PMOB Não
Eliseu Padilha PMOB Não
Érico Ribeiro PP Não
Francisco Appio PP Não
Francisco Turra PP Sim
Henrique Fontana PT Não
José Ivo Sartori PMOB Não
Júlio. Redeckér PSOB Obstrução
Kelly Moraes PTB Não
Luciana(3enrb PTSim
Maria do Rosário .PT Não
Milton Cârdias PTB Não
Onyx Lorenzoni.PFL Obstrução
Pastor Reinaldo PTB Não
Paulo GOLlvêa PL PUPSL Não
Paulo Pimenta PT Não
Tarcisio Zimmermann PT Não
Total Rio Grande do Sul: 23

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)
Continua a discussão da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Para falar contraá matéria, concedo a palavra ao no
bre Oeputado Ronaldo Caiado.

aSR. RONALDO CAIADO (PFL-GO. Sem revi
são do oraçlor.) - Sr.. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, há poucos dias todo o Brasil tomou conhe
cimento do acidente ocorrido em Alcântara, uma ex
plosãoqüecéifou .a vida de 22 brasileiros. Fizemos
chegar np~sascpndolências aos familiares e nosso
reconhecimento ao Governo pelo trabalho daqueles
brasileiros que, com seriedade e competência, lá pe
receram.

Inicio a discussão da matéria falando da explo
são ern Alcântara, porque, neste momento em que

encaminho contrariamente à proposta da reforma da
Previdência, quero fazer uma comparação com ou
tros setores.

A explosão em. Alcântara é uma radiografia fiel
do Governo do PT, do Governo Lula. O Brasil explode
em todos os pontos.

Na Saúde, vimos a destruição daquilo que sem
pre foi emblemático para nós: o Instituto Nacional do
Câncer, na Praça da Cruz Vermelha, Rio de Janeiro.
Lá, pessoas competentes, discípulos de Ary Frausi
no, o grande goiano que construiu aquela estrutura,
viram o Instituto Nacional do.Câncerser ocupado pelo
aparelho partidário e ser .Ievado à situação detotal in
viabilidade do ponto de vista administrativo e de aten
dimento dos pacientes.

Vimos, agpra.há pouco, o veto àtOO, por inter
médio do qual, depoisde tanta lutapela aprovação da
PECn° 29, quevincula dinheiro para a. Saúde, vem o
Governo destinar para outros fins 5 bilhões de reais 
e isso é ainda pior quando sabemos que esse Setor
vem fechando a~ portas, por<1ue não consegue mais
atender às necessidades da população.

Se fosse para at~nder o Fome Zero ou promo
ver saneamento~ásico, todos nós estaríamos de
acordo, mas, antes disso, o cidadão precisa estar
vivo. De maneirl:\algurTla podemos aceitar o que vem
acontecendo com o setor Saúde.

E naáreáda Educação, onde está o Ministro,
nobres colegas?

Ainda ontem vim do meu Estado junto com o Se
nador Demostenes Torres e a Reitora da Universida
de Fed~ral de Goiás. Dizia ela, alto e bom som, não
querer recursps para continuar desenvolvendo traba
lho na área de pesquisa ou para ampliar a estrutura
da universidade, mas paracustear serviços mínimos,
com() água e luz, e a manutenção da estrutura univer
sitária.

Equanto à áreade Transportes?Quem cami
nha por este Brasil vê as estradas se deteriorando. A
BR-153, que atravessa de norte a sul o meu Estado,
terá de ser interditada durante o período de chuvas,
porque na situação em que se encontra hoje tor
nar~se~á intransitável.

No setor rural, sustentáculo desta Nação, fo
menta-se a Illta, a discórdia, o desentendimento entre
irmãos; fome.r"lta"sea prática de invasões e saques. O
meio. rural, assim como toda a sociedade brasileira,
está atônito, porque não vê a ordem instalada no
País.

Não vamos parar por aí. A pesquisa também
está parada neste momento, uma vez que há setores,
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provavelmente vinculados a grandes instituições in- ao funcionalismo, às pessoas que trabalham e produ-
ternacionais, que não deixam a biotecnologia se de- zem neste País.
senvolver em nosso País. Muito obrigado.

Apesar disso, este Governo, incompetente em O SR. NILTON BAIANO - Sr. Presidente, peço
todos os pontos que aqui narrei, com voracidade ja- a palavra pela ordem.
mais vista, mantém-se firme no seu objetivo de arre- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
cadar e puniro cidadão comum, que não tem como se V.Exa. a palavra.
defender da máquina estatal. O SR. NILTON BAIANO (PP-ES. Pela ordem.

Vejam, senhores, a diferença que há entre o bis- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
turi na mão de um cirurgião competente e o bisturi na votação, segui a orientação do meu partido.
mão de um cirurgião medíocre. É a isso que estamos O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente,
assistindo. peço a palavra pela ordem.

Diz o Governo que essa foi a herança deixada O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
pelo Governo anterior e que nestes 8 meses ainda V.Exa. a palavra.
não foi possível corrigir. Balela. O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PL-MG.

Tenha ele a humildade de assumir sua incom- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
petência para administrar o País e de dizer, alto e te, solicito a V.Exa. seja consignado que votei de
bom som, que seus Ministros não estão tendo cond~ acordo com a orientação do partido.
ções de levar adiante propostas consistentes que Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para
possibilitem a governabilidade desta Nação. falar sobre a aplicação de multas aos clubes que des-

O que se propõe é fazer transfusão em doente cumprirem as regras previstas no Estatuto do Torce-
que sangra por todos os poros, sem que o médico te- dor, uma das decisões mais saudáveis tomadas pelo
nha competência para estancar a sangria. É a isso PROCON. Aliás, há grande resistência em cumprir os
que estamos assistindo, e também à fúria do Governo ditames ali impostos.
em arrecadar. Realmente, Sras. e Srs. Deputados, é desan~

Ele não enfrenta o FMI, não discute com os ban- mador constatar que se mantém inalterável a prática
queiros que tanto criticava, mas desestrutura o func~ de ignorar os direitos dos usuários e não reconhecer
onalismo público brasileiro. Ao não aceitar um único a legislação que, em boa parte, contempla os anseios
subteto nos Estados, desestruturou todas as carre~ daqueles que perseguiram ferozmente a moralização
ras de Estado, deixando delegados de polícia, agen- do futebol.
tes da área de arrecadação e outros profissionais Sempre tratado por alguns com pouco respeito
sem saber qual será seu salário - sem dizer que o sa- e zelo, o torcedor é um forte e, em geral, tem no fute-
lário do Governador provavelmente vai depender da boi a principal, senão a única, fonte de lazer.
campanha do candidato ao Governo. O estatuto vigente não acabará com todas as

Como pode uma carreira de Estado ficar vincu- mazelas acumuladas ao longo dos anos, mas efetiva-
lada ao salário de Governador, que pode receber um mente é um instrumento de vigilância, enquadramen-
salário mínimo e ter ampliada a sua verba de repre- to e controle de várias associações que até então se
sentação?! Não podemos aceitar! A paridade não julgavam a salvo de quaisquer atos legais. Senti-
está garantida. am-se livres para fazer o que bem queriam, agredindo

Além disso, a reforma tributária, como um rolo os direitos de quem usufrui de serviço pelo qual pa-
compressor, vem federalizar o ICMS e, com isso, gou, no caso, uma partida de futebol, válida ou não
transformar Estados e Municípios em pedintes da pelo calendário oficial.
União. Como bom torcedor, sugiro que todos se mante-

Esse é o projeto do PT não só para chegar à nham vigilantes, atentos, atuantes, forçando os c1u-
Presidência, mas para continuar no poder. bes a obedecer com fidelidade os ditames previstos

O Brasil não vai assistir calado a tudo isso. O na lei. Se todos se portarem assim, dificilmente pas-
PFL não vai ficar calado diante dessa situação, que sarão em branco as benesses da lei sancionada. Se,
vemos caminhar para o débâcle total das estruturas porém, não houver severa vigilância, o Estatuto do
produtivas do País. Torcedor jamais será cumprido por inteiro, mas ape-

Sr. Presidente, o PFL vota "não" à reforma da nas naquilo que convém, ignorando por completo o
Previdência e também à reforma tributária em apoio restante.

---- ..._---,...
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Era o que tinha a dizer.
O SR. JEFFERSON CAMPOS- Sr. Presidente,

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

V.Exa. a palavra.
O SR. JEFFERSON CAMPOS (PSB-SP. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, segui a orientação do meu partido.

O SR. JAMIL MURAD (PCdoB-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no votação
anterior, segui a orientação do meu partido.

O SR. CARLOS WILLlAN (PSB-MG. Pelaor
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, acompanhei o meu partido.

O SR. JOSÉ MILlTÃO (PTB-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, segui a orientação do meu partido.

OSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Concedo a palavra à nobreDeputada Selma Schons,
para falar afa.vor da matéria.

A SRA. SELMASCHONS (PT-PA. Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, Sras.e Srs. Deputados,
estamos às vésperas da. votação do segundo turno
da reforma da Previdência. Além dessa, há outras re
formas, como a reforma trabalhista, a reforma tributá
ria, a reforma agrária e tantas outras esperadas por
este País há anos e sempre adiadas.

Talvez essa reforma. previdenciária não seja a
melhor, mas tenho certeza de que com ela se está
avançando em muitos aspectos que vão ao encontro
das necessidades do povo brasileiro. Além disso, re
forma não se faz de Uma só Vez.

Sr.Presidente, Sras.eSrs. Deputados, toda re
forma é incômoda. Por exemplo, a reforma de uma
casa. Mesmo q~andonos decidimos a fazê-Ia, às ve
zes temos vontade de parar no meio, porque ela inco
moda. Eassim fizerâmos vários Governos que ante
cederam este: pararam a reforma porque ela incomo
da.

Assim sendo, defendo o Governo Lula, porque
tem coragem de enfrentar eSSas reformas. São incô
modas, sim. Incomodam-me, incomodam muitos dos
senhores e das senhoras aqui, incomodam muitos
servidores, mas vamos iniciá-Ias porque temos cora
gem de mexer mesmo onde é incômodo e começar a
fazer uma reforma que, repito, talvez não seja a ideal,
não seja a melhor, mas permite-nos avançar em a~

guns pontos.
Discutimos nas Comissões. O Governo Lula

discutiu com os 27 Governadores e teve coragem de
enfrentar o debate democrático neste País. Isto é que

tem valia: a democracia foi ampliada. Forças nem
sempre uníssonas e desencontradas em alguns mo
mentos foram ouvidas.

Tenho certeza de que a reforma da Previdência
trará novas perspectivas para o País, uma vez que
estaremos organizando o sistema previdenciário bra·
sileiro.

Para o pedreiro que trabalha de sol a sol e nun
ca tem condições de contribuir ou, às vezes, depois
de fazê-lo por 3 ou 4 anos,tem de parar, haverá uma
lei complementar, que, tenho certeza, será enviada
pelo Governo Lula para esta Casa, Com ela, o autô
nomo que hoje paga 20% poderá pagar 8% e, assim,
nobres sindicalistas, ser incluído. no sistema previ
denciário. O trabalhador rural e o bóia-fria, que hoje
têm muita dificuldade para se aposentar, terão a pers
pectiva de fazê-lo, assim como a dona de casa, que
não está incluída, e tantos outros.

Tenho certeza, Sr.·Presidente, de que os serv~

dores públicos, em sua maioria, terão a grandeza de
aceitar a reforma previdenciária.

Não se promove reforma, Sras. e Srs. Deputa
dos, fazendo continhas do qUe se vai perder ou· em
que se vai ceder. E tenho certeza de que a grande
maioria dos servidores públicos, conscientes disso,
saberá que a reforma proposta se destina às gera
ções futuras e vão entendê-la e apoiá-Ia.

Tenho certeza. de que o Brasil avançará muito
com a aprovação da reforma da PreVidência.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ROMEU QUEIROZ - Sr. Presidente,

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

V.Exa. a palavra.
O SR. ROMEU QUEIROZ (PTB-MG. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei de acordo com a orientação do
meu partido, o PTB.

O SR. MARCUS VICENTE (PTB-ES. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei de acordo com a orientação do
meu partido, o PTB.

O SR. OSVALDQ REIS (PMDB-TO. Pela or
dem. Sem revisão doorador.)- Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei de acordo com a orientação do
PMDB.

A SRA. SANDRA ROSADO (PMDB-RN. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei de acordo com a orientação do
partido.



O SR. DR. PINOTTI- Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. DR. PINOTTI (PMDB-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, caros cole
gas, fiz 8 anos de oposição ao Governo Fernando
Henrique. Votei contra a reforma da Previdência pro
posta por aquele Governo, votei 4 vezes no Presiden
te Luiz Inácio Lula da Silva para Presidente da Repú
blica, para quem trabalhei nas últimas eleições. Não
obstante, votei contra a reforma da Previdência e
quero declarar meu voto contrário no segundo turno
novamente, por alguns motivos simples e fundamen
tais.

O primeiro diz respeito à razão totalmente equi
vocada em que se baseia a reforma proposta: o déficit
da Previdência, que todos sabemos ser inexistente.

O segundo refere-se ao fato de a reforma ser en
trópica em relação ao instrumento fundamental do
exercício de políticas públicas, tarefa básica do Gover
no. O que é um governo senão aquele que recolhe im
postos e oferece cidadania por meio de políticas públi
cas? E qual é o instrumento fundamental na imple
mentação de políticas públicas? O servidor público.

O terceiro, finalmente, decorre da incongruência
de, numa reforma da Previdência, oferecer aos ban
cos privados, que têm declarado lucros de mais de 2
bilhões de reais ao ano, carteira adicional de 1 trilhão
de reais. Portanto, a reforma proposta privilegia ban
cos privados, em vez de privilegiar o Brasil, como de
veria.

Por isso, quero declarar meu voto contrário e,
mais uma vez, Sr. Presidente, enfatizar a importância
da emenda apresentada pelo PDT em relação aos te
tos. A emenda é essencial. Sua não-aprovação será a
pá de cal no funcionalismo público federal, instrumen
to fundamental que o Governo tem para cumprimento
das políticas públicas.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Informo ao Plenário que o pronunciamento do ilustre
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O SR. TARCISIO ZIMMERMANN - Sr. Presi- continuaremos o debate, para o qual está inscrita a
dente, peço a palavra pela ordem. Deputada Juíza Denise Frossard.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem O SR. GONZAGAMOTA- Sr. Presidente, peço
V.Exa. a palavra. a palavra pela ordem.

O SR. TARCISIO ZIMMERMANN (PT-RS. Pela O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, um V.Exa. a palavra.
grande número de servidores públicos quer acompa- O SR. GONZAGA MOTA (PSDB-CE. Pela or-
nhar das galerias os debates e a votação, e, segundo demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo-
observo, elas estão vazias. Solicito a V.Exa. que in- tação anterior, segui a orientação do PSDB, meu par-
forme ao Plenário o critério adotado para acesso às tido.
galerias e, demonstrando sensibilidade, libere o in
gresso nelas, para que os servidores acompanhem a
votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência informa a V.Exa que foram distribuídas
senhas para as Lideranças partidárias, em proporção
ao tamanho das bancadas.

Caso haja necessidade, o Deputado João Paulo
Cunha, grande democrata que é, não se furtará a dis
tribuir senhas extras, para que as pessoas interessa
das assistam ao debate de matéria tão importante
para a vida do País.

O SR. FERNANDO DE FABINHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO DE FABINHO (PFL-BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, na votação anterior, votei de acordo com a orienta
ção do partido.

O SR. ELlSEU RESENDE (PFL-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei de acordo com a orientação do
partido.

O SR. DELFIM NETTO (PP-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior, votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei de acordo com a orientação do
partido.

O SR. CLÁUDIO MAGRÃO (PPS-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei de acordo com a orientação do
partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Antes de passar a palavra para o Deputado Arnaldo
Faria de Sá, que a solicitou há muito tempo, eu a con
cederei aos Deputados Dr. Pinotti e Promotor Afonso
Gil, que a haviam pedido anteriormente. Em seguida,
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Deputado Dr. Pinotti não faz parte da discussão da putado Paes Landim, que.é do Piauí, sabe da perse-
matéria. Ele integra o período de Breves Comunica- guiçãoque movem contra mim.
ções. Faço este esclarecimento para que não paire Estou de braços abertos para o povo. Vamos
nenhuma dúvida a respeito do caráter do Deputado ganhar.
Dr. Pinotti, pessoa correta e decente, médico e ho- O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,
mem público respeitado por todos.S.Exa. não agiu peço a palavra pela ordem.
por maldade ou má-fé. Com espontaneidade, firmou A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN - Sr. Presi-
sua importante posição, que até hoje não mudou, tem dente, peço a palavra em nome da Liderança.
sido sempre a mesma. Faço esta ressalva para que O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
não paire a menor dúvida sobre a lisura do Deputado, Presidência não vai conceder a palavra a ninguém,
que todos respeitamos. não vai abrir exceção. A Presidência vai tomar asme-

O SR. PROMOTOR AFONSO GIL - Sr. Presi- didas devidas. Nãocabe aoPlenário, mas a quem di-
dente, peço a palavra pela ordem. rige os trabalho~ neste instante, tomar providências.

O $ft PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem A Presidência não permite que ninguém se arvore no
V.Exa. a palavra. direito de assu~nirprérrogativa .que.é da Mesa. A

O SR. PROMOTOR AFONSO GIL (PCdoB-PI. Mesa vai tomar aS devidasprovidências. Não vou dar
Pela ordem. Sem revisM do orador.) _ Sr. Presiden- a palavra a ningu~m. Essa. é prerrogativa da Mesa,
te, quero dizer uma coisa. não é da Comissão d~ Segurança Pública nem de

E '1· t . r"" f d' ninguém.Ozelop~loe~ercíciodornandatoepelain-
.•. u, Junamen e com po IClalse JUizes e erals tegridade física dos Parlamentares é prerrogativa da

do Estado do Piauí, aCrbei com um bando criminoso Mesa. (Palmas.)
que matava e extorquiao povo do PiauLAgora, rece- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _
bi um· telefonema .... fato que está sendo registrado
pela imPrensa..;. com ameaça de morte. O Congresso Concedo a palavra no~eríodo destinado à discussão

da matéria ao nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá.
Naci()nal, .em espeCial a Câmara dos Deputados, tem O SR. ABNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem
a ob~igaçã~ morri, funcional e institucional de me de- revisão do orador;) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
fender. ~stive com o Ministro da Justiça, que me pro- lamentares, s.ab.e.mos qUE! a Casa ho.je transpíra r.efor-
m~te4 .prot~9ão, mas· até a~ora nada! Até agora t 'b t" h ' C d E t d
nada! Não há um soldado sequer na porta da minha ma ri. U ana:. aa ques ao .• os s a .os que querem

ser atendidos, as questões dos Municípios que estão
casa, que fôi metralhada na madrugada, na calada da .
noite. preocupados com a reform~,que não os atenderá, e

a questão já definida ,em relação. aos interesses da
Eu nunca retroa~i nas minhas posições. Se é Zona Franca de Manaus. Páralelamentea isso, dá o

:rri:d~~~~~~n~z~~~eN~;~~~~~~~~:~o:o~~~~ GoverQo como fato co~sumadoa aprovação, em se-
gundo .. turno, ,.darefo.rmada., Previdê11.. ,cia.

versa fiada, com discurso besta. Eu a.gi como Promo- I . '·1 h 'b I b dIlICla mente, i. OUVE! oso ressa t~ so re o es-
tor de Justiça e coloquei todo omundo na cadeia. taque de banca~adoP[)Y.quejá houvera sido previ-
Agora, Se me matarem, a responsabilidade será do amentecornunicado à Me~a.De repente, na tarde de
Con~resso Nacional. Eu tenho 4 filhospara criar - 4 ontem, fOrnOS tq~ossmpreendidoscom a informação
filhos para criar, repito -, todos menores de idade. de que odestaq~e,nã~seriaadrnitido.

Então, é assim: venhám par~. (lÍma de mim, que eu A alternati~a ~pr~sentadap?litic~mente nos de~
querbver 9ual éaposição do Congresso Nacional. xa pre?cupado~" porque a alternfjtivr apresentada

Sr. Presidente, eu sou homem que. nunca temeu como regiment~1 suprimetotalrnente os.ufoteto. É lógi-
nem$()br~cascavel, quanto mais o tenente-coronel co quevotaremos,mas~qIll9s obrigados a reconhe-
Correia Lima, ou qualquer gan~ue ou qualquer cor- cer queaalternativ~apre$entadapelaMesa, política-
ruptoqu~ exis~aneste País. Combati a corrupção. mente, nbsc~lofaerndesv~ntagern. Sem dúvida ne-
Souhqme

rn pobre e me orgplho disso.. Repito: sou nhuma, qprim~'iro dE!sta~\Ue dOPDI seria aprovado,
homem. pobre e rne,orgulho disso. Eu me elegi Depu- e, portanto, seria ~uprimldadotexto a questão do
tado Federal com 80 mil votos em Teresina, porque o subteto, dafortna comoàp~~vadono primeiro turno.
povo·rne adora. Mesllloas~in1, ?r: Prf:lsid~nte,ai~d~ temos vári-

quero a proteç.ão deste Congresso. Tomem as outrasquestges.q~eno$levarão a situação que só
providêhCias, porque senão vai ocorrer o pior. O De- poderá ser alcançada se ot~xto todo for derrubado,
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como a questão da paridade. A paridade é remetida
para a lei. Meia paridade não existe. Não existe pari
~ade da forma como está sendo tratada na proposta.
E a mesma coisa que traçar um paralelo com meia
gravidez. Não existe meia gravidez: está grávida ou
não está grávida. Portanto, ou tem paridade ou não
tem paridade.

E lembro um detalhe: o texto, que será aprova
do, diz o seguinte:

"É assegurado o reajustamento dos
benefícios para preservar-lhes, em caráter
permanente, o valor real (. ..r

É irônico isso aqui. Essa preservação não pre
serva nada. Ela não garante valor real. Melhor seria
voltarmos ao texto original da Constituição. Está lá no
texto original da Constituição, já faz parte daquilo que
foi discutido durante a apreciação da PEC n° 33, que
gerou a Emenda n° 20, que estabelece claramente,
no § 80 do art. 40, a seguinte situação:

"(...) os proventos de aposentadoria e
pensões serão revistos na mesma propor
ção e na mesma data, sempre que se modi
ficar a remuneração dos servidores em ativi
dade, sendo também estendidos aos apo
sentados e pensionistas quaisquer benefíci
os ou vantagens posteriormente concedidas
aos servidores em atividade, inclusive quan
do decorrentes da transformação ou reclas
sificação do cargo ou função em que se deu
a aposentadoria ou que serviu de referência
para concessão da pensão (...)".

Isso é paridade. A paridade está no texto da
Constituição, no § 80 do art. 40. A nova redação é o
fim da paridade. A nova redação é aquela que asse
gura o reajustamento de benefícios para preser
var-lhes em caráter permanente o valor real. Esta re
dação não garante paridade. Se quisermos efetiva
mente a paridade, temos que ficar com o texto da
Constituição, texto, aliás, que foi altamente discutido
na PEC n° 33, que gerou a Emenda nO 20.

Vários destaques supressivos que apresenta
mos à Mesa - sabemos que são destaques que aca
barão sendo votados em globo, por artimanha reg~

mental- não serão levados em consideração. E vár~

os outros assuntos serão tratados dessa maneira, por
votação em globo. E, na votação em globo, regimen
talmente, perderemos, sem dúvida nenhuma, a gran
de conquista que foi a paridade.

E esse destaque, meu nobre Líder Deputado
Alceu Collares, nos encaminha para situação de con-

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

fronto, para evitar que tenhamos a configuração de
uma vitória possível naquele outro destaque. E qual é
a verdadeira jogada? A verdadeira jogada é impedir a
possibilidade de uma vitória possível, que, sem dúvi
da nenhuma, se delineava naquele momento.

E, aí, essa foi a razão pela qual não tivemos vo
tação ontem. Foi o destaque do PDT que causou a
confusão geral. Aquele destaque era passível, politi
camente, de ser aprovado, era para garantir o subteto
de 90,25% aos funcionários da Polícia Civil e aos
Agentes Fiscais dos Estados. Isso mobilizou uma
grande massa na tarde de ontem. E, aí, a saída foi
aquela: vamos encontrar um óbice regimental, por
que o caminho político esta.va escancarado. O resul
tado seria a derrota do texto básico do primeiro turno.

Então, inventou-se essa alternativa. Mesmo
sabendo que é difícil, vamos brigar. Para quem não
quiser correr o risco, é preciso que tenha a alternati
va regimental. E qual é a alternativa regimental? É
derrotar o texto todo. Derrotando o texto todo, aca
baremos com a discussão da meia paridade, acaba
remos com a discussão da contribuição da inativida
de, acabaremos com a discussão da história da inte
gralidade, acabaremos com a discussão da contribu
ição definida sem benefício estabelecido, acabare
mos com a discussão da meia pensão, acabaremos
com a discussão da contribuição sobre 1.200 reais
ou 1.440 reais.

Para acabarmos de vez com as meias discu&
sões, temos que rejeitar o texto na íntegra. Se rejeita
do o texto na íntegra, começaremos uma nova dis
cussão, uma nova discussão de respeito ao aposen
tado, uma nova discussão de respeito ao pensionista
e não os trataremos apenas sob o aspecto fiscal.
Esse é o único objetivo, é o mérito.

Sras. e Srs. Parlamentares, precisamos criar a
possibilidade de uma nova discussão, uma discussão
sem o interesse do Fundo Monetário Internacional,
uma discussão sob a mera ótica do interesse do orça
mento fiscal. E poderemos dar uma resposta aos fun
cionários de maneira geral, não apenas àqueles do
serviço público federal, mas aos policiais civis dos vá
rios Estados, que, se não forem atendidos, poderão
colocar em risco, Deputado Moroni Torgan, a segu
rança pública nos Estados, porque os Governadores
fixarão o subsídio em 3, 4, 5 mil reais para prejudi
cá-los, mas eles não serão prejudicados, porque a
verba de representação será suculenta.

É para isso que devemos ter uma alternativa. E
a única alternativa que nos resta neste momento é
derrotar o texto integral, para depois partir para nego-
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ciação que possa garantir a justeza das aposentado- do turno porque essa questão deve ser resolvida an-
rias e pensões. tes de começar a votação.

Quando prestou concurso público, o servidor O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
público sabia quais eram as regras pelas quais teria Presidência acolhe a questão de ordem de V.Exa. e,
direito ao benefício. No meio do jogo, mudam-se as antes do início da votação do segundo turno, apre-
regras: só vale desta ou daquela maneira, por esta ou sentará o resultado.
por aquela razão, e não mais por aquilo que estava O SR. ONYX LORENZONI- Parabéns, Sr. Pre-
previamente estabelecido. sidente.

E o pior, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamen- Só para complementar, encaminho, por escrito,
tares: mesmo aqueles que não participaram da elabo- a formulação, em que será possível à Mesa observar,
ração da Carta Magna, ao assumiro mandato juraram com clareza, que o termo desapareceu, mudando
cumprir o texto constitucional, e os que agora votarem completamente o sentido do texto. Por isso, tem de
dessa forma estarão descumprindo a Constituição ser respeitado aquilo que nós votamos.
brasileira. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -

Portanto, Sr. Presidente, o voto é "não". Para contraditar, passo a palavra, pela ordem, ao De-
OSA. ONYX LORENZONI - Sr. Presidente, putado José Eduardo Cardozo.

peço a palavra para uma questão de ordem. O SR. JOSÉ EDUARDOCARDOZO (PT-SP.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-

V.Exa. ª,palavra. te, ouvi atentamente asponderações do nobre Depu-
O SR. ONYX LORENZONI (PFL-RS. Questão tado Onyx Lorenzoni. Parece-me que, se havia algu-

deordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a ma reclamação a ser feita ao texto vencido, deveria
bancada do PFL,baseada no art. 95 do Regimento ter sido apresentada na Comissão. Uma vez que foi
Interno, leva à Mesa a seguinte questão: no dia 7 de votada na Comissão, não há cabimento algum o Ple-
agosto, durante a votação em primE:!iro turno da PEC nário rever a matéria. Trata-se,Sr. Presidente, de
n° 40, foi aprovada aEmenda Aglutinativa n° 8. A refa- questão preclusa~ Não cabe, portanto,nesteinstante
rida emenda aprovada em plenário alterou o inciso XI a argüição dessa questão de ordE:!m.
do art. 37 daConstituição Federal eoart. 9° da Emen- É a contradita que tenho afazer. Realmente, fa-
da Aglutinativa Global n° 4,que foi a final. lece ao nobre Deputado qualquer razão na questão

O texto da emenda expõe que o subsídio men- de ordem, uma vez qUE:! está claramente preclusa,
sal do Prefeito será aplicado como limite máximo das nos termos regimE:!ntais.
remunerações dos servidores públicos apenasse in- O SR. PRESIDeNTE (Inocêncio Oliveira) -
ferior ao subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Antes de conceder a palavra ao Relator, esclareço
Federal, a contrario sensu permitindo a interpretação que não há problema algum, pois a matéria não foi
de que o subsídio do Prefeito, diferentemente de to- votada em dois turnos.
das as demais categorias, poderia ser superior. Isso Deputado Onyx Lorenzoni, V.Exa. pode ficar
foi aprovado por estE:! Plenário. tranqüilo, pois a Mésavai proferir decisão regimental

Após a Votação dosdestaques, quando se con- serena e correta sobre o assunto.
solidou a aprovação integral do texto, fomos na Co- O SR. ONYX LORENZONI - Sr. Presidente,
missão E~pecial daReforma para a votação do venci· peço a palavra pela ordem.
do. Nessa votação, houve a alteração do texto apro- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
vado por três quintos dos Deputados Federais. Por- V.Exa. a palavra.
tanto, quando SE:! fez. a redação do vencido, no dia 14 O SR. ONYX LORENZONI (PFL-RS. Pela or-
de agosto, a expressão "se inferior", constante da re- demo Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, com a
dação do art. 37, inciso XI, E:! do art. 9° do substitutivo sua tolerância e ado Relator, afirmo que não pode
adotado, simplesmente desapareceu. passar transitado emjulgado que o PFL não recorreu

Desse modo, a supressão da condição de "se na Comissão. Recorremos, mas o trator não respeita
inferior" importa necessariamente a modificação do o bom senso e a racionalidade.
mérito daquilo que votamos. Exige-se, assim, que O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden-
isso sejareparado, afim .deser novamente votado e, te, peço a palavra pela ordem.
se fordo entendimento do R~lator, modificado para O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
novo sentido. Estamos impedidos de votar no segun- V.Exa. a palavra.
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O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela blicos da administração direta, autárquica e
ordem. Sem revisão do orador.) - Há respeito, Sr. fundacional, dos membros de qualquer dos
Presidente. Aqui se aprova por maioria e por minoria. Poderes da União, dos Estados, do Distrito

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Federal e dos Municípios, dos detentores de
Com a palavra o Relator, Deputado José Pimentel. mandato eletivo e dos demais agentes polí-

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT-CE. Sem revisão ticos e os proventos, pensões ou outra es-
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, pécie remuneratória, percebidos cumulativa-
inicialmente, registro que a grande iniciativa desta mente ou não, incluídas as vantagens pes-
Casa no aprimoramento dos seus procedimentos fo.. soais ou de qualquer outra natureza, não
ram as gravações. Desafio qualquer membro desta poderão exceder o subsídio mensal, em es-
Câmara a mostrar que haja na Comissão Especial pécie, dos Ministros do Supremo Tribunal
qualquer recurso ou questionamento sobre o vencido Federal, aplicando-se como limite, nos Esta-
ali votado. dos e no Distrito Federal, no âmbito dos Po-

É bom que tenhamos a clareza do que estamos deres Executivo e Legislativo, o subsídio
discutindo. O Deputado Onyx Lorenzoni é muito atu- mensal do Governador e dos Deputados
ante, muito firme em seus propósitos e sabe que, em Estaduais e Distritais, respectivamente, e,
texto constitucional, não podem existir textos nem no âmbito do Poder Judiciário e do Ministé-
ambíguos, nem inócuos. S.Exa. tem muita clareza rio Público, o subsídio mensal dos Desem-

disso. bargadores do Tribunal de Justiça, ficando o
O nobre Deputado e o seu partido, o PFL, muito desse último limitado a 75% do subsídio

zeloso pela história do Brasil, sabem que o Constitu- mensal em espécie dos Ministros do Supre-
inte de 1988 não fez referência a se "inferiores" ou "in-

mo Tribunal Federal e, nos Municípios, o doferior".
Para facilitar, passo a ler o texto originário apre- Prefeito, se inferior".

sentado à PEC n° 40:

'~ remuneração e o subsídio dos ocu
pantes de cargos, funções e empregos pú
blicos da administração direta, autárquica e
fundacional, dos membros de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, dos detentores de
mandato eletivo e dos demais agentes pú
blicos e os proventos, pensões ou outra es
pécie remuneratória percebidos cumulativa
mente ou não, incluídas as vantagens pes
soais ou de qualquer outra natureza, não
poderão exceder o subsídio mensal, em es
pécie, dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal, aplicando-se como limite, nos Esta
dos e no Distrito Federal, o subsídio mensal
do Governador, e, nos Municípios, o do Pre
feito, se inferiores".

Inferiores a quem? Aos Ministros do Supremo
Tribunal Federal. Isso está na página 5 do avulso pu
blicado por esta Casa.

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, ao analisar essa matéria, deu a seguinte reda
ção:

'~ remuneração e o subsídio dos ocu
pantes de cargos, funções e empregos pú-

Inferior a quem? Ao Supremo Tribunal Federal.
É bom resgatarmos isso. Essa é a redação da Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação. E aqui já
não se falou mais em "inferiores", mas apenas em "in
ferior" .

A Emenda n° 8 eleva esse percentual para
85,5%. E a última emenda elevou para 90,25%.

Sr. Presidente, aprendemos nesta Casa que, no
texto constitucional, não pode haver ambigüidade. E
cabe texto de redação.

Ora, se fixamos que o teto dos vencimentos de
servidores públicos deste País é o teto do Supremo
Tribunal Federal, a palavra" inferior" perde o sentido,
é inócua. Se entendermos que o objetivo era subordi
nar a remuneração do Prefeito à do Governador, isso
é inconstitucional, ou no mínimo ambíguo. Exatamen
te por isso, este Relator teve o cuidado de fazer a
emenda de redação. A Comissão acolheu-a, e não
houve qualquer recurso. Por isso, entendo que a ma
téria, além de preclusa, incabível, por se tratar de tex
to ambíguo OU inócuo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência recebeu a questão de ordem de V.Exa.,
Deputado Onyx Lorenzoni, a contradita do Deputado
José Eduardo Cardozo e a explicação do ilustre Rela
tor. Antes da votação da matéria, dará uma decisão.
Fique tranqüilo.
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o SA. DA. BENEDITO DIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) ..... Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. DR. BENEDITO DIAS (PP-AP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, votei
de acordo com a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Concedo a palavra pela ordem à Deputada Vanessa
Grazziotin.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoS-AM.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) ...:. Sr. Presiden
te, solicito a V.Exa. ea este Plenário que compreen
dam.o pronunciamento do Deputado Afonso Gil.• Mui
to mais do que umpronunciamento, foi o desabafo de
um Parlamentar, um Deputado Federal que vem so
frendo há muito tempo sérias ameaças, que, nos últi
mos dias, passaram a ser mais constantes, não so
mente contra sua pessoa, mas contra sua esposa,
suas filhas e todos os seus faniiliares.

Em. nome di§!. bancadél, trazemos nossa preocu
pação, quetall)bém édo PCdoB. Contamos com que
a Mesa. Diretora desta Casa possa tomar todas as
medidas nece~áril";l.s para ~arantir a segurança do
bravo Deputado Afonso Gil, do Estado do Piauí.
S.Exa., Sem dúvida nenhuma, como Promotor de
Justiçaq~~é,foium d()s grandes responsáveis pelo
desmantelamento do crime organizado naquele Esta
do.

Estarr10s aguardando as providências que, com
certeza, virão da Mesa Diretora deste Poder.

Muitoobri9élda.
O SR. LEANDRO. VILELA - Sr. Presidente,

peço a pa1avrél pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. etpalavra,
aSR.LEANDRO VILELA (PMDB-GO. Pela or

dem. S~rnrevisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, voteicom o PMDB.

O~~ •. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência, informa o seguintepara quem não votou
na votaç~oanterior: às 13h50min, haverá outra vota
ção e o encerramento da discussão. Quem não votou
poderá votar.

a SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente,
peço a pàlfivra .pelaordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Conced(). él palavra ao nobre Deputado Morcni Tor
gan, Pr~sidente·da Comissão de Segurança Pública
e Combate ao Crime Organizado,

O SR. MORONI TORGAN (PFL-CIE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, uso
rapidamente a palavra para dizer que nos preocupam
sobremaneira as declarações que o Deputado Afon
so Gil deu há pouco neste plenário. Vemos sua preo
cupação, que é cabível, com sua família.

Só quero informar - e tenho certeza de que a
Presidência da Casa tomará todas as providências
necessárias - que a Comissão de Segurança Pública
e Combate ao Crime Organizadovai mandar uma dili
gênciaao Estado do Piauí, para esclarecer o atenta
do sofrido pelo Deputado Afonso Gil e as ameaças,
para· que possamos dartambém, junto com a Presi
dência da Casa, toda a cobertura a S.Exa., para po
der exercer livremente seu mandato.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Para falar a favor da matéria, concedo a palavra ao
nobre Oeputado.José.Eduardo Cardozo.

O SR. JOSÉ ~DUAr-lD9CARDOZO(RT-SP.
Sem reyisãodoorador.)-Sr..Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a reforma da Previdênciatern sido longa
mentedebatidaporeste Plenário. Evi~entemente, ar
gumentos pró e contra têmdesfiladloaqui e nas Co
missões. Acredito que aCasa tem clareza da neces
sidade dareforrnapr~vide~ciária. Porém, .existem al
guns pontos polêmicos que estarão sendo enumera
dos nasessão de hoje, possivelmente com a apre
sentação de destaques supressivos.

Pela exigüidade de tempo, quero prender-me a
alguns dessesa~pectos polêmicos.!=mprimeiro lu
gar, quanto ao ~ubteto,duralT1ente:ata,cadoaqui pelo
nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá, ninguém é con
tra o teto, é fato. Não Yining~ém~e pronunciar con
trariamenteaq~e servidores públicosganhem menos
do que o Ministro do Supremo Tribunal Federal.

Ora, é sapidoque nl";l. F~deração brasileira há
um descompasso incrível entre os entes federativos.
Se por um lado temosl";l. Uniã?,os Estados - podero
sos do ponto devista~e:arreciada9ã(),aexemplode
São Pal.llo, Bio deJaneifo E} Minas Gerais - e alguns
Municípios com arrec~délçãosuperi?r a muitos Esta
dos, por outro ladoJem()sEst~dos~~unlpípiosabso
lutamente des~ompa~~ados comesse reialidade. Pa
rece-me evidente que,PÇlra que se mantenham o
equilíbrio federativo e or~speito às uhida?es federati
vas, cada. ente deve regular a remuneração máxima
dos seus servidores.

DéputadoArnaldo Fariade Sá, será que tem ca
bimento que umpequeno Município do interior de um
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Estado sem potencialidade arrecadatória tenha fixa- o pacto federativo; estamos, aí sim, impedindo a auto-
do como teto 17 mil reais? Claro que não. nomia legislativa dos entes da Federação.

É correto, portanto, que cada ente federativo E os servidores? Os servidores, com seu poder
estabeleça o limite máximo de sua remuneração. É de organização, com sua atuação sindical, irão às
para isso que foi criado o subteto, ou seja, paraque Assembléias Legislativas e às Câmaras Municipais
cada ente federativo, no âmbito da sua autonomia, discutir o que é justo e o que é injusto em relação à
defina, na respectiva Casa legislativa, o máximo de potencialidade arrecadatória de cada ente.
remuneração. Alguns Deputados dirão que, da for- Esse caminho é correto, Srs. Deputados. Por-
ma que está, pode um Governador estabelecer uni- tanto, não há que se imaginar que qualquer atitude
lateralmente o máximo da sua remuneração. Basta demagógica possa, subitamente, por· ato unilateral,
que o Governador, por meio de decreto, por medida por decreto de Governador ou de Prefeito, baixar o
demagógica, fixe o máximo da remuneração. Erra- subteto.
do, Srs. Deputados. Isso não é verdade. Basta ler a Sr. Presidente, sobre a taxação dos inativos, pa-
Constituição da República para perceber que isso rece-me curioso que ainda se fale a respeito. Vários
não é verdade. Prefeitos e Governadores dos partidos cujos inte-

Quem fixa o subsídio do Governador? A Const~ grantes têm subido a esta tribuna para protestar con-
tuição da República é clara ao dizer, no art. 28, § 2°, tra a taxação cobram dos inativos nos seus Municípi-
que quem fixa o subsídio do Governador é a lei, e lei os e nos seus Estados. Cobram! Mais de 2 mil Municí-
de iniciativa da Assembléia Legislativa. O Governa- pios taxam inativos! E hoje o Supremo Tribunal Fede-
dor não tem sequer poderes para encaminhar o proja- ral reconhece a constitucionalidade dessa taxação
to de lei que vai fixar o subsídio. E quem fixa o subsí- por lei estadual e lei municipal.
dio do Prefeito? O art. 29, inciso V, da Constituição O que faz a proposta constitucional? Estabelece
Federal responde: a Câmara Municipal, por meio de - e talvez isso, Srs. Deputados, arrepie alguns dos
lei de iniciativa dela própria. Governadores e Prefeitos dos partidos de oposição

Como se pode, então, dizer que o Governador e cujos integrantes têm subido a esta tribuna para criti
car a medida - uma isenção. Os Prefeitos e Governa-

o Prefeito, por medida demagógica, podem fixar seus dores que hoje taxam inativos não poderão fazê-lo no
tetos, aniquilando carreiras e remunerações? Isso é

caso dos pequenos vencimentos. Os Governadores e
falsol Quem vai fixá-los são os Poderes Legislativos Prefeitos dos partidos que têm subido a esta tribuna
do Estado e do Município, no exercício das respecti- para criticar a medida não poderão continuar taxando
vas competências. como querem e terão de respeitar os pequenos, terão

Vi vários Deputados, ao longo das discussões, de respeitar os que ganham pouco, o que não fazem
reafirmarem a necessidade de fortalecimento do pae- hoje.

to federativo. Agora, subitamente, quando se permite Portanto, não vamos camuflar a discussão. Par-
a0 Estado e ao Município fixar a remuneração maior tidos que têm vindo criticar a medida são os mesmos
com autonomia, pelo seu Legislativo, dizem os Depu- que efetuam a cobrança nos seus Estados e Municí-
tados: "Vamos suprimir isso': pios e taxam inativos sem isenção. A isenção propos-

O destaque original apresentado pelo PDT, Srs. ta, isenção que esta Casa, na tarde de hoje, pode
Deputados, era claramente ofensivo ao Regimento, aprovar, alforria os pequenos e cria uma Previdência
porque, quando se estabelecia o subteto unificado sustentável, para os que ganham mais.
para todos os Poderes, inclusive para a remuneração Finalmente, Srs. Deputados, temos a paridade.
dos Desembargadores, a pretexto de suprimir, fa- Havia uma crítica ao projeto original encaminhado
zia-se uma modificação. pelo Governo, crítica que cede espaço ao bemelabo-

Na atual fase de tramitação, regimentalmente rado relatório proposto pelo Deputado José Pimentel
não se pode modificar o mérito, pode-se suprimir. e aprovado em primeiro turno.
Entretanto, agora vem o pedido de destaque, que su- Dizia-se que, pegos no meio do caminho, servi-
prime de vez o subteto. dores que haviam investido suas vidas no serviço pú-

Como fica a situação dos pequenos Municípios? blico seriam tolhidos na integralidade e na paridade.
Como fica a situação dos Estados que não têm potenci- O Deputado Arnaldo Faria de Sá disse que o que foi
alidade arrecadatória? Permanece o mesmo teto dos aprovado foi uma paridade "meia boca", uma parida-
grandes? Isso está errado. Estamos, aí sim, ofendendo de relativa.
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Não é! A Constituição não contém palavras inú- res brasileiros que neste momento ou na promulga-
teis. Ou será que nós, que escrevemos a Constitui- ção desta emenda constitucional estiverem aposen-
ção, não sabemos que as palavras estão lá coloca- tados serão taxados. Portanto, brasileiros e brasilei-
das para serem respeitadas? Quando se fala em pa- ras, o Congresso Nacional está decidindo que uma
ridade nos termos da lei, há paridade, mas poderá lei, mais do que isso, uma emenda constitucional
não haver para parcelas em que não há sentido ha- pode retroagir para prejUdicar.
ver paridade, porque certas vantagens só devem im- Como o Congresso Nacional vai. reagir no mo-
plicar quantificações remuneratórias quando o servi- mento em que a primeiraação for impetrada no Judi-
dor estána ativa. ciário .e o entendimento daquele Poder, como já

É evidente que se uma lei vier a eliminar a pari- anunciadO nas suas várias esferas, for diverso do que
dade,ela será inconstitucional. O que leis estaduais e estamos celebrando, mas coerente com a tradição do
municipais poderão fazer neste caso? Apenas não Direito brasileiro? ~r. Presidente,. a ilustre Deputada
garantir paridade para parcelas que não se justificam Juíza Denise Frossard, juíza de carreira, que vai falar
razoável e isonomicamente para o inativo em relação desta tribuna logo em seguida,· tem maiores credenci-
a0 que estáno quadro ativo. Qualquer avanço indevi- ais para fazer este alerta de forma mais apropriada do
dodas leis estaduais e municipais que elimina a pari- que eu.
dade será qualificado como inconstitucional, porque Votamos o prirneiro turno da reforma de Previ-
as palavras da Constituição não são inúteis. dência numa madrugada e votaríamos o segundo tur-

Paridade, nos termos da lei, é paridade. A lei vai no ontem. Por que não o fizemos? Os Srs. Governa-
apenas especificar o que não deve ser paritário por- dores, que, no primeiro turno, .movimentaram suas
que não é .razoável, porque é incorreto, porque é in- bancadas para emprestar à base do Governo os vo-
devido quando se faz uma comparação entre servido- tos que el.e não tinha, ajudaram-nos na obstrução de
res do ativos e servidores inativos. ontem porque queriam antes conversar com o Presi-

Srs. Deputados, essas polêmicas haverão de dente da Casa e com os Líderes, para obter ganhos
na reforma tributária.ser superadas. A Previdência Social do Brasil passa-

rá por profunda reforma, que atorhará sustentável e É isso, Brasil! Se a partição do bolo da reforma
mais justa, para0 bem dos próprios servidores públi- tributária agradar aos Governadores, eles agradarão
cos e de todos os brasileiros. ao Palácio, dando-lhe aqui os votos que a base não

Muito obrigado, Sr. Presidente. tem para aprovara reforma daPrevidência. As leis,a
O SR. PReSIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Constituição, as normas e a tradição do Direito brasi-

Para discutir, concedo a palavra ao nobre Deputado leiro, tudo isso estará sepultado sob a égide da força
política que se impõe nesta Casa.

José Roberto Arruda. Resta-nos dizer que, da mesma forma como
O SR. Jose ROBERTO ARRUDA (PFL-DF. ocorreu ontem, antevejo que com este quorum que

Sem revisão domador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. temos, de menos de 450 Deputados, o Governo não
Deputados, o Congresso Nacional tem em seus qua- terá coragem de vir a plenário e votar o segundo turno
dros Parlamentares com grande experiência na vida da reforma da Previdência. E mais: se não acordar
jurídicaena vidaacadêmica, advogados como o ilus- com os Governadores, se não ceder, se não modificar
tre Deputado José. Eduardo Cardozo, do Estado de a reforma tributária, não conseguirá aqui os votos
São Paulo,que se notabilizam exatamente pelos es- para, no segundo turno, consolidar o que fez no pri-
tudos, pelo conhecimento que têm das questões Ie. meiro.

gais e constitucionais. Lamento, Sr. Presidente, que o Plenário, tão fer-
Nãovouficar nesta tribuna repetindo o que tan- vilhante na madrugada do primeiro turno, não esteja

tos Deputados já disseram. Não vou lembrar, por agora tão motivado. Isso tem uma explicação: no pri-
exemplo, o art. 5° da Constituição, ou o art. 60, sobre meiro turno, havia o sonho, a ilusão de que, aprovada
os direitosadquil'idos. Fico imaginando o Deputado a reforma da Previdência, com o sacrifício dos apo-
José Edqardo Cardozo, com sua veemência, com sentados, das pensionistas e dos servidores públicos,
seu conhecimento, enfrentando na Faculdade de Di- a outra mão apresentaria uma reforma tributária que
reito seus a.lunos após revogar a máxima do Direito repartiria os recursos para Estados e Municípios.
de que nenhuma leiretroage para prejudicar. Como isso não aconteceu, pergunto: será que, mes-

A partir de agora,. está revogada essa máxima mo assim, assistiremos à. votação do segundo turno?
do Direito, que herdamos dos romanos. Os servido- Creio que não.
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Espero que, com isso, tenhamos condições de ocorre na Previdência do País? Não! Isto quer dizer
discutir com mais profundidade o que se tenta fazer que os servidores públicos são detentores de privilé-
contra a Previdência Social. gios? Não! Mas quer dizer que, nas condições atuais

Muito obrigado. de riqueza deste País, há injustiça e desequilíbrio na
O SR. PROMOTOR AFONSO GIL - Sr. Presi- utilização dos impostos e contribuições pagas por to-

dente, peço a palavra pela ordem. dos os brasileiros.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem Particularmente, quero reafirmar desta tribuna o

V.Exa. a palavra. nosso compromisso com a reestruturação e a requali-
O SR. PROMOTOR AFONSO GIL (pedoB-pl. ficação do serviço público no País. Não concordamos

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- com o argumento apressado daqueles que dizem que
te, navotação anterior, votei de acordo com o partido. essa reforma previdenciária desestrutura o serviço

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - público e sepulta a possibilidade de reestruturação
Para falar a favor da matéria, concedo a palavra ao das carreiras públicas.
nobre Deputado Henrique Fontana. Na minha opinião, ao dar mais equilíbrio a esse

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Sem re- sistema, ao dar mais sustentabilidade de médio pra-
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- zo a esse sistema, ao torná-lo mais justo perante a
tados, senhoras e senhores que acompanham esta sociedade brasileira, estamos dando um passo, que
sessão que discute o segundo turno da reforma da não é definitivo. O Brasil não vai se diferenciar entre
Previdência, em primeiro lugar, é preciso que se diga o Brasil pré-reforma e pós-reforma da Previdência.
que nunca é fácil um País reestruturar seu pacto pre- Nunca dissemos isso. Haveremos de reconhecer
videnciário. Direitos que se constituem são direitos nesta tarde, desta tribuna, e no debate democrático
que se constituem. As pessoas que os recebem não com o povo brasileiro que essa reforma corrige dis-
podem e não devem jamais ser chamadas de privile- torções e injustiças.
giadas. A idade mínima para aposentadoria no serviço

Precisamos, e o estamos fazendo neste plená- público passa não mais a ser em torno de 50 ou 55
rio, debater a situação real da Previdência em nosso anos e vai para 55 ou 60 anos. Isso é um sacrifício
País. É verdade, e dialogo com o Deputado Dr. Pinot- que o País pede ao servidor público? Sim. É uma
ti, que o Orçamento da seguridade social é superav~ contribuição que o País pede aos servidores públi-
tário. Para atender 3 milhões e 200 mil aposentados, cos? Sim. Mas é uma contribuição justa. Se, no grau
o regime previdenciário do servidor público tem uma de riqueza que temos, não é possível que todos os
despesa anual de 61 bilhões de reais, dos quais 22 bi- brasileiros se aposentem nessa idade, devemos
Ihões são o que chamamos de contribuição direta buscar melhores condições de vida para todos os
para sustentar esse regime previdenciário. Essa con- brasileiros: servidores públicos e trabalhadores da
tribuição direta refere-se aos 11 % que o servidor pú- iniciativa privada.
blico paga sobre o total de sua remuneração e, neste É verdade, como dizem alguns, que essa emen-
cálculo que apresento, aos 22% que o Poder Público da constitucional ainda não resolve o problema da in-
deve colocar no regime como empregador público c1usão dos 40 milhões que estão fora Previdência,
que é. mas dá o primeiro passo ao trazer para o regime da

Para atender 17 milhões de trabalhadores apo- Previdência parte ou senão a totalidade, pela qual
sentados do Regime Geral da Previdência Social, são queremos lutaralongo prazo, dos que hoje estão fora
gastos 88 bilhões de reais e suas fontes diretas de dele.
sustentação arrecadam 71 bilhões de reais. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é difícil

Portanto, do Orçamento da seguridade social, discutir um teto de remuneração para o serviço públi-
dos impostos gerais que todo o povo brasileiro paga, co, mas é necessário e indispensável. Muitos falaram
são destinados 39 bilhões de reais para complemen- dos altos salários de uma minoria de servidores públi-
tar o pagamento das aposentadorias e pensões do cos para distorcer a credibilidade do serviço público.
serviço público, que atendem 3,5 milhões de traba- Pois bem: essa reforma estabelece um teto de remu-
Ihadores, e 17 bilhões de reais são utilizados para ga- neração. E não me venham dizer que os Governado-
rantir a aposentadoria de 17,5 milhões de trabalhado- res vão destruir a carreira dos Estados. Eles não seri-
res aposentados pelo INSS. Isto quer dizer que os am irresponsáveis de orientar suas bancadas estadu-
servidores públicos têm culpa deste problema que ais a votar tetos que destruíssem as carreiras nos
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Estados. Isso não é razoável. Podemos estabelecer A SRA. JUíZA DENISE FROSSARD
tetos justos nos Estados e nos Municípios. (PSDB-RJ. Sem revisão da oradora.) - Meu Presi-

Também é verdade que para os futuros servido- dente nesta sessão e em várias outras, meus caros
res haverá um regime de previdência complementar. Deputados, minhas caras colegas Deputadas pre-
Lutei muito nos debates da bancada do PT neste sentes, inicio dizendo que a minha resistência em fre-
Congresso para que esse regime seja público e esta- qüentar os médicos, somadaà minha fragilidade ao
tal, conforme está na emenda constitucional que es- clima seco destacidade, terminoupor agravar uma si-
tamos votando. nusite que se transformou numa otomastoidite. Estive

É justo que todos OS trabalhadores que já esta- afastada desta Casa por 3 semanas. Nesse tempo,
vam no serviço público tenham mantido seu direito Ie- deu-se a votação desta PEC em primeiro turno.
gítimo à aposentadOria integral, mas aqueles que fa- Sr. Presidente, sobrevivi à minha enfermidade.
rão novo.c:ontrato com o serviço público terão umre- Não sei, porém, se o corpo do funcionalismo público
gime idêntico ao do INSS e poderão se aposentar conseguirá sobreviver a esta reforma, supostamente
com até 2.400 reais. Eles continuarão tendo o esforço para debelar os males da Previdência.
de todo o povo brasileiro, o que éjustoe legítimo, de Cumpri o meu papel na Comissão de Constitu~

proporcionar a aposentadoria compl€lmentar a esses ção e Justiça e.dE3 Reclação, onde apresentei meu
servidores que ganham acima de 2.400 reais. voto contrário, juntam~ntecommais 12 colegas. Vejo

Não tenho dúvidas de que essa não é a reforma aqui o Deputado Alceu CoUarese vários deles. Lá
ideal. Tenho críUcas em relação a ela, mas voto a fa- aprese~tei as razÕes por que essa reforma deveria
vor com a convicção .de que ajuda o Brasil a melhorar ser rejeitada no nosso esforço de exercer o controle
a situação pre",idenciária. Ao votarmos essa reforma, direto da constitucionalidade pela Casa.
estamos contribuindo com um dos passosnE3cessár~ No primeiro turn~, yi qaminha casa, no Rio de
ospara tornar o nosso País mais justo. Não é um Janeiro, que se repetiu o rolo comPreS~?r da CCJA.
maná,pã.o é algo que resolva tOdos os problemas. Veio o r910 compressor99 G9v~rno€l~~uifoi votada
Ninguémestádefendendo i~so aqui. com folga. Nomeu partido, houve nitidamente uma di-

QUero encerrar dizendo ql1e o compromisso visão:2a a 26.
deste Governocomarestruturação e recuperação do Estavacerto, portanto, o Sr. Presidente da Re-
serviço público está absolutamente •reafirmado e pública, quandodeclarouà Nação que nada o.impedi-
mantido. O duto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- ria de aprovar essf reforma,. nada, a não ser Deus.
dos, é ve~ Pfrtidos que patrocinaram a desestrutura- Deus, n~sua infinita bondade, na suainfinitapaciên-
ção dosef\li9opúblico virem aqui dizer que este seria cia cOm o~ n()ssos err()s, poupou o desafiante que as-
o mome~t(rdepassara defenqê-Io. Aqueles do Plano sim agiu. Lula/ocuta causafinita.Traduzindoembom
de Demi~~() Voluntária, aq~eles do arrocho salarial Português: Lula falou, .está falado.· E a reforma foi
de .8.a~osi a9u~le$ que. desestrl1turaram carreiras aprov~daemprimeiro turno.
hoje quer~m se apresentar como defensores do ser- Tem razãotfrnbém. o Deputado José Thomaz
viço público. A maioria do povo brasileiro não aceita Nonô quando observ()uque as eleições no Brasil, a
essa lógica. partirdoque~q~iseviu,.serão diferentes. Isto porque

Obrigado, Sr. Presidente. o pontodeconvergênciae~t~e .eleitores e candidatos
A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente, se dá nodiscursc)enas propostas por elesapresenta-

peço apaJavra pela ordem. das em campanha. ()seleitores escolhem os seus
aSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem candigatos apartirde~u~spropostas.

V.Exa. ~palavra $ehá umromPimentoemrazão de que "A" ou
A SRA. TELMA DE SOUZA (PT-SP. Pela or- "B", este. ou fqyele~~vernadore:x;ige,9ueesteou

demo SetllJevisão da oradora.) - Sr. Presidente, na aquele~mpr~sário~~ige, eU indago: CO(TlO serão as
votaçãbânterior, votei com o PT. próximaseleiç8es? Qu~.garElntiaterá()eleitor no mo-

O.~R. ORLANDODESCONSI (PT-RS.. Pela or- mentode. escolher,jáqueisto foi quebrado?
demo S~fl1revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei Sr. Presidente, findatE3nhoaesperança de que
com o partido. não seja aSSim'. Diantedo qUr yim?saqui, que alguns

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - destaques nãosrrã.o~prese?tf?os,não nos resta al-
Conc~çJ~~palavra, para falar contra a matéria, à no. ternativa - .lTles~oâquele~ q\.le. votaram a favor no
bre Dep\.ltada Juíza Denise Frossard. primeiro turno - senão rejeitar integralmente essa re-
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forma - e farão muito bem -, porque ela é tendenciosa na Baixada Fluminense. As fraudes envolviam advo-
a abolir os direitos e garantias individuais. gados, contribuintes, juízes, promotores. Eu estava

Não estou falando que a intenção e essa. Mas lá. Até hoje não mudou essa situação. Não se tocou
diz a lei, no seu art. 60, § 4°, que não será objeto de nisto. Isto não foi mencionado, apenas o fluxo de cai-
deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. xa. Esta não é uma reforma da Previdência. Esta não
Basta meramente ser tendenciosa a abolir os direitos é uma reforma do serviço público, mas uma necessi-
e garantias individuais para ser rejeitada. dade de caixa.

E essas garantias, Sr. Presidente, constituem Seja humilde, Governo, peça-nos, pois estamos
um freio à ação do Legislativo e do Executivo. Estão aqui para ajudar o Governo Federal. Temos de aju-
fundadas na dignidade da pessoa humana. Essas ga- dá-lo a governar. Seja honesto, seja leal. Diga onde
rantias obstam a modificação de situações jurídicas precisa de caixa, para que o auxiliemos a buscar com
consolidadas no tempo e representam uma conquista honestidade e lealdade, mas não pise em direitos
da civilização ocidental no campo das liberdades pú- constitucionais inabaláveis.
blicas. Essas garantias refletem certeza e segurança, Concluo, Sr. Presidente, em obediência ao tem-
alicerces do Direito que, no Estado Democrático de

po. Como juíza, não posso ser cassada.
Direito, devem ser inabaláveis. A PEC n° 40 retira a
eficácia dessas garantias, por exemplo, em relação O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -
aos aposentados e pensionistas. Nem juíza nem trabalhador de qualquer natureza.

Ora, os atos das aposentadorias e das pensões Esta Casa não cassa ninguém, eles é que se cassam.
concedidas sob à égide da lei e do Direito já se consu- A SRA. JUíZA DENiSE FROSSARD - Bastante
maram, de acordo com as normas constitucionais vi- obediente ao Regimento desta Casa, Sr. Presidente,
gentes à época em que foram materializadas. Não devo dizer que o meu tempo esgotou-se.
podem, portanto, ser modificadas por normas consti- Agradeço aos colegas e peço-lhes que, por fa-
tucionais e legais posteriores a esse ato jurídico per- vor, revejam os seus votos. Não haverá outra oportu-
feito. Decorre o direito de manter o status proprius nidade. Este projeto é um aborto, é algo terrível. Va-
dos seus efeitos. No caso dos aposentados e pensio- mos ajudar o Governo, sim, mas não vamos pisar a
nistas, entre esses efeitos está o de receber os pro- Constituição. Portanto, votem "não"; assim com vou
ventos e as pensões, sem necessidade de contribuir votar.
novamente, porque, no vigente sistema, o servidor Obrigada, Sr. Presidente.
ativo contribuía para que outros recebessem. O SR. ADELOR VIEIRA - Sr. Presidente, peço

No nosso sistema, Sr. Presidente, a retribuição a palavra pela ordem.
é inarredável da idéia de seguro, tanto no setor priva- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira.) -
do como no setor público. O segurado paga o seguro Tem V.Exa. a palavra.
e recebe o seu prêmio. Não pode continuar pagando O SR. ADELOR VIEIRA (PMDB-SC. Pela or-
porque já recebeu o prêmio. É de natureza securitária demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta-
este pagamento. A violação praticada por legislado- ria de registrar meu voto na votação anterior. Votei
res contra essas garantias será desenganadamente com o partido.
submetida ao Judiciário, a exemplo do que aconteceu

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não
com planos de governos, como o de Fernando Collor, é preciso registrar o voto. Às 13h50, aproximadamen-
entre outros, em passado sofridamente recente. Até
hoje pagamos por isso. te, vamos fazer outra votação. O voto valerá para a

A reforma da Previdência é necessária. Não se votação anterior.
discute isso. Todos sabemos e temos consciência O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
desse fato. Porém, a PEC 40 não contém essa refor- Presidência prorroga a sessão por 1 hora.
ma. Ela indisfarçavelmente procura resolver tão-sO- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -
mente o fluxo de caixa do Governo, para aumentar a Concedo a palavra ao Deputado Luiz Couto para falar
arrecadação, mas, em momento algum, preocupa-se a favor da matéria.
em criar mecanismos de fiscalização e controle que O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do
impeçam a sangria do seu caixa, que se dá pela so- orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, to-
negação, pela apropriação indébita e pela corrupção. dos falavam que era necessária a reforma da Previ-

Eu mesma, juíza, investiguei o fio da meada que dência. Todos diziam que era urgente se fazer a refor-
significou uma das maiores sangrias da Previdência ma na Previdência e todos também diziam que essa

-------- -- - ---
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reforma era justa porque iria estabelecer a justiça so- servidores públicos brasileiros também não será pre-
cial em nosso País. judicada. Poderia ter sido prejudicada, sim, pela refor-

Quando o Governo anterior tentou fazer a refor- ma que o Governo anterior queria fazer, vez que qual-
ma da Previdência, que atingia servidores públicos, quer trabalhador, na ativa ou aposentado, teria de
trabalhadores, pensionistas, para os que apoiavam o contribuir, independentemente do valor de sua apo-
Governo, tratava-se de uma reforma justa, necessá- sentadoria. Todos deveriam, naquela época, segun-
ria, urgente. Portanto, o discurso precisa ser colocado do a proposta do Governo, contribuir.
em seus devidos termos. Por isso, Sr. Presidente, não tenho dúvida de

Alguns que defendiam a proposta contrária à re- que esta reforma será aprovada, e convido todos os
forma da Previdência diziam que eram aliados dos companheiros, todos os Parlamentares, a votá-Ia no
servidores, como se fossem aliados de servidor aque- segundo turno, a fim de.que a proposta possa ir ao
les que, durante 8 alios, foram responsáveis pelo ma- Senado e possamosfazer a verdadeira inclusão soci-
ior arrocho salarial, visto que o servidor público não ai e a justiça social em nosso País.
teve qualquer reajuste de salário. Mas agora se colo- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _
cam corríoarautos,. como defensores dos servidores Para falar contra a matéria, concedo a palavra ao no-
públicos. Apopulação brasileira não é imbecil, não é bre Deputado Alceu Collares.
besta, como·diz o matuto lá do Nordeste. Sabe, e a L
PesqUisa revela isso, que a maioria da população bra- O SR. ALCEU co LARES (PDT-RS. Sem revi-

são do orador.) - Sr. Presidente, eu ganho muito pou-
sileira, além de ser favorável à reforma da Previdên- co para ouvir tantas bobagens. (Pa!mas.) Eu não te-
cia, é também a favor de que os aposentados contri- nho paciência para agüentar isso. Pessoas completa-
buam. mente despreparadas - é. preciso respeitar o povo

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Go- brasileiro pelo menos ..... vêm à tribuna para dizer:
vemo Lula quer fazer do Brasil um país diferente. O

"Olha, eu estudei, eu pesquisei, eu investiguei."
Governo Lula colocou no seu programa de governo

f Q I Eu tenho 30, 40 anos de tentativa de realização
asre ôrmas que iria realizar. uemeu oprograma do de um mandato popUlar que possa efetivamente ser-
Governo sabe que estão lá os termos da reforma da
Previdência. Não leram, mas estava lá Ninguém.foi vir ao povo, mas vir aqui para dizer coisas absurdas

como a inclusão de 40 milhões de trabalhadores na
enganado. Pelo contrário, convocou-se a sociedade informalidade na reforma é um sacrilégio, é uma men-
toda. para discutir essa reforma e ela foi discutida.
Ninguém pode dizerque não houve debate. O proble- tira, é uma sem-vergonhice, paraquem tem consciên-
ma é que algumas vezes o Relator ia conversar e era cia, porque safado não tem consciência. O safado
impedido de expressar a sua posição, porque as vai- mente, o safadovem àtribúnapar~dizer que essa re-
as não permitiam que a proposta fosse debatida. forma da Previdência vai fazer justiça social, mas é

mentira. É mentira! Que coisa horrível!O debate exige, da parte de quem quer debater,
que se escute a proposta para que se possa confroo- Tenho recebido apel(i)s para que eu fique mais
tá-Ia. HOtlve, sim, debate, discussão desse tema, tranqüilo, mais calmo. AQora,ojornal de hoje vai dei-
mas talvez não como alguns gostariam. xar o PT meio inseguro. O Lula está dizendo que nun-

O Govérno quer - e já estabelece em emenda a ca quis carregar o rótulo de "esquerda".
questãodaincll.lsãosocial - incluirmilhõesde brasi- Explique-nos, o pessoal do PT, por que S.Exa.
leiros que estão fora do regime de Previdência. Eu, não quer ser esquerda! Está bem que o Presidente
como servidor público, como professor aposentado, Lula tenha o Henrique Meirelles-aliás, um amigo dis-
queroe vou contribuir para que miUiões de brasileiros se-me que o Henrique Meirelles era da juventude do
possam tambémter acesso à Previdência. PT, mas vivia no anonimato; outro, que ele era da

É importante fazermos com que, neste momeo- CUT, mas não queria aparecer, porque tinha um car-
to, este se torne um país decente, onde possamos guinho naquele bancão: no Banco de Boston.
promover a inclusão e a justiça social. Não esperava, com m6uscabelos brancos, ver

Nossa proposta traz avanços significativos, tamanha vergonheira.Como pode um partido que du-
além daparidade e da integralidade, que serão manti- rante 22 anos participou de congressos, fez conferên-
das para os atuais servidores. Além disso, os traba- cias e propostas, teve o Banco doPovo, e mais: atraiu
Ihadores das empresasprivadas não serão prejudica- intelectuais brasileirOs, como MarilenaChauí, Paulo
dos. Pelo contrário, serão beneficiados. A maioria dos Singer, Fábio Comparato e outros, que sempre foi de



A carta relata que temos a maior carga tributária
do mundo, os maiores juros e uma dívida vergonho
sa.

O Palocei é médico, não é financista. Tem, por
isso, é de cuidar da saúde das criaturas humanas. Pas
mem! S.Exa. está cuidando é da saúde das finanças.

A saúde das finanças está muito bem, graças a
Deus, para o sistema financeiro especulativo interna
cional e para o sistema financeiro nacional, que conti
nua especulando.

Não vi nenhum professor de universidade falar
aqui sobre os juros. Não é, professor? Não vi V. Exa.
falar aqui. Não vi o professor Henrique Fontana falar
sobre isso. Não rogo praga a ninguém. É a primeira
vez que vou fazer isso: V.Exas. não vão se reeleger!

V.Exa. vai amanhã voltar para a universidade e
enfrentar nova geração de alunos. Eu, nobre Deputa
do, daqui vou repetir os discursos que V.Exa. fez.

V.Exa., Deputado Henrique Fontana, que é uma
figura extraordinária, também não vai se reeleger.

Os senhores todos estão marcados na palheta
pelo povo.

O Ministro Palocci vai trabalhar no Município.
Tomara que seja lá em Bagé, onde um médico ganha
2.400 reais. Quero ver como vai sobreviver!

É a primeira praga que estou rogando na minha
vida. Estou com 75 anos de idade e nunca roguei pra
ga a ninguém, mas o faço agora.

O último orador que veio à tribuna deixou a im
pressão de não ter noção alguma do que estava di
zendo. Ora, achar que 40 milhões de pessoas agora
terão oportunidade de ser atendidas pela Previdência
Social é uma heresia. Se for por ignorância, por não
saber, muito bem; temos de levar em consideração
que estão na fase de aprendizado. Ainda não sabem
usar devidamente a Câmara dos Deputados.
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esquerda, vir agora dizer que nunca quis carregar seram da tribuna que o PT veio para grandes transfor-
esse rótulo! mações, para fazer justiça social.

Em 1989, fiquei a lado do Presidente Lula, porque O PT fez acordo com o diabo. O capital interna-
S.Exa. era esquerda; depois, quando Leonel Brizola foi cional e a especulação financeira são o diabo! Por
seu Vice, também o apoiei, porque S.Exa. era esquerda que eles não vêm à tribuna dizer que têm medidas
novamente. Esquerda, no sentido de querer transfor- para acabar com essa enorme carga tributária, a mai-
mações, mudanças profundas para melhorar a vida do or do mundo, que vai ficar ainda maior agora? Porque
povo brasileiro. Hoje o PT está traindo o povo brasileiro. vão ficar vermelhos!
Não tem proposta alguma capaz de despertar a espa- Quero que venham aqui os doutores, osprofes-
rança de que amanhã a economia vá recuperar o que sores das universidades e os corajosos médicos, que
perdeu ao longo do tempo do neoliberalismo. E Lula não são capazes de usar o bisturi na própria cons-
ainda está dizendo que não há esquerda! Quero ver a ciência, para abri-Ia, dizer: "Estamos mentindo. Esta-
cara do PI. Por essa não esperava! mos faltando com as promessas da campanha eleito-

Espero que amanhã o jornal faça a correção da- ral".
vida. Se isso for confirmado, se Lula, depois de suas
mensagens de esquerda, que encheu de esperança o
povo, inclusive a mim, tiver nos enganado, será o fim.

Lula, esse pau-de-arara, esse líder sindical, que
veio dos confins da miséria, que quebrou o monopólio
das oligarquias, das elites brasileiras e das burguesi
as, que prometeu iniciar um processo novo com gran
des mudanças no modelo econômico, não pode estar
nos enganando!

Desta tribuna falaram professores de São Pau
lo, que têm boa lábia, são eloqüentes, mas o que di
zem não têm qualquer fundamento, além de médicos
que também se esforçaram para falar bonito.

Há uma única diferença entre uma pessoa escu
ra como eu e uma branca: as brancas ficam verme
lhas quando estão constrangidas. Os oradores do PT
de pele branca, que vêm para cá mentir para o povo,
ficam vermelhos.

O Lula não é de esquerda?! Quero ver o PT ex
plicar ao povo brasileiro o fato de Lula, com oito me
ses de Governo, dizer lá fora que não é de esquerda.
Não falo nem da esquerda dogmática e sectária da
quelas pessoas que estão enfrentando corajosamen
te o partido. Refiro-me à Luciana, à Heloísa Helena,
ao Babá e ao João Fontes.

Os que se abstiveram de votar - não se iludam
não - vão ficar marcados na palheta, não pelo povo,
mas por esse partido totalitário que, no poder, está
mostrando não apenas as unhas, mas total desprepa
ro. As propostas de reforma não são de autoria do
partido. Elas pertencem a Fernando Henrique Cardo
so e ao Fundo Monetário Internacional.

Está na cartal Os senhores leram a carta?
Tenho um site. Faço questão de revelar o ende

reço: www.collaresonline.com.br. Nela os Srs. podem
ler a carta que desmente os oradores que sempre dis-
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Srs. Deputados, aci- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -
ma de tudo temos de ter a verdade na mão. Informo aos Srs. Deputados que não precisam regis-

Vamos aos verdadeiros fatos. trar seus votos. Vamos ter uma votação agora e po-
O País possui maiorcargatributária, os juros mais derão fazê~lo.

altos do mundo e a maior dívida, fez acordo com o FMI Para equilibrar, informo que há 7 que se pronull-
para elevar o superávit primário em 4,25, mas arrocha- ciaram contra e 5 a favor.
ram tanto que este chegou a 5,57. E o mais grave: está O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -
tOdo mundo morrendo, o emprego, a renda... Concedo a palávraao Sr. Deputado Tarcisio Zimmer-

Aqueles que porventura fazem algum. investi- mann.
mento no campo produtivo são considerados verda- O SR. TARCISIO ZIMMERMANN (PT-RS. Sem
deiros heróis quando conseguem manter o patrimô- revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
nio. Todos estão perdendo o patrimônio. putados, evidentemente, não tenho nem a idade nem

Professor, nessa. eloqüência. extraordinária, a eloqüência doDeputadoAlceu Collares,mas, certa-
neSSe talento monumental, o que os senhores estão mente, já nesta minha menoridade aprendi como é
fazendo com os juros? duro ser Governo.

Diga-me, Deputado José Eduardo Cardozo, de E certamente o ex-Governador Collares, que
onde tiraram esse· Henrique Meirelles. De. onde ele aqui se apresenta como arauto e defensor da esquer-
saiu? da neste País, há de lembrar sua duríssima passa-

o Sr. Zé Geraldo- V.Exa. está extrapolando o gem no Governo do Estado do Rio Grande do Sul, as
tempo de que dispõe. campainhas do magistério, a rejeição do povo gaú-

O SR. ALCEU COLLARES - Vou terminar. cho, a virtual pulverização do seu partido no Estado
V.Exa. não pode se dar o luxo de ser Presidente sem depois do seu Governo.
o ser.Não tem legitimidade para me chamar a aten- Quero dizeráo ex-Governador Collares que o
ção. Dessa forma, está usurpando, assustando o Pre- Governo kula está muito.atento àssuas responsabili-
sidente, assim como oPT.está usurpando a vontade dades políticas e aos seus compromissos. E começa
do povo brasileiro. Isso é costume de representantes a resgatar esses compromissos com a implantação
do PT que estão com o Governo. do programa Foroe Zero, com o financiamento em ba-

SÓ quem está fazendo alerta aqui é o PDT. O ses nunca existêntes ~nteriormente para a agricultura
PDTqu~r salvar o Lula. OPOr querver se otula tem familiar, com osprogramas de renegociação dasdívi-
coragem amanhã de. chegar aqui e dizer: "Eu sou es- das dospeq~en()sagricultores, com a implantação do
querda", no sentido de transformações, de modifica- programa Primeiro Emprego e também com a refor-
ÇõésP9Iftici:ls,eConôlnicas, sodlais,clllturais, científ~ ma da PrevidênCia.
cas e tecnológicas. Esquerdano sentido de dar con- Sras. eSrs. Deputados, todos nós sabemos que
diçõ~s?igna~de vida ao povo pobre, miserável e de- este País não tem o suficiente para atender a todo o
sempregado,Esquerdaporquequero tal coisa e vou nosso povo. Todos sabemos que a equação de um
fazê-Ia, Mas ~Ie tem de abandonar o carinho que está Governo é aeqllação de uma disputapelos recursos
recebendo dá direita. públicos. ToOOs sabemos que esta reforma é neces-

Mas êl$ ern~ãnpu bem. "Bah! Todoesse tempo sária, que impõe, sim, restrições aos servidores, mas
eu pens~i q~eerÇl d~ esquerda~" Agora, se não é da nenhu.ma perdaimposta aos servidores ~hes retira a
esquerda, eleédÇl direita; se não é direita, é centro; dignidél?e e as condições de vida com cidadania.
se é centro ou é dir~ita, é conservador, está compro- Essa reforma busca incluir os 40 milhões de ex-
metid()Iestáy~ndendo a alma do povo brasileiro, está cluídos da Preyidência Social. Com essainclusão,
traindo a Narão. constitucionalizapara os 40 milhões de excluídos da

obrigaÇl(). Previdência SociÇllum compromisso da Nação, não
() SR. OSMAR SERRAGLlO - Sr. Presidente, deste Governo..Sabemos o quanto será importante

peço a pálavr~l. pela ordem. para eles poderem pagar menos para terem direito a
O ~Rc ~~ESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem esse benefício e nllma idade em que já não podem

V.Exa. apal~vra. mais trabalhar.
OSR.C?SMAR SERRAGLlO (PMDB-PR. Pela Todos sabemos que este é. um País de desi-

ordem.S~ror~visão do orador.) - Sr. Presidente, na gualdaÇles; todos sabemos que este é um País com
votaçãoant~rior, votei com o partido. extraordinárias restrições; todos sábemos que neste



O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Para falar contra o requerimento, concedo a palavra
ao Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, é evidente que neste momento ainda não te
mos quorum suficiente para apreciar o mérito da ma
téria. A tentativa de encerramento da discussão é
apenas para queimar etapas e, no momento que me
lhor aprouver ao Governo, dar início ao encaminha
mento da discussão da matéria.

Sabemos que as discussões sobre a reforma tr~

butária acabaram contaminando a votação da refor
ma da Previdência. E essa foi a razão de ela não ter
ocorrido na tarde e noite de ontem. Como também
hoje pela manhã - e esta sessão se iniciou às 9h30 
sabíamos que não havia condição de se chegar politi
camente a um acordo que viabilizasse a votação da
reforma da Previdência. Assim, Sr. Presidente, enten
do que, como há vários oradores inscritos tanto para
falar a favor como contra, a discussão não deve ser
encerrada.

A questão da paridade ainda não está definida.
Estamos votando no § 8° do art. 40 algo ainda pior do
que o estabelecido pela PEC nO 33,que gerou a
Emenda n° 20, a fim de lhe preservar o valor real. Sa
bemos que a preservação de valor real é enganosa, é
mentirosa, além de poder ser objeto de regulamenta
ção até por medida provisória.

A Emenda n° 32, que trata das medidas provisó
rias, proibia a regulamentação de emenda constituci
onal por medida provisória até aquele momento. A
partir de agora qualquer emenda pode ser regula
mentada por medida provisória. Como se pode admi
tir que a paridade fique à mercê de uma decisão por
meio de medida provisória? Realmente é algo esca
broso.

Ainda temos problemas com a integralidade,
com a contribuição na inatividade e com o subteto. Já
sabemos também que uma armação regimental não
permitirá a votação do texto inicialmente proposto
pelo destaque do PDT e que isso vai gerar uma dis
cussão muito grande, sem dúvida nenhuma.

Os policiais civis e os agentes fiscais dos Esta
dos são categorias que anseiam por uma definição
para não ficarem submetidos ao interesse políti
co-partidário de Governadores. Essas questões não

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 117,

inciso XI e 178, § 2°, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o encerramento
da discussão da Proposta de Emenda à
Constituição n° 40, de 2003.

40656 Quinta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

País milhões passam fome; todos sabemos que te- Sala das sessões, de agosto de 2003.
mos um longo caminho de mudanças a trilhar, mas Assinam: Professor Luizinho, Vice-Lí-
também sabemos que essa reforma, em hipótese a~ der do Governo; e Ar/indo Chinaglia,
guma, pode ser classificada, como alguns têm dito, Vice-Líder do PT.
como algo que tire sangue de velhinhos ou tire a dig
nidade do servidor público. Isso não é verdade. Exis
tem, sim, novas normas que vão promover neste País
a distribuição das riquezas. Algumas impõem perdas
aos servidores, mas volto a afirmar: nenhuma delas
tem capacidade de tirar-lhes a dignidade e a cidada
nia.

Este é um momento muito difícil para nosso
País. Queremos que as reformas, em seu conjunto,
equilibrem melhor esta Nação. Temos a certeza de
que os sacrifícios impostos aos servidores públicos 
não à base do serviço público, que está protegida
pela reforma, mas àqueles que, pela felicidade de
pertencerem a uma posição social diferente, têm me
lhores condições de vida - honrarão o esforço deste
País em busca de justiça social.

Temos a convicção de que essa reforma foi
aperfeiçoada ao longo de sua tramitação e ainda po
derá, no Senado, recuperar dois aspectos fundamen
tais: uma regra de transição mais justa e uma parida
de que assegure os direitos daqueles que estão muito
próximos da aposentadoria.

Se fizermos um esforço concentrado nessa di
reção, faremos uma reforma que fortalecerá a previ
dência pública, incorporará milhões de trabalhadores
ao Direito Previdenciário, distribuirá melhor as rique
zas deste País e, portanto, ajudará a construir a justi
ça social.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

Presidência pede licença à Deputada Luciana Genro,
orque S.Exa. se inscreveu para falar na sessão ex 
traordinária, é a quarta inscrição, depois do Deputado
Moroni Torgan, Deputada Perpétua Almeida, Deputa
do Zé Geraldo, e eu, no exercício da Presidência, es
tabeleci o fim da votação, impreterivelmente, para às
13 h e 55 mino V.Exa. pode ficar tranqüila porque seu
espaço para falar estará garantido no início da ses
são ordinária.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - So
bre a Mesa requerimento nos seguintes termos:
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estãoresolvidas. Mas precisam ser, antes de virem a
voto. Estamos colocando em risco a arrecadação e a
segurança de vários Estados que já estão numa situ
ação difícil, e isso poderá piorar.

Sr. Presidente, o encerramento da discussão é
impróprio e inoportuno. Seria prudente continuar a
discussão, a fim de que nos desse um pouco mais de
luz e de solução. É mentira que esta emenda vai per
mitir a inclusão social de 40 milhões de brasileiros,
até porque esses trabalhadores só estarão incluídos
no sistema de Previdência Social se tiverem empre
go. Hoje chegamos a uma cifra absurda de mais de
10 milhões de desempregados, e sem· perspectiva
para a grande maioria.

Essa, sim, seria a grande inclusão social. Mas a
falácia da inclusão é simplesmente para ganhar terre
no e possibilitar a aprovação de uma reforma da Pre
vidência que não busca a questão previdenciária,
apenas a questão fiscal, a submissão ao Fundo Mo
netário Internacional. Machuca, dói, ofende, macula
quem exerce a cidadania brasileira saber que o supe
rávit primário está no patamar que está e, por satisfa
ção dostécnicosdo Fundo Monetário Internacional, o
Governo ter consegúido ultrapassar esse patamar,
que foi estabelecido em números historicamente ele
vados.

Portanto, Sr. Presidente, somos contra o encer
ramento da discussão, para que possamos fazer al
gumas modificações e garantir aos trabalhadores
brasileiros o queé historicamente a luta em defesa da
Previdêlicia Social pública deste País.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Para falar a favor do requerimento, concedo a palavra
ao nobre Deputado João Magno.

O SR. JOÃO MAGNO (PT-MG. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, venho defender o requer~

mento para concluir a discussão da matéria, a fim de
que seja colocada em votação, em segundo turno, a
PEC da reforma da Previdência, tão imprescindível
para o País.

Fiquei estarrecido com alguns Parlamentares
que vieram a esta tribuna. Refiro-me principalmente
ao Deputado do Rio Grande do Sul, que verbalizou de
formaexacerbada, como sendo a esquerda mais exa
gerad~ do PDT, atacando o Presidente da República,
acusa.ndo-ode não ser mais de esquerda.

Isso não é verdade. Lula sempre disse - e pro
vou à Naçãq ao longo de sua história - que é criterio
so ernsua palavra, confirmando que quem tem a for
ça não precisa ficar exibindo-a, mostrando-a; quem é

verdadeiramente alguma coisa não precisa fazer pro
paganda, a qualquer custo.

Às vezes, nesta Casa, vemos muitos se coloca
rem na condição de representantes da esquerda,
mas se esquecem do que a esquerda brasileira pode
fazer efetivamente para conduzir o Brasil ao que a po
pulação necessita, principalmente no que se refere à
justiça social.

Vejo muitos nesta Casa se apresentarem contra
a reforma da Previdência. O Deputado que me ante
cedeu, na tentativa de atacar o Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, falou em moralidade e transparência,
como se fosse o paladino da mais alta moralidade da
história deste Congresso. No entanto, não vi esse
Parlamentar em mOmento algumjustificar ou esclare
cer tanto na Comissão de Constituição e Justiça
quanto neste plenário, durante. o debate das refor
mas, porque foi denunciado por acumular 3 ou 4 apo
sentadorias. S.Exa.nunca quis esclarecer isso. Pode
até ser que não seja verdade, mas não vimos o des
mentido emnenhum jornal. Paira essagr81nde dúvida
- e isso é que é dúvida.

Como publicou o jornal Estado de Mínas, Lula
não disse que não é esquerda. Disse que não gosta
de ser rotulado, porque muitasvezes os rótulos enga
nam; muitas vezes as palavras dizem o que é a verda
deira essência das coisas. S.EXa. está mostrando
sua responsabilidade e compromisso, assim como to
dos nós, da esquerda.

Sou do PT e não me senti ofendido com as pala
vras ditas pelo Deputado que se manifestou contrari
amente à matéria, de que não somos da esquerda.
Isso não nos toca, não nos move, mas é necessário
virmos à tribuna alertara sociedade brasileira e os
Deputados para o fato de que devem tomar algum cu
idado: sempre que vemà tribuna alguémesbravejan
do exacerbadamente ern nome de uma pseudoverda
de, temos de ficar atentos, porque costuma ser pes
soa experiente, que pisa na própria história.

Não quero deixar de lado a luta, a história, a par
te positiva do Deputado que me antecedeu, que tam
bémtem seu valor. Mas abomino o exagero, a calú
nia, o sectarismo, a farsa de dizer que a ·reforma da
Previdência é contra os trabalhadores, contra o povo.
Estamos fazendo justiça social ao acabar com os ma
rajás que se aposentam com 3 aposentadorias ou
com salários que chegam a 60 mil reais,. corno acon
tece em Minas Gerais.

Ao propor esta reforma, o Presidente Lula não
está atendendo ao FMI, como tentam colocar na ca
beça das pessoas. f:.. reforma que o Partido dos Tra
balhadores e seus aliados estão apresentando é para



O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PPS?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento de encerramento da discussão.

o Sr. Inocêncio Oliveira, 1° Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da pelo Sr. João Paulo Cunha, Presidente.

Aqueles que forem favoráveis a ele permane
çam como se encontram.

APROVADO.
O SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Pela or

dem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, peço
verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Ve
rificação concedida.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Ouço os Srs. Líderes para orientação de bancada.

Como vota o PV? (Pausa.)
Como vota o PRONA?
O SR. ENÉAS (PRONA-SP. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - O PRONAvota "não", Sr. Pres~
dente. Pela relevância da matéria, deve continuar a
votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o pedoS?

O SR. JAMIL MURAD (PCdoS-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - O PCdoS vota "sim",

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o POT?

O SR. DR. RODOLFO PEREIRA (POT-RR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - O POT vota
"sim".
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o bem do Brasil, já que os governos anteriores tenta- O SR. COLBERT MARTINS (PPS-BA. Pela or-
ram, mas não tiveram competência nem respaldo demo Sem revisão do orador.) - O PPS vota "sim", Sr.
para realizá-Ia. Presidente.

Por isso, Sr. Presidente, defendemos o encerra- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
mento da discussão, para que possamos votar o se- Como vota o PSB?
gundo turno da reforma da Previdência. Após déca- A SRA. JANETE CAPIBERIBE (PSB-AP. Pela
das e décadas, a esquerda ocupa um lugar relevante ordem. Sem revisão da oradora.) - O PSB vota "sim".
no cenário brasileiro e mundial. O Partido dos Traba- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Ihadores, autêntico, e seus aliados assumem de for- Como vota o PL?
ma digna e honrada o ônus e o bônus de represen- O SR. MILTON MONTI (Bloco/PL-SP. Pela or-
tá-Ia. demo Sem revisão do orador.) - O PL vota "sim", Sr.

Ser governo, no entanto, é fazer mudanças, é I~ Presidente.
dar com vespeiros, é contrariar interesses, é mexer O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
em privilégios. E Lula aí está para cumprir o que o Como vota o PP?
Brasil espera dele. O SR. JOSÉ UNHARES (PP-CE. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Vota "não".
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o PTS?
O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB-PA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - O PTB vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o PSOS?
O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSOB-SP. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ou
vimos as declarações dos Líderes do PT, que nos dei
xam muito constrangidos.

Vota.mos, no primeiro turno, favoráveis à refor
ma da Previdência, como também nos anos anterio
res fomos a favor dessa matéria, exatamente porque
sempre julgamos que há questões de justiça social
fundamentais para ser enfrentadas nessa questão.

Para nós é extremamente constrangedor ouvir
os Líderes do PT, sem nenhuma vergonha e com um
cinismo excepcional, dizerem que essas reformas
são favoráveis à justiça social. Nos outros anos não
eram. Em todas as nossas tentativas de fazer a refor
ma, o PT se manteve em absoluta obstrução, afir
mando que não haveria justiça social. Agora há justi
ça social?

Essa forma de agir não nos ajuda a encontrar
um caminho comum a favor do País. Neste momento,
não podemos ser favoráveis ao encerramento da dis
cussão. Estamos em reunião de bancada com nos
sos Governadores, discutindo as matérias que estão
na pauta de hoje, porque queremos prosseguir na li
nha de coerência, na busca da justiça social. Neste
momento não julgamos adequado o encerramento da
discussão.

Portanto, nossa posição é de obstrução.
O SR. JOSÉ UNHARES (PP-CE. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, houve um



o Sr. João Paulo Cunha, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 10

Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio. Oliveira) - A
Presidência solicita aosSrs. 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 visorde cada

posto.
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encaminhamento da nossa parte errado, mas esta- A SRA. NEYDE APARECIDA (PT-GO. Pela or-
mos votando "sim". O PP vota "sim". demo Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O Sras. e Srs. Deputados, o Partido dos Trabalhadores,
PP altera o voto de "não" para "sim". entende que esta matéria jáfoi amplamente discuti-

O SR. MORONI TORGAN(PFL-CE. Pela or- da, tanto em audiência públicas nesta Casa quanto
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho em audiências públicas realizadàs em outros Esta-
presenciado, muitas vezes, da tribuna, acusações dos. O Relator esteve emtodos os Estadosdiscutindo
pessoais de ambos os lados. Não creio que por meio a reforma previdenciária.
de acusações vamos evoluir no debate legislativo. Portanto, ninguém pode'nos acusar de não ter

Verificamos vários equívocos na reforma da discutido, de não ter dialogado, de não ter negociado.
Previdência, o que tem sido alertado pelas próprias Todosossetores envolvidos tiveram oportunidade de
bancadas da Oposição. Boa parte da reforma melho- apresentar suas posições.
rou, avançou devido à realização deum debatepolíti- Queremos dar aoBrasiluma reforma previden-
co sadio, não de um debate de agressões gratuitas ciária que fará, sim, justiça social e incluirá no sistema
que não levam a lugar nenhum' Se. há alguém triste previdenciário 40 milhõesde trabalhadores que não
com a reforma, sou eu, que votei contra ela nos Go- têm qualquer cobertura previdenciária neste País.
vemos anteriores. Sempre tive a companhia dos que Não vamos fazer .reformas pensando apenas
agora vota

rn
a favor. Entristeço-me com isso,porque nas elites, naqueles que recebem 30 mil, 40 mil, 50

me coloco na condição de não sab~r mais nada: se mil mensais, mas nos 66% de trabalhadores deste
naquela época era ruime hoje passou a ser bom, por País que recebem um salário mínimo da Previdência
que, então,naquela época eraruirn? Social.

Dando continuidade ao d~bate, tenho certeza _ Por isso, o Partido dos Trabalhadores encam~
e esta é a vontade do PFL -de que novas idéias pode- nha o voto "sim". Vamos votar a reforma da Previdên-
rão surgir e poderemoscorrigirdistorções existentes cia Social sem mais delongas!
na reformad~Previdênciaeau)(Hiarmuito inclusive o o SR. ALDO REBELO (PCdoB-SP. Pela or-
próprio GO"erno, com essas sugestões. Temos o dia demo Sem revisão do oraçtor.) - Sr. Presidente, o Go-
inteiro, podemos entrarmadruga?~ adentro, não há vemo encaminha o voto "sim", não apenas porqUe a
problem~"'Clueremo.s que.adisqussão continue para propostade reforma da Previdência já obedeceua to-
reverberarrnos o..q~l:}ouvimQsJ~fora das entidades dos os ritos democráticos eXigidOS por esta Casa e
da.sociedad~.civil,. dofu~ci~nalismo público, das au- pela .sociedade,mas..• tambémporque. temos cons-
toridad~~,~(js Go.vTrnadores, d(jS Prefeitos. Quere- ciência do benefício que ela trará ao País, principal-
mos re"erberar .a~ ~ugest9~~ nTst~ pll:}nário, o local mente aos trabalhadores. Não aceitamOS maisdemo-
adeq\Jadg pªra a.tr()c~de cgllceit()s legislativos. E so- ra na votação da.rl:}forma que reduz aposentadorias
mente a.... través.•,da.... trgc..a.éq.• Ue po.d.ere.m.os evo.luir. milionárias aum teto a que se obedecerá em todo o

Porestê razão,o~FL,apartir de agora, entra território nacional., fazendo OOrn que Go.vernadores e

em obstruçãg,. Sr. ,Presidepte,. p~ra que possamos ~o~;:~~~ FJ~;;a~ e~~~~~6h~dse~~6~1~~~~s~~:~~
continuar 9 debate,.a di?cu~sã() a, quiçá, podermos mais graves.
ainda~r~rfeiçoarmuito alit~ ~exto.

Muit()()~rig~P9,Sr ..PresidTnte. "sim".Por esta razão, o Governo encaminha o voto

O ~~.L~()IIJAFlD()P19CIANI (PMDB-RJ. Pela
ordem.STrnrevis~odoorad9r.l- ~r. Presidente, está
bastante~ítido qYTh9yvearplo direito de defesa de
posiçge$;3.favor~ contraarnatéria. Alguns, desde a
votação (ia reform€l. noprirt1~ir?turno e nas Comis
sões,a.létn<ieollt~ITl'. no início.da.votação no segun
do turno~pgrdivers;3.s Y~Te~-~, ?OU mais vezes na
tribuna-:fi~~r~mbril~~~tes?iscursos. A matéria está
bastanterpa~wa~Pre?i~arI10sqoncluir esta votação
para$egulral;ftantenastarefas da Câmara dos Depu
tados.

Por isso, o PMDB v6ta "sim", Sr. Presidente.



"Como é do conhecimento de todos, a
Pró Legítima Defesa - juntamente com Sa
fari Club, ANPCA, Federação Paulista de
Tiro Prático, APADDI, RAM Clube e ABAR 
promoveu no dia 14 último uma conferência
de Mr. Charles Cunningham, Diretor do
Instituto de Ação Legislativa da National Ri
fle Association - ILA-NRA, no Nacional
Club, em São Paulo, e no dia 18 no Hotel
Guanabara, no Rio de Janeiro. Foi um ver
dadeiro sucesso esta iniciativa, só compará
vel à da conferência de Mr. Blackwell, no
ano passado. Mr. Cunningham, com o bom
senso e a objetividade próprias aos ameri
canos, levantou vários pontos importantes
que nós deveríamos ter presentes para apli
car, a fim de fazer desenvolver uma política
sadia da cultura do esporte de armas, da
caça, e até mesmo do uso de armas de de
fesa para a proteção da família, do patrimô
nio e da própria vida.

Um episódio, todavia, poderia ter em
panado o brilho da conferência em São
Paulo. Referimo-nos a uma reunião poste
rior, em um dos salões do Clube, organiza
da por pessoas totalmente alheias aos
nossos quadros, sem o nosso consenti
mento, sem o nosso conhecimento, e, de-
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O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente, Em matéria da revista Época desta semana, da
peço a palavra pela ordem. qual tratarei a seguir, é atribuída ao nobre Deputado

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem Greenhalgh uma frase que acredito seja desmentida.
V.Exa. a palavra. Diante da afirmação de que "o projeto de desarma-

o SR. MORONI TORGAN (PFL-CE. Pela or~ mento só beneficia os bandidos e os sem-terra", Gre-
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL enhalgh teria respondido: "É uma afirmação idiota, fe-
está em obstrução. ita por idiotas".

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A Ora, Sr. Presidente, a intenção da ·Iei pode ser
Presidência pede aos Srs. Parlamentares presentes uma, mas a sua prática será o oposto. É o que a expe-
nas diferentes dependências da Casa que venham ao riência tem mostrado no Rio de Janeiro. O famoso ju-
plenário, pois estamos iniciando processo de votação rista Beccaria - nem um pouco idiota - considerava
nominal pelo sistema eletrônico de requerimento para de "falsa utilidade as leis que proíbem o porte de ar-
encerramento da discussão da PEC na 40/03. mas, porque apenas desarmam o cidadão pacífico,

A Mesa solicita aos Srs. Parlamentares que per- enquanto que deixam a arma nas mãos do criminoso
maneçam em plenário, visto que 2 minutos após esta (...). Por outro lado, se as leis que desarmam fossem
sessão será iniciada outra sessão extraordinária para rigorosamente executadas, destruiriam a liberdade
continuarmos a votação da matéria. Faremos o perío- pessoal, tão necessária ao homem, tão respeitável
do de Breves Comunicações até que seja atingido o aos olhos do legislador esclarecido". (Dos Delitos e

quorum regimental e, em seguida, entraremos no en- das Penas, Capo 38.)
caminhamento de votação. A respeito da matéria intitulada Os radicais da

O SR. LAEL VARELLA - Sr. Presidente, peço a direita se mexem, publicada na revista Época, edição
palavra pela ordem. de 25 de agosto de 2003, a Pró Legítima Defesa fez o

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Tem seguinte esclarecimento:

V.Exa. a palavra.
O SR. LAEL VARELLA (PFL-MG. Pela ordem.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, a
discussão sobre o desarmamento continua fora dos
eixos. A população quer o desarmamento dos band~

dos. O projeto aprovado no Senado só desarmará os
homens honestos, cumpridores da lei, e deixará os
bandidos livres para continuarem realizando os seus
crimes. Neste sentido foi muito oportuna a visita dos
Secretários Estaduais da Segurança Pública ao M~

nistro da Justiça, pedindo a rejeição do Estatuto do
Desarmamento na Câmara dos Deputados.

Contrariando a opinião dos Secretários de Se
gurança, o Secretário de Justiça de Sergipe, Emmau
el Messias Cacho, declarou: "Se queremos ter paz
social no país, temos de tirar as armas da rua. Hoje,
em qualquer esquina se compra uma': Novo equívo
co. A lei já existe. Por que não é aplicada? Porque a
sua aplicação é difícil, pois as armas ilegais não têm
endereço. Ao contrário desta proposta do Senado,
será fácil retirar as armas legais de pessoas que re
gistraram e forneceram os seus endereços e CPFs.

Na discussão no Senado, o Senador gaúcho
Pedro Simon fez uma pergunta do mais elementar
bom senso ao Relator, Senador César Borges:
"VExa. garante que este projeto não irá desarmar
apenas as pessoas de bem?" E recebeu como res
posta uma evasiva.



Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 28 40661

pois de sabida a matéria do evento, sem a
nossa aprovação. Discursos inflamados,
segundo uma pessoa que assistiu ao ato,
estavam inteiramente em desacordo com
o que acontecera minutos antes, na confe
rência por nós promovida.

Este fato deu ensejo à publicação de
matéria tendenciosa na revista Época, na
semana passada, procurando colocar-nos
no caldeirão do lançamento de um movi
mento que - só mais tarde viemos a saber 
tratava da fUndação da UND (União Nacio
nalista Democrática).. Por que teria sido co
locada a reboque de nossa conferência?
Parece ter ficado mais claro o assunto com
a publicação na revista Época.

Trata-se de uma reportagem carrega
da do desejo de confundir o espírito dos lei
tores, para dar idéia de que naquele dia te
ria havido uma conspiração da direita. Com
efeito, logo no subtítulo está .dito: 'UDR,
TFP, ex-policiais do DOPS e anticomunistas
criticam o governo, acertam ações contra o
MST e lobby a favor das armas'.

Ora, nenhuma vez, durante o nosso
evento, houve críticas· ao governo; e tam
pouco foram acertadas ações contra o MST
ou lobby a favor das armas. Assim, o subtí
tulo induz o leitor a uma conclusão distinta
da que uma leitura atenta extrai do texto
mesmo do artigo.

Quanto ao que é dito a respeito da for
mação da UND, e de seu objetivo de 'con
gregartodas as associações dispostas a lu
tar contra o. projeto de desarmamento que
tramita no Congresso', cumpre fazer notar o
fato curioso de que as entidades que pro
moveram a conferência do Sr. Cunningham
- e que vêm lutando há já 4 anos contra o
desarmamento dos homens honestos - nem
sequer sabiam que estava sendo articulada
a criação de outra associação 'pré-destina
da' a liderá-Ias.

A confusão foi criada, mas nossos par
ticipantes conhecem a Pró Legítima Defesa
e sabem qUEr ela sempre pautou sua atua
ção por uma total conformidade com a lei de
Deus e a lei· do homens, de modo que a
acusação de radicalismo lançada pela re
portagem, com a carga que essa palavra
tem hoje, é absolutamente descabida.

Batalhamos sim, sempre dentro da le
galidade e sempre usando métodos pacífi
cos, para impedir que leis atentatórias aos
nossos direitos fundamentais sejam aprova
das. Colocando-nos· à disposição de quan
tos queiram outros esclarecimentos, despe
dimo-nos.

Atenciosamente. - Plínio Xavier da Sil
veira, Coordenador Nacional da Pró Leg íti
ma Defesa".

Por outro lado, a Associação Paulista de Defe
sa dos Direitos e das Liberdades Individuais 
APADDI também enviou esclarecimento do qual leio
o seguinte trecho:

"Uma das principais denúncias que te
mos feito, ao longo desses quatro anos de
resistência, é sobre o triste papel desempe
nhado por alguns veículos da mídia com o
objetivo de desinformar a população quanto
a assuntos referentes ao direito do povo
brasileiro de exercitar a legítima defesa de
sua vida, da· vida de terceiros e de seus
bens. Direito esse natural e consagrado no
Código Penal Brasileiro, mas colocado em
perigo nesses dias de clara inversão de va
lores éticos, quando o agressor tornou-se a
'vitima social', enquanto o. cidadão que.pre
tende se defender e a seus bens das agres
sões de que é alvo tornou-se o vilão, o vio
lento.

A Época praticou uma agressão covar
de contra a Apaddi e contra as demais as
sociações patrocinadoras do evento. Para
alguns veículos jánão existem mais os fatos
em si, mas aconteCimentos que se tornam
apenas um meio para a difusão.de versões
fictícias que atendam a espúrios interesses
particulares, mesmo à custa do sacrifício da
verdade mais elementar, a verdade dosfa
tos".

Tenho dito.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A

Presidência informa que já estão inscritos para falar
na próxima sessão extraordinária os Srs. Deputados
Moroni Torgan, Perpétua Almeida, Zé Geraldo, Lucia
na Genro, João Fontes, Vanessa Grazziotin, Sebas
tião Madeira, Henrique Afonso, Leonardo Picciani,
Miriam Reid, Wasny de Roure, Roberto Gouveia, Re
ginaldo Lopes, Mendes Ribeiro Filho e Simplício Má
rio.
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O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente, Há, assim, expectativa de que alterações pos-
peço a palavra pela ordem. sam vir a ser inseridas no texto elaborado pelo Rela-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem tor Virgílio Guimarães, passível ainda de pequenas
V.Exa. a palavra. modificações, que seriam de inquestionável relevân-

O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Pela or- cia para os nossos Estados, quase todos a braços
demo Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, infor- com a crise conjuntural de larga repercussão e que
mo que a CPI do Combustível terá reunião, às 14h30, necessita ser atenuada, sem quaisquer delongas.
no Plenário n° 14. É importante que todos os mem- Está, assim, a nossa representação política - e,
bros estejam presentes, porque teremos audiência acredito, as demais que aqui têm assento igualmente
pública de extrema importância. vivem estágio de apreensão - convicta de que algo

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden- haverá de ser feito ainda nesta tarde, para corrigir
te, peço a palavra para uma questão de ordem. omissões existentes na versão do parecer ora conclu-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) Tem ído pela Comissão Especial.

V.Exa. a palavra. Todas as hipóteses, como a participação na ar-
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Qu- recadação da CIDE e da CPMF hão sido alvitradas,

estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pres~ sem que se vislumbre o deferimento por parte do Mi-
dente, estamos em processo votação. Portanto, as nistro Antonio Palocci, a quem cabe opinar conclusi-
Comissões não podem reunir-se, e o Deputado Car- vamente, por ser matéria pertinente à sua esfera de
los Santana está convocando reunião de CPI. competência institucional.

Gostaria que V.Exa. determinasse, inclusive, O clima, portanto, entre Deputados aponta para
que as Comissões que estão funcionando encerrem uma revisão do texto ultimado, dentro das propostas
suas atividades. encaminhadas pelos Governadores, que permane-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - O cem no Congresso, à espera da solução que ardente-
nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá tem toda razão. mente postulam.
Recebo, portanto, sua questão de ordem e determino

Com este pronunciamento, desejo reiterar o
ao nobre Deputado Carlos Santana, Presidente da apoio que já emprestamos ao Governador Lúcio
Comissão, que não faça a convocação de sua Comi5-

Alcântara, o qual se vem conduzindo, com aprumo e
são, e determino às demais Comissões em funciona-

segurança, à frente dos destinos do Ceará.
mento neste momento a suspensão dos trabalhos.

O SR. MAURO BENEVIDES _ Sr. Presidente, Não creio que o Presidente Luiz Inácio Lula da
peço a palavra pela ordem. Silva mantenha-se insensível a esse quadro angusti-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Tem ante, que contagia até mesmo Estados de maior por-
V.Exa. a palavra. te financeiro, como São Paulo e Minas Gerais.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pela Que a partilha do bolo tributário faça-se mais
equanimemente, sem relegar os Estados a uma situ

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pres~
ação de semi-insolvência que pode levá-los a um irre

dente, Sras. e Srs. Deputados, na manhã de hoje, a parável desequilíbrio orçamentário.
bancada cearense na Câmara dos Deputados ouviu
explanação do Governador Lúcio Alcântara sobre a Do contrário, estaríamos subestimando o pacto
reforma tributária, cujo processo de votação seráin~ federativo, que nos cabe imperativamente preservar,
ciado nas próximas horas, sob as vistas atentas da nos termos da Carta Magna vigorante e da legislação
opinião pública brasileira. correlata.

Anunciou o Chefe do Executivo que, juntamente O SR. ENIO BACCI- Sr. Presidente, peço a pa-
com os seus colegas de outras Unidades Federati- lavra pela ordem.
vas, entrevistar-se-ia com o Presidente da Câmara, O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
Deputado João Paulo Cunha, a quem elegeram como V.Exa. a palavra.
intérprete qualificado das reivindicações fundamenta- O SR. ENIO BACCI (PDT-RS. Pela ordem. Pro-
is esposadas pelas correntes de opinião identificadas nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
com uma problemática crucial que interessa a todos Srs. Deputados, foi com satisfação que abri os jornais
os segmentos de nossa sociedadecivil. hoje pela manhã e vi as manchetes dando conta de
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que os juros baixaram um pouco. Baixaram, sim, mas
os bancos ainda continuam extorquido a população
com juros altíssimos, cobrando taxas inimagináveis
até pouco tempo atrás.

A taxa do cheque especial chegou a 173,9% ao
ano, mesmo com a queda de 3,1 pontos percentuais
ocorrida no mês passado. Com mais dinheiro na eco
nomia, os juros deveriam cair, estimulando assim a
retomada do crescimento econômico,mas, até agora,
a intenção do Governo não surtiu efeito na prática.
Mesmo com os incentivos oferecidos, os juros cobra
dos pela rede bancaria continuam altos.

Entrejunhoejl.llho os juros.médios praticados
pelos bancos caíram de 56,7% ao ano para 54,9%.
Nesse mesmo período, .o volllme de empréstimos
conceciidos pelas instituições financeiras recuou de
214,7 bilhões para 213 bilhões, retomando o mesmo
volume registrado em janeiro deste ano.

Os juros cobrados das pessoas físicas são bem
mais elevadóse muitas vezes as obrigam a tomar um
novo empréstimo para honrar .. o anterior, ou seja,
criacse um~ bola deneve que nu~ca terá fim. Além
disso, porcausa de umefeitoelástico, os juros que in
cidem sobre os empréstimos a cada mês são incorpo
rados.ao saldodevédor, fazendo o volume do débito
subir sem que, necessariamente, sejam concedidos
novosfillanciamentos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Deley, para
orientar a bancada dó PV.

O Sfl. DELEY (PV-RJ. Pela ordem. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "sim".

O SR. ASSIS MIGUEL DO COUTO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. apalavra.

o. SR. ASSIS MIGUEL DO COUTO (PT-PR.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente,Sras. e Srs. Deputados, subo a esta tribu
na hoje.p~ra parabenizar o Departamento Nacional
de Infra-Estrutura de Transportes - DENIT e o Minis
tro dos Tra~spqrtespelo início das obras de recupera
ção da Ponte Transbrasiliana, localizada sobre o Rio
Iguaçu, nacidádé de União da Vitória, Estado do Pa
raná. A reforma na ponte da BR-153, paralisada há
um ano e rneio, foi solicitada por mim nesta Casa,
atravésdere9uerimento que apresentei em março
deste ano,após receber pedido do Deputado Estadu-

aI Pedro Ivo, do PT do Paraná. Após ser aprovada a
Indicação na Câmara dos Deputados, ela foi enviada
ao Ministério dos Transportes, que atendeu ao nosso
pedido. As obras agora iniciadas devem ser concluí
das em novembro deste ano.

De acordo com o Departamento Nacional de
Infra-Estrutura deTransportes, o orçamento da obra
passou de 400 mil reaispara 900 mil reais~. Uma avali
ação técnica constatou necessidade de reforçar a es
trutura da ponte. Segundo o engenheiro civil Gilberto
Massucheto, os cabos de ferro se romperam com o
excesso de tráfego. em meia pista, o que obrigou o
DENIT a ampliar a reforrna na ponte.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta
obra é mais um indício, émaisum sinal de que o Go
verno Lula está resolvendo os graves problemas en
frentados pelas rodovias brasileiras, que foram com
pletamente abandqnadaspelo .Governador Jaime
Lerner e pelo Preside~te Fernando Henrique Cardo
so. O nossoGoverno'9ue já contr()lou a inflação; que
já baixouo Risco País?e 2:5pO para 700pontos; que
baixou o dólarde 4 reais p~ra cerca de 3reais,está
agora retomandq o .9aminhodo desenvolvimento e do
crescimentoeconômico..Aretomadadestas obras pa
radas e o início da const~u~ãode tantas qutras são o
sinal mais claro de 9ue nosso País e nosso Governo
estão no caminho certo.

Parabenizo desta tribuna o Ministro dos Trans
portes, a direç~o do D~NITe o seu Coordenador no
Paraná, Sr. Rosalvo Augusto Gizzi. Parabenizo tam
bém o Deputado Estadual Pedro Ivo, Parlamentar
atuante do Partido dos Trabalhadores da região sul
do Paraná, pelo seuernpenho,. pêlo seu esforço em
fazer com que o nosso Governo retqmasse a obra de
recuperação da Ponte Transbrasiliana. Está de para
béns também a pOPlllação de. União de. Vitória e os
mais de 5 mil motoristas que passam pelo local diaria
mente. Logo, logo .08 .1l10toristasque passam pela
ponte sobre o Rio Iguaçu em·Uniãoda Vitória pode
rão voltar a trafegar com tranquílidade e segurança
pela BR-153.

Esta é mais urna vitória do Governo Lula, que,
como demonstrou a mais recente pesquisa de opi
nião pública, publicada ontem, continua com estu
penda aprovação da população brasileira. O nosso
povo pode ter c~rteza de que vam()s cumprir com os
nossos compromissos de campanha evamos melho
rar as condições de infra-estrutura e de vida dos bra
sileiros.
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Sr. Presidente, solicito a divulgação deste pro
nunciamento pelos meios de comunicação da Casa.

Era o que tinha a dizer.

O SR. CARLOS NADER- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CARLOS NADER (PFL-RJ. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, uma das instituições de ma~

or relevância no setor público brasileiro passa por mo
mento de grave crise. O Instituto Nacional do Câncer
(INCA), no Rio de Janeiro, que faz 2.000 consultas
diárias, enfrentou uma verdadeira rebelião de pesso
al, inconformado com a gestão política, em vez de
técnica, que causou problemas sérios para o instituto.

O governo tem todo o direito de instalar seus al~

ados em órgãos públicos. No entanto, Sr. Presidente,
a indicação política não pode desconsiderar a capac~

dade técnica dos indicados. Gerenciar uma institu~

ção do porte do Instituto Nacional do Câncer requer
elevado conhecimento administrativo. Não basta boa
vontade, é preciso conhecimento. Para isso existem
cursos de mestrado e de doutorado para administra
ção hospitalar, pois trata-se de tarefa bem mais co~
plexa do que se imagina.

O protesto de voluntários e pacientes contra a
falta de medicamentos demonstra a gravidade da s~

tuação a que o INCA chegou. Os pacientes atestam
que remédios estão em falta. E os remédios, neste
caso, são de alto custo. Os mais baratos não saem
por menos de 100 reais.

Poucas são as pessoas em tratamento no INCA
que dispõem de recursos para adquirir os próprios
medicamentos. A maioria não tem essa alternativa e,
pelo visto, está pagando o preço da falta de conhec~

mento que levou o instituto a esta situação extrema.
Quando o serviço público não funciona de acordo
com suas atribuições, o cidadão que dele necessita é
quem sofre as conseqüências.

O INCA deve ser preservado, estando acima de
qualquer interesse político. Não é conveniente acred~

tar que pessoas que se dedicam de forma voluntária a
uma causa, por reconhecer a sua importância, por sa
ber a dor e o sofrimento que as vítimas do câncer en
frentam, iriam para os meios de comunicação denun
ciar uma situação irreal.

Também não adianta dispor de pessoas com
capacidade reconhecida, se o Ministério da Saúde
não proporcionar condições para o desenvolvimento
dos trabalhos de acordo com as necessidades do pú
blico-alvo.

O INCA tem 18 pontos espalhados pelo Rio de
Janeiro. É um referência nacional no tratamento de
câncer e tem, em seu corpo profissional, pessoas do
mais alto gabarito, que não podem ficar à mercê de
gestões equivocadas de indicados políticos. É sim
plesmente impensável que num dos símbolos da efi
ciência no serviço público brasileiro, como foi o INCA
até o ano passado, hoje falte até gesso e gaze.

O instituto atingiu grau de excelência no serviço
de saúde pública do País porque foi administrado por
profissionais. E assim deve ser. Chegar a um grau de
atendimento que satisfaça ao cidadão não é tarefa
simples, ainda mais em se tratando da saúde e toda a
sua complexidade. É tarefa que leva anos. Entretan
to, é perfeitamente possível pôr tudo a perder, em
pouquíssimo tempo, como se viu no INCA, se o Go
verno Federal não enxergar a saúde com a premissa
da seriedade, do profissionalismo, da competência.

Sr. Presidente, solicito a divulgação deste pro
nunciamento pelos meios de comunicação da Casa.

Muito obrigado.

O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, hoje venho a esta tribuna
para lembrar que o dia de amanhã, 28 de agosto, é
uma data extremamente importante para os brasilei
ros: Dia da Anistia Brasileira.

A Anistia, conquistada na década de 70, com o
sonho se tornando realidade através da Lei n° 6.683,
de 28 de agosto de 1979, tem tão alto sentido ético e
de cidadania que o fato histórico merece uma sema
na de reflexão. Como temos a Semana da Pátria, de
veríamos ter a Semana da Anistia. Ela deve ser estu
dada, interpretada e discutida amplamente, nas esco
las, nos meios de comunicação, nas igrejas, porque
suplanta o episódio de sua consagração legislativa.
Atrás do episódio da Anistia há o reconhecimento de
que, num país, devem conviver os contrários. Uma
suposta verdade não pode ser decretada para obrigar
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todas as consciências. Este o fundamento filosófico,
ético e político que autoriza fazer da Anistia um tema
indispensável na formação da cidadania.

A Anistia resultou da luta popular, não foi outor
ga do Poder. Mas, de qualquer forma, dos Presiden
tes militares posteriores a 1964, o único cujo nome a
história deveria registrar com afeto e ternura seria o
daquele cuja mão assinou a Anistia. A conquista da
Anistia demonstrou a eficácia da luta popular organ~
zada e foi alcançada pela opinião pública brasileira.
Através da pregação e da conscientização, consol~

dou-se a idéia como imposição de justiça e caminho
obrigatório da restauração democrática.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em ple
no regime militar, num país sufocado pelo poder das
armas, pelos aparelhos de informação, a ditadura pa
recia eterna. Mas houve luta, houve esperança, hou
vevitória. Nossos antecessores lutaram desde o pr~

meiro momento, antes da queda do regime militar de
1964, em favor da anistia ampla, geral e irrestrita. Dis
cursaram. em favor da Anistia, nos espaços públicos
possíveis, nos espaços da resistência, ainda que a I~

berdadefosse pequena. Mas naquele clima de longa
supressão do pensamento livre, .dentro do Brasil,
onde os ventos democratizantes ainda não haviam
soprado, lutar em favor da Anistia, na cabeça de a~

guns, sobretudo quando o movimento foi deflagrado,
era pretender que fossem perdoados autores de cr~

mes nefandos. Nãoéde se admirar que o sentimento
de repugnância para com a Anistia penetrasse nos tr~

bunais e em outros ambientes do Poder.

Por isso, Sras. e Srs. Parlamentares, celebrar a
Anistia é celebrar o diálogo, a aceitação da diferença,
a necessidade do confronto de idéias e posições poU.
ticas como requisito da vida democrática. Celebrar a
Anistia é afirmar o destino do Brasil no caminho dos
confrontos que se respeitam, das oposições que se
manifestam. Celebrar a Anistia é ter confiança neste
País, que está sempre a encontrarsoluções criativas
para sUas dificuldades. Celebrar a Anistia é dizer aos
jovens, com a autoridade dos cabelos grisalhos, que
nosso País,. apesar de todas as dificuldades do pre
sente, tem um papelacumprir e uma palavra a dizer,
neste mundo marcado por tantas incompreensões.

A vitória da Anistia, num Brasil fechado, policia
do, foi a vitória da florcontra o canhão, foi a vitória da
utopia. Essesentid() de utopia, como força que move
a história, deve nos acompanhar; a utopia como lega-

do histórico de que a garra do povo pode tornar reali
dade qualquer sonho.

Há uma situação diferente hoje, porém seme
lhante em alguns aspectos: imensas· dificuldades
econômicas, escândalos administrativos recentes
que estarreceram a consciência cívica, quase falên~

cia do Estado, quase falência da ética, fome de mi
lhões de brasileiros, descrédito nas instituições. Mas
a luta comum, a esperança invencível pode nova
mente salvar este País.

Nesse primeiro dia da Anistia que o companhei
ro Lula, que já foi preso político, vive como Presidente
do Brasil,venho chamar a atenção do Governo e dos
nobres pares para aquestão dos anistiados que ain
da lutam para retornar aos seus postos de trabalhos,
principalmente os abrangidos pela Lei 8.878, de 11 de
maio de 1994.

Apesar de ser assunto já bastante discutido,
não podemos. esquecer-nos de que o período de
1990 a 1992, época do Governo Collor, foi de grande
turbulências nas relações de emprego entre os traba
lhadores e o Estado, quando o Governo iniciou o seu
desmonte, o que prosseguiu até bem pouco tempo,
culminando na. demisSão de muitos servidores e em
pregados de empresas estatais. Depois de muita luta,
foi aprovada lei estabelecendo condiçõespara a con
cessão da anistiaaos servidores públiços e emprega
dos das empresas estatais que houvessem sido de
mitidos ou exonerados ilegalmente, nesse período,
ou seja, para assegurar o retorno ao serviço dos de
mitidos ou exonera?os, excluindo .sua aplicação aos
dispensados ou despedidos de órgãos que tenham
sido extintos ou Iiquidàdos, observadas as disponibili
dades orçamentárias e financeiras da administração.

Foram criadas subcomissões setoriais e uma
comissão especial para analisaras demissões, sendo
concedida anistia aos trabalhadores que preenche
ram todos os requisitos estabelecidos pela comissão,
ficando estes emcondiç?es de voltarem de imediato
aos seus postos de trabalho,. na~ respectivas empre
sas de origem, já que° instituto daAnistia pressupõe
perdão e. declara inimputáveis certas pessoas, tor
nando nulos certo~ .at05 praticados. anteriormente.
Porém, Sr. Preside?te~decorrid~s8 anos do Governo
FHC, foi irrisório o nÚmero dos s~rvidoresque volta
ram ao trabalho.. Dos 50 milanistiados emtodoo Bra
sil, apenas 15 mil retornaram ao trabalho e, mesmo
assim, têm sidos discriminados, tanto é que o Senado
Federal já aprovou projeto de lei· proibindo tal prática
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e tramita nas Comissões desta Casa o PL
5.027/2001, versando sobre o mesmo assunto.

Já no que diz respeito aos demais servidores
anistiados, que hoje são em torno de 35 mil, com pro
cessojulgado, mesmo preenchendo todos os requis~

tos legais necessários à sua volta ao trabalho, foram
barrados pelo Governo de Fernando Henrique Cardo
so, que por meio de atos administrativos, muitos de
les ilegais - como é o caso dos Decretos 1.498 e
1.499, de 1995, que criaram comissões especiais de
revisão dos processos de anistia, e do Decreto 3.363,
de 11 de fevereiro de 2000, criando aComissão Inter
ministerial para fins de reexame dos processos de
anistia de que trata a Lei 8.878/94 -, protelou e tentou
desqualificar os servidores anistiados.

Eu, que hoje integro a base de sustentação do
Governo, tenho acompanhado de perto essa luta. Sei
que alguns trabalhadores estão passando até fome e
chegam ao desespero, por não terem de onde tirar o
sustento de seus familiares, enquanto lutam para re
verter a situação em que foram jogados. Por isso
mesmo, por ser da base do Governo, apelo para o
Presidente Lula, a fim de que faça cumprir, de imedia
to, um direito legal dos anistiados, pois decorridos 8
meses de nosso Governo, nenhum anistiado habilita
do ao retorno aos trabalhos foi administrativamente
readmitido em órgãos públicos ou empresas estatais.
Nós temos compromisso de tratar esta questão numa
ótica inversa à dispensada pelos Governos anterio
res, que passaram praticamente 13 anos pisando so
bre a dignidade desses trabalhadores.

Sr. Presidente, apesar de existir um grupo de
estudo para reexame dos processos de anistia, é im
prescindível que seja determinada a readmissão ime
diata dos trabalhadores amparados pela Lei 8.878/94
que já se encontram legalmente aptos a retornar ao
trabalho, bem como é necessário ordenar que o gru
po continue seu trabalho, para analisar os processos
que ainda não tenham sidos examinados pelas co
missões anteriores formadas para tal fim.

Concluo este pronunciamento solicitando o em
penho dos nobres Parlamentares, no sentido de unir
mos forças ao novo Governo, para que todos os anis
tiados tenham a reparação das injustiças a que foram
submetidos ao longo desses anos.

Obrigado.

O SR. LUIZ BASSUMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ BASSUMA (PT-BA. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o que me traz, no dia de hoje,
a esta tribuna é algo que até pode parecer, ao obser
vador incauto, um assunto meramente paroquial. O
palco dos acontecimentos é uma pequena cidade bai
ana de aproximadamente 18 mil habitantes, distante
cerca de 150 quilômetros de Salvador.

Santa Bárbara bem que poderia ser o cenário
de uma telenovela, de uma minissérie ou de um filme
de sucesso. Quem sabe, até mesmo, a essência de
panoramas das obras do imortal Jorge Amado. Mas
não foi o que ocorreu com o Município, Sr. Presiden
te. Quis o destino que a cidade fosse palco não de
uma ficção, mas de uma incrível fraude, de um gigan
tesco embuste, de um triste espetáculo da usurpação
dos valores democráticos.

Se a inacreditável esparrela urdida contra o Ve
reador Jailson Costa, do PT, não fosse trágica, seria
uma bela trama de ficção a ilustrar o cenário a que an
tes me referi. Digo trágica não apenas em razão do
drama kafkiano a que submete o bravo e combativo
Vereador barbarense, mas também, e principalmen
te, da grave afronta à representatividade, aos ideais e
aos valores democráticos. E, por que não dizer, em
razão do ultraje ao Estado de Direito.

Comecei enfatizando que o caso poderia, à pri
meira vista, ao observador incauto, parecer um fato
isolado, uma questão paroquial. No entanto, a arapu
ca montada para cassar o mandato parlamentar de
Jailton é a reprodução de uma estrutura viciada de
poder. Estrutura essa, Sras. e Srs. Deputados, que,
felizmente, já vem dando claros sinais de exaustão.

Mesmo próxima de seu fim, a estrutura arcaica
do coronelismo, no caso baiano, embora em declínio,
ainda resiste em vários grotões do Estado, sob espé
cimes de pequenos déspotas do sertão, sempre fiéis
ao ídolo e maior liderança.

O que está a ocorrer com o Vereador Jailson é
parte da estratégia de desmoralização adotada já há
bastante tempo na Bahia. Aqueles que se insurgem
contra a estrutura de dominação, questionam os mé
todos autoritários, apontam os desvios e a má utiliza
ção dos bens e recursos públicos se constituem num
entrave que, à casta corrupta, interessa ver pelas
costas.
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Aos acólitos do coronelismo não servem a mob~

lização e a organização dos mais pobres, não interes
sa que os beneficiários dos programas assistenciais
do Governo Federal sejam escolhidos.pela própria
comunidade e não sejam apontados pelo coronel.

Jailson, Sr. Presidente, vinha tratando justa
mente de divulgar o Programa Fome Zero, de formar
grupos de discussões pelo interior do Município,
como forma de despertar o interesse da população
mais carente para a importância de se instituir o Co
mitê de Gestão Local do Programa independente e I~

vre da estruturadominante no Município e na região.

Organizar e valorizar os mais pobres, reconhe
cendo-lhes o livre arbítrio é, evidentemente, atitude
que fere de morte o clientelismo,pilarfundamental do
coronel do sertão, ou, em sua versão moderna, o co
ronel urbano.

Jailson Costa, Vereador de Santa Bárbara, cha
mado, não por acaso, de "Vereador de verdade", no
último dia2üde agosto, em sesSão extraordinária, viu
ser votada e aprovada a instauração de.inquérito para
cassar seu mandato. Dos 11 Vereadores, um estava
ausente, o próprio Jailson e o Presidente da Câmara
não votara.m e os demais votaram pela instauração
do inquérito.

Conforme resumiu o Presidente do Legislativo
Municipal, Ivanilton de Lima Maia, para o jornal A
Tarde, "a rigor, a· denúncia a ser investigada é a de
que o Vereador fez reuniões na zona rural sobre o
Fome Zero sem autorização para esses encontros':
Completa .ainda o. i.lustre edil: "Ouvimos algumas
pessoas eformalízamos a denúncia, que pede a
pena máxima':

Ao que se vê, a motivação declarada é demas~

adamente frágil para ensejar a pena máxima referida
pelo Presidente da Câmara de Vereadores de Santa
Bárbara.

Muito obrigado.

O SR. ZELlNDA NOVAES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SRA. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Tem V.Exa. a palavra.

A SRA.ZELlNDA NOVAES (PFL-BA. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sra.s.eSrs. Deputados, a 56a Assembléia Mundial
da Saúde,. realizada em maio último na cidade de Ge
nebra, aprovou por unanimidade dos 192 Esta
dos-membros da Organização Mundial de Saúde a

adoção da Convenção-Quadro para0 Controle do
Tabaco. É o primeiro tratado internacional de saúde
pública da história da humanidade.

A Convenção-Quadro é um instrumento legal
sob forma de tratado internacional, pelo qual os paí
ses signatários se comprometem a implantar ações
integradas para o controle do tabagismo. O seu prin
cipal objetivo é reduzir o tabagismo em escala mundi
al, protegendo.a população das .doenças relaciona
das ao fumo, bem como da exposição à fumaça pro
vocada pelos produtos derivados de tabaco.

Algumas propostas são: reduçâ? de demanda
através de políticas de preços e impostos; proibição
de fumo em ambientes públicos e garantia de uma
proteção. efetiva aos .não-fumantes; eliminação da
propaganda e da promoção do fumo; proibição da
distribuição de amostras grátis, da venda a menores
de idade e da. venda emmáquinaS decigarros e pra
teleiras; adoção de medidas para coibiro comércio Hí
cito; e tratamentpda dependência dotabaco. Outras
ações dos Governosdeverã~serde investimento em
educação, campanhasde alerta ao público, coopera
ção técnica nas áreas de vigilância, pesquisa e troca
de informações.

A viabilização da Convenção-Quadro permitirá
aos países signatários a formação de· uma rede de
cooperação e de um sistema regulador da indústria
do tabaco, noquese refere às suas estratégiasnacio
nais e internacionais de ampliação de mercados con
sumidores. Ressalte-seque a Convenção-Quadro
complementa ~ fortaleceas~çõesnadonais e locais
para o controle do tabaco, não pretendendo substi
tuí-Ias ou ter prioridade sobre qualquer iniciativa dos
países.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, a li
derança do Brasil nesse empreendimento é reconhe
cida mundialmente. Desde O início o País teve papel
fundamental para que a Convenção-Quadro fosse
aprovada por já dispor de um programa efetivo de
controle do tabagismo, assumindo posições firmes,
de acordo com a legislação brasileira para o assunto.

Em 2000, foi criada uma Comissão Nacional
para analisar os dadose informaçõesnacionais refe
rentes aos temas abOrdados nas negociações da
Convenção-Qua.dro. Em 2001, o Governo brasileiro
promoveu 0.1 0 Seminário Latino.Americano· sobre a
Convenção-Quadro para.o Controle do Tabaco, vi
sando alcançaro consenso entre ospaíses da Améri
ca Latina. Em abril de 2003, no Rio de Janeiro,ocor-
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reua Oficina Piloto com países lusofônicos, como O SR. CARLOS ABICALlL (PT-MT. Pela or-
parte da estratégia da OMS para fortalecer o cumpri- demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
mento das obrigações estabelecidas pela Conven- te, Sras. e Srs. Deputados, quero, de público, parabe-
ção-Quadro para o Controle do Tabaco, servindo de nizar o Ministério da Saúde pela elaboração do Proje-
piloto para o desenvolvimento de um modelo a ser to Amazônia, visando a atender as necessidades da
multiplicado no âmbito dos países membros da OMS. população da região amazônica.

Em decorrência de todo esse trabalho, o Minis- A Oficina Construindo uma Agenda de Saúde
tro das Relações Exteriores, Celso Amorim, recebeu, para a Amazônia Legal foi uma das primeiras ativida-
no início deste mês, o Prêmio Liderança Global na des, realizada nos dias 8 e 9 de agosto passado, na
Área de Controle do Tabagismo em 2003, concedido região, como parte do plano de desenvolvimento sus-
pela Organização Mundial de Saúde a apenas 4 pes- tentável da Amazônia, lançado pelo Presidente Lula,
soas que se destacaram nessa área. sendo uma das prioridades do Governo Federal.

A construção de uma agenda de saúde para a
Por isso, mais uma vez manifestamos nossa in-

Amazônia legal, em trabalho conjunto com os Gover-
dignação com a aprovação da Medida Provisória n° nos Estaduais e Municipais e instituições da socieda-
118, editada pelo atual Governo e aprovada contra o de visa a oferecer tratamento estratégico à região,
nosso voto - um verdadeiro retrocesso em toda essa

dando respostas às demandas e apontando soluções
campanha, mesmo porque os dados sobre o fumo para os problemas históricos de seus habitantes, pro-
não são dignos de trégua. pondo novas possibilidades de desenvolvimento regi-

O prejuízo mundial com tratamento de saúde, onal sustentável, com o devido respeito aos saberes
dias não trabalhados e queda de produtividade em e às potencialidades.
função do fumo são de quase 1 trilhão de dólares. O Nessa estratégia, a sustentação do SUS, a re-
mundo lamenta anualmente 4 milhões de mortes de- solução de problemas relacionados à implementação
vido ao uso do tabaco. E nós brasileiros, em particu- dos sistemas de saúde, a melhoria da qualidade da
lar, lamentamos os nossos 200 mil mortos anuais. atenção à saúde e o aprofundamento do processo de
Relatório da Organização Mundial de Saúde - OMS descentralização e de regionalização constituem ob-
divulgado durante a 12a Conferência Mundial de Ta- jetivos fundamentais.
baco e Saúde mostra que as meninas estão fumando Dentro da ótica de um tratamento digno da im-
cigarros quase que na mesma proporção dos men~ portância da Amazônia, de uma resposta conseqüen-
nos. Outros números sugerem que as projeções do te aos desafios impostos pelo processo de globaliza-
número de mortes relacionadas ao tabaco em todo o ção, de forma a garantir o manejo adequado e susten-
mundo podem ser maiores. Isso porque os dados ain- tável do patrimônio genético, cultural e econômico, os
da se baseiam narelação de que a tendência das mu- investimentos regionais em saúde devem contribuir
Iheres a fumar é de apenas um quarto da dos ho- para a geração de empregos, propiciando o aumento
mens. da renda nas comunidades e, conseqüentemente,

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, que- melhor qualidade de vida.
remos, porém, manifestar a nO$$a alegria pelo fato de Aplaudimos essa iniciativa do Mini$tério da Saú-
a Comissão de Seguridade Social e Família, da qual de e todos os participantes da implementação desse
fazemos parte, estar realizando, por iniciativa da De- projeto. O seu sucesso representará o sucesso da sa-
putada Angela Guadagnin, o Seminário sobre a Con- úde e do Brasil.
venção-Quadro para o Controle do Tabaco, a fim de Em segundo lugar, quero registrar a realização
debater o Tratado Internacional do Controle Antitaba- de um seminário, na sede da Associação Mato-Gros-
gista. sense de Municípios, em Cuiabá, pelo Conselho

Muito obrigada. Estadual de Educação, em parceria com a Secretaria
de Estado da Educação, com o objetivo de discutir as

O SR. CARLOS ABICALlL - Sr. Presidente, diretrizes da educação indígena no País e em Mato
peço a palavra pela ordem. Grosso.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem As bases antropológicas e legais da educação
V.Exa. a palavra. indígena no Brasil foram o tema desse seminário, que



Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 28 40669

reuniu professores, representantes de organizações Além disso, foram retomados programas que
indígenas, especialistas, secretários municipais de estavam aprovados, mas não implementados. São
educação etécnicos da Secretaria de Educação. Eles cerca de 10 milhões de reais para projetos em agricul-
debateram propostas e resoluções que regulamenta- tura familiar, genoma, bioinformática e para pesqui-
rão políticas educacionais para os povos originais. sas biotecnolÓgicas na Região Norte.

Neste momento em que tramita na Casa o Pro- Registro ainda que outros investimentos em
jeto de Lei n° 1.456, de 2003, de minha autoria, saúdo áreas consideradas prioritárias pelo Governo Federal
com esperança essa iniciativa, uma vez que passa do estão sendo programados, como nas áreas de·ener-
tempo a elaboração de políticas e diretrizes conse- gia, especialmente as de fontes renováveis e de bai-
qüentes .e consistentes para estabelecer, finalmente, xo impacto ambiental, tecnologias da informação e
uma política educacional que atenda às necessida- aeroespacial, biotecnologia enanotecologia.
des dos povos indígenas, respeitando seus hábitos, Q b' S P 'd I
sua língua, sua cultura. uero tam em, .. r. resl ente, congratu ar-me

com as famílias assentadas no Vale do Amanhecer,
Por fim, quero registrar que a política de valor~ em Juruena, Mato Grosso, na última semana do mês

zação do conhecimento em ciência e tecnologia e de julho, apÓs um ano e meio de espera.
agregação de valor à produção nacional ganhou im-
pulso com a decisão do Governo Federal de aumen- Essas 24 famílias receberam 31.244 reais do

,. INCRApara investimento em compra de alimentos e
tar em 14.578 o número de bolsas destinadas a pes- material de trabaJho, como arame, motobomba e fer-
quisa, o que representa um aumento de 9% no total ramenta$em geral.
de bolsas concedidas pelo Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científicoe TecnolÓ~ico - CNPq. Isso Eloita Voltolini, Vereadora do Partido dos Tra-
significa mais 4.328 bolsas para programas já exis- balhadores em. Juruena. e Presidenta do Sindicato
tentes e mais 10.250 bolsas distribuídas em novas dos Trabalhadores Rurais do Vale do Amanhecer, in-
modalidades. formou que, apÓs reunião realizada no mês de junho,

Nas palavras do Ministro Roberto Amaral, da em Cuiabá, com o I~CRA, a FETAGRI e o Deputado
Ciência e Tecnologia,· "o diferencial não é. o equipa- Estadual.Ságuas. Moraes, do PT de Mato Grosso,

conseguiram a visita de um técnico do INCRA e a libe-
mento, mas o recurso humano, especialmente o in- ração dos recursos, que·eram muito aguardados pe-
vestimenta na formação de mestres e doutores volttr los parceleiros.
dos para a ciência, a pesquisa e o ensino". Os13.400 hectares do Vale do Amanhecer, que

Quero aplaudir ameta estipuladapelo MCT de for- tem esse nome devido à vista muito bonita, ao ama-
mar pelornenos 10 mil doutores por ano, contra os 6 mil nhecer, graças à imagem do Rio Juruena, ·foram de-
atuais, até o final deste Governo. Aplaudo também a for- sapropria.dos em 1997 para 250 famílias.
ma escolhida para adistribuição debolsas, afim de aten- Porfim, senhoras e senhores, quero registrar,
der as diversas regiões do Brasil, com atenção especial com tristeza, o falecimento, no dia 16 de julho passa-
para o Norte, o. Nordeste e o Centro-Oeste, desconcen- do, aos 40 anos, de Maria Auxiliadorade Souza, pro-
trandoa atividade científica e de ampliação de cientistas fessora da Universidade Federal de Roraima.
e pesquisadores, providência que a Nação e a Justiça
estão, há tempos, a reclamar. Companheira do líder indígena Adalberto Macu-

Interessante destacarque o número de bolsas con- xi, contribuiu significativamente, nos últimos 10 anos,
na construção do movimento indígena, particular-

cedidas pelo CNPqrepresenta um investimento de 1Om~ mente o estudantil e o dos professores indígenas.
lhões de reais. Desse. total, 1.200 reais se destinaram à
criaçã9 d€\$ 3 milBolsas de Iniciação Científica Júnior. Form~da em Ciências Sociais pela Universida-

Além. disso, r~stabeleceu-seo pagamento da de Federal do.Amazonas, instituição em que fez tam-
Taxa de E3ancada para apoio ao desenvolvimento de bém mestrado sobre educação. indígena, ajudou,
teses de doutorado e,ainda,da Taxa Escolar para os com seu maridQ eoutra~ lideranças, na construção
bolsis~asquecursl;lm doutorado em universidades inicial do MovimentodosEstudanteslndí~enas do
privadas, com benefíciopara 6.040 estudantes. Quin- Amazonas- MEIAfy1 e acompanhou a caminhada da
ze milrõesserãoaplicl;ldos nl;limpll;lntação de AdiciO- Comissão do~ Professores Indígenas do Amazonas,
nal deBancada para pesquisadores 1A e 1B. Acre e Rorail1la, hoje Conselho dos Professores Indí-

ImportanHssimQsaberque, em relação a anos genas da Amazônia - COPIAM.
anteriores, foram quitadas dívidas no valor de 45 m~ Concursada, participou do· início do Curso de
Ihões çJereais relativas aos Prograrras Pronex e Inst~ Ciências Sociais da Universidade Federal de Rorai-
tutos do Milênio, redes virtuais de pesquisa nas áreas ma, atuando nafundação doNúcleo Insikiran, projeto
de saúde, educação, meio ambiente, agricultura, no- que garante o ingressodiferenciado e a formação dos
vos materiais, genética etc. professores indígenas de Rorl;limana UFRR.
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Assim, junto-me aos professores e colegas de mentes transgênicas. Essa é a grande vergonha por
Maria Auxiliadora de Souza, que consideram sua que passa o Brasil.
morte como uma grande perda para o movimento in- É preciso dizer também que não estamos contra
dígena como um todo e para a defesa do direito dos a reforma previdenciária apenas para defender os in-
povos indígenas à educação escolar, diferenciada teresses dos servidores públicos. Se fosse só por
nos seus diversos níveis, sobretudo no ensino superí- isso, já seria justo e legítimo, mas estamos defenden-
or. Associo-me também ao pesar de sua família e de do os interesses do Brasil.
seus amigos. Que Deus a tenha. A proposta de reforma da Previdência não faz

absolutamente nada pelo povo pobre, que está sem
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que o meu pro- cobertura previdenciária. E uma grande mentira dizer

nunciamento seja divulgado nos meios de comunica- que 40 milhões serão in1c1uídos. Ela abre caminho
ção da Casa. para os fundos de pensão, mais uma vez favorecen-

Muito obrigado. do as corporationsdo Sistema Financeiro Internacio-
A SRA. LUCIANA GENRO - Sr. Presidente, nal, que a desejam para se apropriar desse filão mag-

peço a palavra pela ordem. nífico que são as contribuições dos servidores públi-
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ coso Hoje elas entram para o caixa do Estado; ama-

Concedo a palavra à Deputada Luciana Genro. nhã, irão para o risco do mercado. Irão fortalecer ain-
A SRA. LUCIANA GENRO (PT-RS. Pela ordem. da mais o setor parasitário da economia, que tem en-

Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. gordado brutalmente seus lucros nos últimos anos,
Deputados, senhoras e senhores que acompanham esta especialmente nos últimos 6 meses, durante o Gover-
sessão, o Presidente Lula, em sua viagem à Venezuela, no Lula, a partir de uma política econômica que privi-
acusou - se pudermos usar esta palavra - de corporat~ legia os juros altos, que não tem condições de promo-
vistas OS Deputados da base governista que votaram ver o desenvolvimento econômico com distribuição
contra a reforma da Previdência. de renda, mas que promove um superávit primário de

Quero dizer a S.Exa. que não tenho nenhuma ver- mais de 4,25%. Neste semestre foram pagos mais de
gonha de defender os servidores públicos, porque essa 74 bilhões de reais de juros para os banqueiros inter-
corporação - como é desdenhosamente chamada por a~ nacionais, credores das dívidas externa e interna.
guns - é fundamental para o funcionamento do Estado Por isso, a reforma da Previdência não faz nada
brasileiro. São os cientistas e professores das universida- pelo Brasil. Ela se insere no contexto de desmonte
des públicas que garantem mais de 90% da pesquisa pro- dos serviços públicos, promovido pelo modelo neoli-
duzida no País. São os professores dos ensinos básico e beral de Fernando Henrique Cardoso.
médio das redes públicas que garantem a educação das Sinto-me absolutamente tranqüila com a minha co-
nossas crianças pobres. São os médicos dos hospitais erência política. Sempre fui contra o desmonte do Esta-
públicos e dos postos de saúde que garantem o atend~ do, a vilanização dos servidores. E continuarei com esta
mento à saúde pública de nossa população pobre. São os postura, porque este mandato não me foi concedido para
policiais civis e militares que estão nas ruas arriscando vir ao Congresso Nacional trocar de lado e passar a de-
suas vidas para fazer a segurança pública do Brasil. Por fender os interesses do FMI, do Banco Mundial, enfim,
isso, ela é urna corporação de trabalhadores. Se algum do Sistema Financeiro Internacional. Eu me mantenho
servidor público não trabalha é porque existe algum viga- fiel à minha postura e às minhas crenças. Fui eleita e tra-
rista político por trás, dando-Ihe cobertura. A grande maio- zida para a Câmara dos Deputados com quase 100 mil
ria dos servidores públicos deste País trabalha, e muito. É votos de gaúchos e gaúchas.
por isso que ainda existem serviços públicos, apesar do Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que insira nos
sucateamento promovido na última década pelo Governo Anais desta Casa a Carta Aberta aos Parlamentares,
neolibéral de Fernando Henrique Cardoso. escrita pelo Movimento em Defesa da Previdência

Quero dizer que tenho vergonha, sim, e muita, Social Pública. Ela traz inúmeras razões para votar-
de ver na Presidência do Banco Central do Brasil um mos contra a reforma e continuarmos apostando na
ex-presidente de uma grande corporation, como o mobilização social dos seNidores públicos, a fim de
Banco de Boston. Tenho vergonha, sim, de ver a poli- que o Senado da República não se cale diante deste
tica econômica do País, que tem beneficiado as cor- escândalo que está sendo promovido e impeça a
porations internacionais, os grandes bancos, o Siste- aprovação da reforma previdenciária sem nenhuma
ma Financeiro Internacional, as grandes multinacio- modificação naquela Casa legislativa.
nais. Sim, tenho muita vergonha de ver o Governo
brasileiro beneficiando e protegendo essas corporati- Muito obrigada.
ons, com sua política econômica. Vemos esse pro
cesso de liberação branca dos transgênicos. Quem é
beneficiado? Uma grande corporation que produz se-
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V.Exa • sabia que a reforma da previdência aprovada até agora,

a). . Promove a ruptura dos contratos detrahalho dós atuais servidores. SEM REGRA MÍNIMA DE TRANSIÇÃO, penalizando da mesma
forma fu,n~ionádosqu,ee~~ohátrês ano~daapos.entadoria,quanto os que ainda precisam trabalhar mais 20 ou 25 anos?
b) :Nãj;) garante 30 1N'l'.E2~1):r.)A.DE.ll~~posel1~~l'iª"a~~atllaisserviclores,pois o regraroentoserápor Medida Provisória posterior?
clCria a exigência de·l0 ANbs·PE TEMPO MÍNíMONACARREIRA. além de 20 anos de serviço público e cinco no cargo, mesmo º
sa~ndQqueMAlSDE70%OOSSEaVJ:DORESDAUNIÃO NÃO ESTÃO ORGANIZADOS EM CARREIRAS? 5;'
d) Elimina da Constituição Federal uma das grandes conquistas dos servidores: a PARIDADE entre os proventos de aposentadoria e Ô
pensõcse a re1l1.unetação dos servidores em atividade, inclusive para os atuais servidores? 5Z
e)... Cria.FUNlJOSn,EP.E~S.ÃOsQmentecom "CONTRIBUIÇÃ.O DEFINIDA"- onde se sabe o quanto se paga hoje e nunca o que ()
recebedamanhã· para a garantia das aposentadoriasdosfuturosservidores~ mesmo sabendo que a previdência complementar do Chile já ~>
encontr~ problemas de liquidez. a da Argentina levou à bancarrota o país e a dos EUAjá apresenta umromho superior ao PIB brasileiro (US$ »
350 bilhões)? ~
f) Cobra CONT1UBUIÇÃODOS A11JAIS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. que já pagaram para obterseus benefícios? 8
g) Institue um monstrengo legislativo ao criar mais de 5,6 MIL TETOS E SUB TETOS de remuneração e de proventos em todo o País? Cf)

h) Corta as PENSÕES EM 30% no que excederem ao teto do INSS? . .... ~
i) Não promove a inclusão dos mais deAO MILHÕES DE TRABALHADORES fORA DA PREVIIlÊNCIA, pois a proposta DE ~
SIS'fEMAESPECIAL aprovada é mais uma empulhação, sem a mínima sustentação atuarial, que se revelará, em menos de duas décadas, );!
mais uma bomba-relógio a contribuir para o déficit do INSS? o
j) Ao ampliar O TETO DO REGIME GERAL para RS 2,4.mil,somente visaaumc:ntar a arrecadação em mais R$1,S bi ao ano, valor @
superior ao previsto coma contribuição de aposentados do serviço públíco?

Por tudo isto, senhor parlamentar. PORQUE VOTAR NESTA PROPOSTA?
- ..""••""••••"*....~_._-••""_•••••- .....--_._.

-MovimeJ1tQemDefesadaPre\'id~nciaSoclaIPubUca ·Sindiç.aix~. (Sindicato dosServidotes da Cailca Econômica EstaduaQ; Atempa(Associação dos Trabalhadores Escolares do
M!.l.qic~piQdeP.Aleg~e);Agafisp(J\~oçi~&ãoGaú.chados.F!scaisde"previ4ência) •..APMPA (As5<>ciação dosProçUradores do Município de POrto Alegre); Agitra (Associação Gaúcha do.
Auditores Fiscaisdo Trabalho);.Aialllu (Associação dos Agentes Fiscaiç daReceita Municipal de Po.rto Alegre); Afocefe (Sindicato dos Técnicosdo Tesouro/RS); Asden (Associação dos O
Servidores.daPelegacía l\egiomu.d().J'ragaJho);~inPifisp/R.s(Sindicato dos AuditQres Fiscais da Previdência Soci;üdo RS); Ugeirm- Sindicato (UniãoGaúcha dos Escrivãos, Inspetores e §"
lnvestigadQresdoR~); Adllfl'gs (AsSQcia~ãodos Docentes da UFRGS);Sinal{Sindi",;lto Nacionlll dos Funcionáriosdo Banco eentral); Unafisco Sindical (Sindicato Nacional dos Auditores Di
Fiscais daJl.ereita Pé-<lera1pekgaçiôl...:I'oI10 Jll.lrgrci)j .Sintaf/RS{Sii1(licato d()sFisc;lisde Tributos Estaduais do RS); Sindispnv/RS(Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, Trabalho e et
PrevitfêndaJlO RS);ANASPS/RS(,o,.ss()CiaçâoNacÍQ.qaldqs$(:!'\'idqres d~ PrevidêllciaSocíal ~RS);Sindjers (Sindicato dos FuncionáriosdaJustiça Eleitoraldo RS);ASSUFRGS (Sindicato ~r

dos Servidores â,l Universidade- Ft'deral do Rio Grande do Sul); AFAMA/RS (Associação dos Fiscais Federais Agr<>pel:uários dt;> Rio Grande do Sul). - rornero@<ll)fip"o.~,l~r \1\). ro
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o SR. VIRGíLIO GUIMARÃES - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES (PT-MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu
votei com o Governo e o Partido dos Trabalhadores,
que têm defendido o serviço público e os interesses
do País.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência informa aos Srs. Parlamentares que ain
da não registraram a presença na votação anterior
que o registro nesta votação vale para as anteriores.

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ROBSON TUMA (PFL-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
saber se a Mesa tem condições de informar quantos
destaques já foram apresentados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - No
bre Deputado Robson Tuma, esta Casa funciona com
base em entendimentos, e a Mesa já chegou a um.
Sem entendimento, o Poder Legislativo não opera.

Foi acordado que, no segundo turno, não se
apresentaria nenhum destaque de bancada. Rea~

mente o acordo foi cumprido. Há apenas um desta
que de bancada do PDT e vários destaques de Parla
mentares, isoladamente, que serão votados em glo
bo.

Deverá haver apenas 3 votações: a do mérito, a
de um destaque de bancada e a dos destaques de
Parlamentares, que serão votados em globo.

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, existe
um destaque do PDT, único partido a não cumprir
compromisso feito entre todos os Líderes da Casa, de
que não haveria, no segundo turno, apresentação de
destaque. Aliás, quero deixar registrado que não hou
ve respeito ao compromisso assumido.

O SR. PAULO ROCHA-Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO ROCHA (PT-PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a
V.Exa. que acione as campainhas e convoque todos
os Parlamentares a virem ao plenário. Solicito tam
bém que sejam suspensos os trabalhos das Comis
sões que estão funcionando, para que os Deputados
venham ao plenário votar.

Agosto de 2003

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
Presidência determina o encerramento dos trabalhos
de todas as Comissões da Casa. Qualquer decisão to
mada durante votação no plenário será considerada
nula.

Determino o acionamento das campainhas e
convoco os Srs. Parlamentares a virem ao plenário e
aqui permaneceram, pois, logo após esta sessão, a
Presidência convocará imediatamente outra sessão
extraordinária.

O nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá, que se
encontra presente, é um regimentalista e sabe que é
o correto.

O SR. ZÉ GERALDO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, logo que fui eleito Deputado Federal, alguns
amigos me disseram que na Câmara dos Deputados
eu iria adquirir bastante experiência.

Realmente esta Casa é um lugar de muita
aprendizagem. Na discussão da reforma previdenciá
ria, estou aprendendo bastante. Percebo que, em
muitos momentos, precisamos ouvir pacientemente
tudo o que não é verdadeiro. Aliás, o que o Deputado
Alceu Collares disse nesta tribuna não condiz com a
verdade. S.Exa. começou atacando de tal forma a re
forma da Previdência que alguns já me perguntaram,
nos corredores daCasa, por que S.Exa. está tão ner
voso em relação a ela. É muito fácil de entender. Sou
obrigado a dizer, nesta tribuna, que o colega está ner
voso porque tem algumas aposentadorias que, soma
das, devem chegar a 20,30,40 mil reais.

O Deputado Alceu Collares veio a esta tribuna
despejar a sua raiva no Partido dos Trabalhadores e
no Relator da reforma, porque na Comissão não con
seguiu aprovar a Emenda n° 25 à PEC n° 40, de sua
autoria, para salvar as grandes aposentadorias.
S.Exa. sabe que, quando sair desta Casa, não mais
terá 20, 30 mil reais de aposentadoria, porque esta
mos estabelecendo o teto de 17 mil reais.

Haveremos, porém, de aproveitar alguma coisa
a que o Deputado Alceu Collares se referiu. S.Exa.
disse ter 75 anos, o que prova que uma pessoa com
70 anos pode trabalhar. O Deputado Alceu Collares,
com seus 75 anos, está aqui com bastante vitalidade
para lutar contra a reforma.

É comum que as pessoas defendam seus inte
resses pessoais, mas o que não podemos aceitar é
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que, em nome deles, queiram transformar a questão liciais militares, o Sr. Ricardo Bacha e sua esposa.
numa causa coletiva e vir aqui defender as grandes Eles são proprietários da terra desde 1927.
aposentadorias. Gostaria de pedir ao Ministro da Justiça que

Entendo o nervosismo do Deputado Alceu Co~ tome medidas enérgicas e encaminhe uma delega-
lares, ex-Governador do Rio Grande do Sul. A propó- ção a Mato Grosso do· Sul no sentido de evitar um
sito, S.Exa., ao términado seu mandato, quase não conflito que, certamente, não é benéfico nem para
conseguiu se eleger Deputado Federal. Muito bonito! aquele Estado nem para0 País.
Um Governador, após 4 anos de mandato, por 80 vo- Passo a abordar outro assunto. Sr. Presidente,
tos, quase não foi eleito. Sras. e Srs. Deputados, pautamos nossa vida pública

Como disse o meu colega de Minas Gerais que pelo juramento feito à Constituição, no sentido de que
me antecedeu, não adianta vir aqui pregar as idéias não há limites na defesa da Lei Maior, cujo prisma or-
da. Esquerda, dizendo estar do mesmo lado. Muitos gânico vai além da juridicidade de seus termos.
vivem do mesmo lado a vida toda, porque não canse- Nosso federalismo fortalece a célula mater do
guem compreender a realidade de alguns momentos, Estado pela autonomia - especialmente financeira ~

como este que estamos vivendo. Deputados do PT, aos Municípios. Em conseqüência, ações de compe-
que desde o início estão contra a·reforma, até agora tência federal e estadual lhes são atribuídas, como
não tiveram coragem de pedir ao partido a sua desfili- saúde e educação, cUja responsabilidade pela execu-
ação. Se eu fosse contra a reforma previdenciária já ção deve se aproximar do cidadão.
teria me desligado do Partido dos Trabalhadores. Para o desenvolvimento dessas ações, a Consti-
Estou convicto de que esta reforma é a que muitos tuição impõe a repartição das receitas tributárias. De-
brasileiros esperavam há muito tempo. fenderemos isso, comade resto toda a Carta Magna.

O meu bisavÔ, o meu avô e o meu pai nunca ti- Pregamos respeito ao Fundo de Participação
veram oportunidade de ganhar uma aposentadoria dos Municípios - FPM comafigura constitucional, não
de mais de um salário mínimo, mesmo trabalhando só quanto a índices, mas principalmente quanta ao
40, 50 anos. Creio que o meu pai, osamigosefamilia- fim a que se destina.
res damaioria dos Deputados que aqui estão não sa- Nossas Prefeituras beiram à bancaJrota, em
bem e nunca saberão oque é uma aposentadoria aci- função da abrupta queda de repasses do FPM. Esse
ma de 2.400 reais -'- foi o teto que estabelecemos na é o cume de um processo que eclodiu no início dos
reforma. anos 90, quando a União aumentou sua receita crian-

Portanto, Deputado Alceu Collares, V.Exa. ba- do contribuições sociais- figurajurídica que dribla os
talhou, mas morreu na praia, porque não conseguiu Municípios ao escapar da imposição constitucional do
aprovar a: sua emenda à PEC n° 40 para salvar as repasse ou repartição.
suas a.posentadorias. Quando se esperava ampliação de recursos

Muito obrigado. municipais, em virtude da responsabilização por fun-
O SR. GERALDO RESENDE - Sr. Presidente, ções alheias que os Municípios sofriam e sofrem, a

peço a palavra pela ordem. manobra do Governo Federal alijou o que seria o
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem aperfeiçoamento do federalismo.

V.Exa. a palavra. Nos Municípios de Mato Grosso do Sul a perda
O .SR. GERALDO RESENDE (PPS-MS. Pela de receita, em 3 meses, foi de 45% - em maio e ju-

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nho, de 30%; e emjulho,?e lS%.Vejam:a perda, no
trouxe ontem ao conhecimento da Casa fato que con- mesmo período, dos últimos 3 anos ficou em 23%,
sidero extremamente grave, que está ocorrendo em 21 % e 23%, respectivamente.
meu Estado. Hoje, mais uma vez, apelo para o Minis- Esse dado, Sr. Presidente, é fruto do trabalho
tro da Justiça, Dr. Márcio Thomaz Bastos, no sentido da Associação dos f\liunk:ípios de Mato Grosso do Sul
de que envie· com urgência uma delegação a Mato - ASSOMASUL,. entidade que congrega as Prefeitu-
Grosso do Sul, a fim de evitar derramamento de san- ras do Estado, dotadElda forçainerente da união das
gue. municipalidades, cujo nível de dependência em rela-

Os índios da Reserva Indígena Buriti, no Munid.. ção ao FPM beira a 90%.
pio de §idrolândia, invadiram a propriedade do Por exemplo, Corumbá, com 95.000 habitantes,
ex-candidato a Governador do Estado de Mato Gros- foi afetada em 18,17% de seu orçamento - ou seja,
so do Sul, Ricardo Bacha, etomaram como reféns po- 757 mil reais -, o que implicou inadimplência a forne-



"Em nenhum caso, ainda que se trate
de reunião extraordinária, o seu horário po
derá coincidir com o da Ordem do Dia da
sessão ordinária ou extraordinária da Câma
ra ou do Congresso Nacional".

A questão de ordem que faço é a seguinte: tem
validade alguma votação ou decisão tomada nas Co
missões que estão em funcionamento?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Não. A Presidência mandou checar e nenhuma Co
missão na Câmara está funcionando neste instante.
Qualquer decisão tomada nas Comissões durante a
Ordem do Dia não terá validade.

O SR. JOÃO FONTES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

Não é mero jogo de números. Atingindo os Mu
nicípios, o reflexo é imediato na população, com a
inevitável diminuição dos serviços públicos: ruas en
tulhadas de lixo, postos de saúde com atendimento
precário, escolas sem manutenção. No sofrer da po
pulação estão os nefastos efeitos desse problema. A
situação gera desgaste político, fazendo com que os
Prefeitos, sob orientação da ASSOMASUL, apelem
para a compreensão epeçam a participação popular
nessa demanda.

Acentua sobremaneira essa constatação o con
tingenciamento das emendas parlamentares do
Orçamento Geral da União, destinadas ao incremen
to da qualidade de vida, e a população, despojada de
ações sociais, atônita, assiste também à redução de
postos de trabalho.

Existe ciência das dificuldades enfrentadas pelo
País neste momento de reestruturação institucional.
Registre-se que as reformas, de modo geral, têm o
apoio dos Prefeitos.

Ao empunharmos a Constituição como alfanje,
propugnando pelas municipalidades, buscamos ga
rantir o aporte de recursos condizentes com a respon
sabilidade que recai sobre os ombros dessas poitas
de um federalismo que, para ser consistente, implica
a revisão das competências dos entes públicos, em
favor de um novo pacto federativo.

Os Municípios brasileiros podem ser socorridos
com a destinação de parte da CIDE e de 20% da
CPMF, com a ampliação do período de restituição do
Imposto de Renda e principalmente com a estipula-
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cedores e até na folha de pagamento, como ocorre ção de nova base do FPM, elevando o índice de re-
nos outros Municípios. passe para 27,5%, abrangendo outros impostos.

Não olvidemos que a arrecadação municipal Enfim, é preeminente a elevação da participação mu-
tem fator gerador de caráter urbano, ao passo que a nicipal na distribuição tributária, que já esteve em
atividade rural é o lastro econômico da maioria dos 19% da arrecadação nacional e hoje é de apenas
Municípios. Isso cria um abismo entre arrecadação e 13%, em que pese o aumento das responsabilidades
gastos, só superado pelo volátil liame dos repasses sociais.
constitucionais, enfraquecidos no mear de todo exer- Para atingir essas metas, a Confederação Naci-
cício fiscal pelas restituições do Imposto de Renda. onal dos Municípios - CNM articulou a instauração da

Choca-nos ver Prefeituras de nosso Estado cer- Frente Parlamentar Municipalista, com mais de 250
rarem as portas. Longe de sibarismo, se fosse so- Parlamentares, responsável pela projeção do munici-
mente protesto já seria compreensível. Porém, é mais palismo nas discussões das reformas e pela obten-
do que isso. Representa economia de combustível, ção dos 308 votos necessários para a solução de
água, luz, telefone, enfim, do que é mínimo para o suas demandas.
funcionamento da municipalidade. O momento de reformas é propício para corrigir

Vamos mais longe: "cortar a própria carne" é es- as distorções da condução de um sistema federativo
conso da Lei de Responsabilidade Fiscal, cujas san- de arenga, que impôs cruéis condições de gestão aos
ções pairam sobre os alcaides, aumentando a frágua Municípios - espaço onde, como se diz, "a vida está e
. acontece" .Imposta por incidentes econômicos impertinentes à
lei. Por minhavoz, os Prefeitos de Mato Grosso do

Sul pedem empenho dos Senadores e dos meus co
legas de Casa, na busca pelo justo incremento orça
mentário e financeiro a favor dos Municípios, no tra
mitar da reforma tributária.

Se povo é alma, Município é corpo. Urge tratar o
câncer que o definha e precede a irreversível metás
tase.

Gratos pela atenção.
O SR. BISPO RODRIGUES - Sr. Presidente,

peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL-RJ. Qu

estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, diz o art. 46, § 1°, do Regimento Interno:
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o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Concedo a palavra pela ordem ao nobre Deputado
João Fontes.

O SR. JOÃO fONTES (PT-SE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a votação em segundo turno da reforma
da Previdência, nesta Casa, está chegando ao fim.

Se fizermos um histórico da reforma, constata
remos, perplexos,várias contradições. Primeiroa Go
verno informou à população que haviadéficit na Pre
vidência, diferentementedo que o Partido dos Traba
Ihadores havia afirmado durante vários anos. Inventa
ramum relatorio, nosmesmosmoldes 90 quefai feito
pelo Presidente Bush e pelo Primeiro-Ministro Tony
Blair, para justificar a invasão do Iraque. Poderíamos
usar, para nominá-Io, o jargão que está na moda: re
latório meio Rolex.

O projeto dlo Governo foi trazido a esta Casa
peloPresidente Lula, juntamente com os 27 Governa
dores de. Estado. Sua tramitação teve início na Co
missão de Constit~ição e Justiça ede. Redação, da
qual scm um dos integrantes. Dada.a minha qualidade
de advogado, imediatamente posicionei-me contra a
PEG na 40.Entendia, como técnico dle Direito, que
dentro d() seubojo havia vários pontos inconstitucio
nais.A cobrança dos inativos, que fere direito adquiri
do, ato jurídico perfeito, coisa julgadfi' jamais poderia
ser modificada por meio de emenda constitucional.
Além di~so, ternos a redução das pensões, a regra de
transiç~o~umsaco de maldades .~ue agora vários
ParlalT!eptares do. partid? copsideram. medidas ne
ce~sáriasparaq~e se façajustiçasocial. Quanta de
mag()gi~ .. Sr. Pr~sidepte! Há um ano, esses mesmos
Parlamentares e~primiam exatamente ooposto.

Quando Fernando Henrique Cardoso enviou a
esta Ca~a o .. seu •. projeto de reforma previdenciária,
esses pElP~tados afirmavam que se tratava derefor
ma parab~nq~eiro~, ge reforrnad~ajuste fiscal. Mas
nem meSrnooex-Presidente FernandoHenriqu~Car
doso,apes~rdEltodas as rnald~desfeitas,~~ tentar
desmont~ro Estado br~sileiro cOrnê:ls privatizações,
ous()u re~qz;iras pensões d~~. viúvas. Lamentave~

mentEl, Y~rnos .que.rnuitosDeputados do nosso part~

do mudfirarndei9éia. Ca9a um d~ve tet sua~ra.zões.
Não fa~eij~lgament()dev~lores.Deixo-oparaDeus e
para os eleitores, que votarão daqui a 3 anos.

Fi?~tfist~a()ver vários companheiros atacados
e petseg~i~()snos E~a90s.RecEln!emente,em Ala
goas,? ~residented? PT, J?séGenoípo,teve de ser
escoltado pela políqia .e sair pela porta do fundo do
Sindicat()d9s Banc~~ios, porqu~ os servidoreS quer~
am agredHo. Em outros Estados, pessoas indigna-

das pretendem denunciar esses companheiros ao
PROCON, por terem feito propaganda enganosa du
rante a campanha eleitoral que os elegeu. Mas ainda
há tempo para OS Parlamentares, que há um ano de
fendiam posições contrárias à matéria, se posiciona
rem da mesma forma.

O Presidente Lula considera corporativistas
aqueles que votaram contrariamente à proposta. No
entanto, em maio do ano passado, ao conceder en
trevista à emissora de rádio CBN, afirmou que não im
plementaria nenhuma reforma previdenciária que
afetasse os servidores da atiVa.

Sr. Presidente, COmO o poder muda as pessoas!
Como o poder é sedutor! Como é difícil conviver com
os banqueiros, com o Fundo Monetário Internacional,
com aqueles que sugam o sangue do povo brasileirol

O lucro dos bancos; .no ano passado, foi de 17
bilhões de. reais. Agora, no atual· Governo,em um
ano, elesalcançarão 30 bilhões de reais de lucro. Qu
anta contradição!

Na terça-feira, aochegar ao aeroporto de Bras~

lia,.uma senhorame reconheceu e veio me dizer: "De
putado João Fontes.. estou indo embora para Nova
Iorque. Nãoagüemto mais morar no Brasil. É a minha
última esperança". (Apupos.)

Quero olhar bemaeara dos que estão vaiando.
São aqueles que têm vergonha de olhar no espelho
das suas casas, porque traíram o povo brasileiro. Que
cada um dos sênhor~s faça Um exame de consciên
cia. Voltem parê1l onde estavam!

Muito obrigado, $r. Presidente.
O SR. PRESIDE~TE. (Inocêncio Oliveira) 

Concedo a palavra aopobreDeputado Enéas, para
uma Comunicação de. Liderança, pelo PRONA.
S.Exa. dispõe de 3 minutos na tribuna.

O ~R. ENÉAS (PRONA-SP. Como Líder. Sem
revisãodo orad9L)-Sr. Pre.sidente, Sras. e Srs. De
putado~, brasileira~ ~ brasileiros que assistem à ses
são ordinária. dê:l Câmara elos Deputados, assomo a
esta tribuna par~f~zer o~eguintecomunicado: há se
manas,.aos Líderesde lodosos partidos foi apresen
tada pelo Sr. PresiclentedaGasa, Deputado João Pa
ulo Cunha,. proposta de acordo, no sentido de que,
mercê de pequEll1a co?qljista - a diminuição de um
redutor -, os Líderesnãoapresentariam destaques de
bancada na sesundoturrlode votação. Ela foi aceita
por unanimidade.

Em nome da bancada do partido que lidero, eu
iria propor fosse.suprimida d() texto a expressão "con
tribuição definida". Na ocasião, disse que aquilo re
presentava uma punhalada nas costas da população.



2 - Uma arma ao alcance das mãos
transforma conflitos banais em grandes tra
gédias;
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Mas, tendo em vista que era oferecida uma vanta- Faço um apelo à Liderança do PDT no sentido
gem, ainda que mínima, e uma vez que nada garantia de que retire o destaque, mude sua iniciativa, para
que o destaque fosse aprovado, em caso de acordo, que o procedimento estabelecido na Câmara seja
pelo menos haveria diminuição do redutor. Todos os cumprido.
Líderes, por unanimidade, aceitaram que não haveria Para finalizar, Sr. Presidente, o Deputado João
apresentação de destaque de bancada no segundo Fontes diz estar penalizado com a situação que gera-
turno. ria a reforma da Previdência. S.Exa. não compreende

Sr. Presidente, tenho por hábito manter minha que a reforma, fruto de grande entendimento nesta
palavra. Por isso, causa-me espécie verificar, aqui e Casa e na sociedade, vem em defesa do País e tam-
agora, que o acordo não está sendo cumprido. Não bém do equilíbrio da Previdência, e está compadeci-
costumo proceder dessa forma e não entendo que do com a situação de uma amiga que não mais dese-
homens adultos sentem-se à mesa, assumam uma ja morar no Brasil e tem recursos para se mudar para
posição e depois recuem. Se o acordo foi estabeleci- os Estados Unidos e viver em Nova Iorque. Pergunto
do - estou dizendo diante de toda a população -, eu o ao Deputado João Fontes se ele também vai embora
aceitei, não porque esteja de acordo com a reforma para aquela cidade norte-americana.
da Previdência. Muito obrigado.

A reforma em si não reforma coisa alguma. Na O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
verdade, vai se agigantar o fosso entre os que possu- Presidência informa aos novos Deputados - os anti-
em e os que não possuem; vai se criar cada vez maior gos já sabem - que a citação no plenário nem sempre
hiato entre os que trabalham e precisam do Estado e significa agressão; às vezes é elogio. A citação só dá
os que vivem à custa de um sistema financeiro em de- direito à reclamação quando há agressão à pessoa.
composição. Mas, se o acordo foi estabelecido, tem Algumas vezes é umelogio, um destaque ao discurso
de ser cumprido. feito.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vou O SR. PAULO DELGADO (PT- MG. Pela or-
manter minha palavra. Quero crer que um homem demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pode
que se presa tem de agir dessa forma. Não existem ser um elogio.
acordos bons ou maus. Que não se façam acordos. O SR. JOÃO FONTES - Sr. Presidente, 30 se-

Em nome da palavra empenhada, tão-somente, gundos!
o PRONA não apresentará destaque de bancada. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não

O SR. MAURíCIO RANDS - Sr. Presidente, houve citação, nobre Deputado.
peço a palavra pela ordem. O SR. JOÃO ALFREDO - Sr. Presidente, peço

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _ Tem a palavra pela ordem.
V.Exa. a palavra. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem

O SR. MAURíCIO RANDS(PT-PE. Pela ordem. V.Exa. a palavra.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, primeiro O SR. JOÃO ALFREDO (PT-CE. Pela ordem.
quero parabenizar o Deputado Enéas e todos os inte- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
grantes do PRONA nesta Casa pela posição correta Parlamentares, registro que representantes do Comi-
de respeitar o acordo feito. tê Nacional de Vítimas da Violência - CONVIVE e do

Estava na sala do Presidente João Paulo Cu- Instituto Sou da Paz estão promovendo hoje, nesta
nha, quando todos os Líderes, antes da votação da Casa, belíssima manifestação a favor da votação das

matérias que tratam da proibição da venda de armas
emenda aglutinativa apresentada pelo Deputado de fogo no País.
José Pimentel, concordaram que tal emenda repre-
sentava o consenso possível na Casa para a aprova- Em cartaz onde se destaca a expressão "Desar-
ção da reforma da Previdência. O acordo foi feito e to- mar é o Primeiro Passo. Por que proibir a arma de
das as bancadas, por intermédio de seus Líderes, fogo? "estão elencadas 9 razões para a proibição:

comprometeram-se a não apresentar destaques no "1 - A arma de fogo é eficaz para
segundo turno de votação da reforma da Previdência. agredir, não para defender;

É muito sério, se vier a se confirmar, o fato de
uma das bancadas com Liderança presente àquela
reunião pretender agora apresentar destaque - a
bancada do PDT.

--- --- ---- -------------
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3 - A arma de fogo não é a causa,
mas sim o principal instrumento da violên
cia;

4 - O uso da arma de fogo está fora
de controle;

5 - É fácil produzir acidentes com ar
mas de fogo;

6 - A arma de fogo ameaça as pesso
as mais próximas;

7 - A polícia, instituição fundamental
para o controle da violência, está no centro
do tiroteio, tornando-se cativa de sua lógica;

8 - A indústria da morte sobrecarrega
o sistema público de saúde - no Distrito Fe
deral, 30% de todo o atendimento nas emer
gências hospitalares são relativos a ocor
rências com armas de fogo;

9 - A maior parte do comércio de ar
mas é de fabricação nacional".

No final, destaca que as maiores vítimas da vio
lência no Brasil são os jovens entre 15 e 24 anos; que
em cada 2 jovens que morrem no País um é vítima de
violência; que o Brasil não está em guerra, mas é o
país que mais mata com armas de fogo no mundo.

Sr. Presidente, manifesto apoio a essas entida
des e apelo a V.Exa. para que coloque as referidas
matérias em votação.

O SR. GILMAR MACHADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. GILMAR MACHADO (PT- MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, gostaria de parabenizar a direção
da FASUBRA pela negociação séria e franca que
vem fazendo com o Governo.

Hoje pela manhã, na Comissão de Educação e
Cultura da Casa, estabeleceu-se um grupo para
acompanhar a continuidade da negociação que ocor
re com a FASUBRA, acima de tudo para assegurar
que de fato seja honrado o acordo assinado pelo Go
verno passado. Vamos honrar os acordos feitos.

Além disso, quero ressaltar a importância do tra
tamento dado aos ~ervidores públicos no primeiro
Orçamento do Governo Lula. Já estão assegurados a
reposição da inflação e os recursos para que se pos
sa iniciar a reestruturação da carreira dos servidores
públicos.

T~i·

Saliento o trabalho que vai ser feito não só com
a FASUBRA, mas com todas as demais entidades do
funcionalismo, para assegurar-lhes a reposição das
perdas havidas nos Governos passados, o que de
monstra o compromisso do atual Governo com os
servidores públicos e com a sua valorização.

A Comissão de Educação e Cultura vai acompa
nhar a negociação que ocorre com os servidores téc
nico-administrativos, em especial com a FASUBRA.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Co

munico aos Srs. Parlamentares que vou· encerrar a
votação e a sessão. Irnediatamente convocarei outra
para 2 minutos depois.

Como o quorum vai demorar um pouco a ser
atingido, concederei a palavra aos Deputados que
constam da lista de inscritos, começando pelos Depu
tados Moroni Torgan, Gonzaga Patriota, Asdrubal
Bentes e aqUeles que querem dar seus pronuncia
mentos como lidos.

A SRA. DRA. CLAIR - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA.DRA. CLAIR (PT- PRo Pela ordem.
Semrevisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a Nação, a sociedade e o Parlamen
to estão preocupados com a explosão do Veículo
Lançador de Satélites -- VLS-1 , apesar de compreen
derem a importância do Programa Espacial Brasilei
ro.

Devido a tais preocupações, comunico a esta
Casa que hoje a Comissão de Ciência e Tecnologia
aprovou requerimento de minha autoria e de diversos
outros Deputados para que sejam convidados o Mi
nistro· da Defesa, José Viegas Filho, o Ministro da
Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral Vieira, e o Pre
sidente da Agência Espacial Brasileira, Luiz Bevilac
qua, para virem a esta Casa prestar informaçõesso
bre a explosão do VLS-1 , em Alcântara.

Comunico que a Comissão deCiênciae Tecnolo
gia decidiu solicitar ao Presidente daCâmaraque deter
mine a criação de ComiSsão Externa para fazer um di
agnóstico das causas do acidente com o Veículo lan
çador de Satélite e do Programa Espacial Brasileiro.

Passo a abordar outro assunto. Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, todas as vezes em que fala
mos da mulher e da política faz-se necessário lembrar
a difícil e secular luta para que possamos nos igualar
aos homens, no que diz respeito aos direitos civis,
econômicos, sociais e políticos. A cada difícil conquis-
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ta, a cada vitória suada é preciso refletir sobre as mu- Os estudos mostram que as mulheres precisam
Iheres que tombaram na luta para qUê hoje pudésse- estudar 25% mais do que os homens para que pos-
mos estar aqui discutindo, de forma livre e altiva, a sam igualar-se a eles nos salários. Assim, os homens
nossa participação política e os nossos espaços. É, com apenas um ano de estudo ganham 41 ,9% a mais
portanto, neste sentido que relembro as 129 mulhe- do que as mulheres de mesma escolaridade. Para o
res operárias que morreram asfixiadas e queimadas, grupo que passou 17 anos nos bancos escolares a di-
no dia 8 de março de 1857, nos Estados Unidos, por- ferença é de 98,9% a mais, a favor dos homens.
que ousaram reivindicar melhores condições de tra- No entanto, o IBGE já detectou que as mulheres
balho. E rendo a minha homenagem a todas as heroí- respondem por 24,9% das chefias dos lares no Brasil,
nas anônimas, brasileiras e de todo o mundo, que e esse percentual aumenta para 33,4% entre as pes-
contribuíram ou vêm contribuindo para que possamos soas idosas, isto é, com mais de 60 anos.
alcançar a condição de igualdade em todos os seg- No Paraná já somos 41 ,9% da População Eco-
mentos da atividade política, social e econômica. nomicamente Ativa - PEA. Isso significa que em nos-

No Brasil, não faz muito tempo que as mulheres so Estado já existem 2,1 milhões de mulheres no mer-
começaram a ocupar importantes espaços junto à at~ cado de trabalho. Cada vez mais a participação eco-
vidade política, social e econômica. Foi em 1932 que nômica das mulheres se consolida. Nos últimos 10
garantimos o direito ao voto. Até o início da década de anos crescemos em 25% a nossa participação nesse
60 érarnos enquadradas no Código Civil, em relação setor, contra 10,1 % dos homens. Por outro lado, a di-
aos homens, na mesma condição das crianças, dos ferença de rendimento ainda é muito grande, com as
deficientes mentais e dos índios, que eram tutelados mulheres ganhando em média 69,6% do recebido pe-
pelo Estado. O fato é que, desde 1985, 42 leis foram los homens, segundo o PENA0 de 2001.
aprovadas para ampliar as oportunidades e os dire~ É óbvio, apesar desse diagnóstico, que a situa-
tos para as mulheres. ção das mulheres, comparada com a das décadas

Mesmo assim, para falarmos sobre a mulher na anteriores, melhorou e muito.
política e na reforma política que objetiva aperfeiçoar É neste contexto, portanto, em que se constata
o sistema democrático em nosso País, precisamos

ainda a precária situação das mulheres nos campos
fazer um diagnóstico da nossa participação na cons-
trução sociopolítica e econômica da Nação, compara- socioeconômico e político, que precisamos discutir a
da à dos homens. reforma política como instrumento de aprofundamen-

Em primeiro lugar, segundo o IBGE, nós, mulhe- to da democracia e oportunidade para introduzirmos
medidas que contribuam ainda mais para melhorar as

res, já somos a maioria no Brasil. Representamos
mais de 50% da população. Apesar disso é fácil per- condições das mulheres.
ceber que as mulheres ainda são tratadas em nossa Antes de entrar nas proposições que são direta-
sociedade como cidadãs de segunda categoria. No mente ligadas aos interesses das mulheres, vamos
Paraná, foi preciso que adentrássemos o novo milê- repassar o que está circulando pelos corredores do
nio para que a primeira mulher pudesse ser eleita De- Congresso Nacional e principalmente dentro da Co-
putada Federal. É com muito orgulho, portanto, que, missão Especial da Reforma Política como propostas
em nome das mulheres, eu consegui romper esse de discussão.
tabu, elegendo-me para um cargo que secularmente Financiamento público das campanhas.
vinha sendo reservado aos nossos companheiros hO- O financiamento público das campanhas tem por
mens. Ainda assim, na Câmara dos Deputados repre- objetivo garantir aos candidatos igualdade na disputa
sentamos 8,5% do universo de 513 cadeiras, com eleitoral. É flagrante o desequilíbrio existente em decor-
apenas 42 mulheres eleitas. No Senado, de 81 Sena- rência do poder econômico de alguns, em razão do fi-
dores, somos apenas 8 mulheres, chegando a 10%. nanciamento privado de suas campanhas. Obviamen-

Nossa situação no mercado de trabalho ainda te, ficaria proibido o financiamento privado, transforma-
continua preocupante. Senão vejamos: um relatório do em crime eleitoral passível de punição. Essa propos-
do Governo Federal aponta que 40% das mulheres ta visa acabar com a tradicional compra do mandato
ocupam condição precária no mercado de trabalho. O pelo poder econômico, democratizando o processo ele-
emprego doméstico ainda é a sua principal ocupação itoral, beneficiando assim a participação das mulheres,
econômica, com 88% ganhando menos do que 2 sa- já que um dos maiores obstáculos à participação femini-
lários mínimos e com 76% sem registro em carteira. na é sem dúvida a questão financeira.
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Extinção das coligações partidárias nas propor- Não há dúvida de que as mulheres têm uma lon-
cionais. ga jornada pela frente, até efetivamente se igualarem

Constata-se que as coligações partidárias nas com os homens em direitos e oportunidades, em nos-
proporcionais, nos processos eleitorais, resultam em sa sociedade. De todos os mecanismos que poderão
grandes distorções. Muitos Parlamentares são eleitos de fato contribUir decisivamente para. qU? possamos
pelas coligações, que se desfazem no momento se- ser vitoriosas, o exercício da cidadania pró-ativa é o
guinte, sem nenhum compromisso com o que foi pu:- mais importante. A atividade política das mulheres
blicamente apresentado aos eleitores. deve ser estimulada na organização da sociedade ci-

Instituição das federações partidárias em subs- vil, começando pelos bairros, escolas e locais de tra-
tituição às coligações. balho, Esses espaços funcionam como celeirosde for-

Dois ou mais partidos poderiam constituir uma mação de lideranças femininas. Sabemosque pratica-
federação, que teria de durar pelo menos 4 anos, es- mente todas as mulheres bem-sucedidas na vida polí-
tabelecendo um bloco de atuação partidária com tica começaram por uma forte atuação nesses locais.
compromissos claros dos eleitos junto aos eleitores.

Listaspartidárias nas eleições proporcionais. Por essa razão, sugiro que estirrlUlemos apro-
dução de eventos e atividades que fortaleçam o exer-

Uma das propostas que está sendo ventilada é cicio da cidadania feminina. Debrucemo-nos sobre
a mudançasignificativa no processo eleitoral, visando ta .. .. Ih d t

f rt I . t d rt'd N I' H • uma pau com.um que.•. possa.. UM a.. s mu .. e.res .e. 0-ao o ~eclmeno ospa I. os. aseelçoesproporcl- d rt'd . Ch . 'd' rt . t
onais não se votaria mais em candidatos avulsos e os os pa lOS. . egar~ Q la, ce amen~, em que
sim em listas partidárias - ou seja, o eleitor passaria a enxergaremos no horizonte ullla. sociedade comple-
votar no partido. tamente livre de preconceitos e pri~i1é!Jios, em que to-

Ampliação do tempo de filiação partidária para dos os seres humanos serão iguais e de fato tratados
se candidatar. como tal, independentemente desexo'iraça, cor, reli-

Uma das propostas aprovadas pela Comissão gião ou opção sexual. Até lá temos muito oque lutar.
Especial da Reforma Política estabelece o tempo de 1 Obrigada.
ano pa.ra. a p.•. rimeira filiação e de 2 anos antes do pie.. OSR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Não
t d f'l' H EI bOtO b havendo mais quem queira votar, declaro encerradaoparaasegun a lIaçao. ao Je Ivaaca arcomas
transferências de partido às vésperas das eleições. a votação.

§ssas. propostas são as mais discutidas na Co- O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
missão Especial da Reforma Política, mas nós, mulhe- Mesa vai proclamar o resultado da votação:
res, temos de propor e reforçar a chamada ação afír- VOTARAM
mativa, Q sistema de cotas para mulheres candidatas, Sim 266
que prevê 30% das vagas de .cada partido, foi uma
grande conquista. A participação das mulheres na Não 22
composição dós diretórios e executivas de partidos foi Abstenção: pelo art. 117, a minha e a do Presiden-
outra. No entanto, precisamos avançar na ação afir- te João Paulo Cunha.
mativap~ragarantirque a mulhêr possa ombrear com Total 288 votos.

os homens em direitos eoportunidades, Uma das mais É APROVADO O REQUERIMENTO
polêmicas propostas de ação afirrT)ativaque vem sen- DE ENCERRAMENTO DA DISCUSSÃO DA
do discutida éa de cotas junto aos Parlamentos. Eles PROPOSTA DE EMENDA Á
passariam ~ter 30%, ou outro percentual,de mulheres CONSTITUiÇÃO N0 40-C, DE 2003. ESTÁ
em sua composi~ão. Acredito que essa proposta faria ENCERRADA A DISCUSSÃO.
sentido, se for. aprovado. o sistema de lista partidária
para·as eleiçõt3s pr~porcionais.

~reci13~mos av~liar, porém, se o conjunto de
açõesafirmatival;jáadotadas v?m contribuindo signi
ficativ~rnente para que as mulheres possam conquis
tar o seudi~e.ito de igualdade emrelação aos homens;
se o direit() aoses~aços nos partidos políticos vem
sendo respeitado adequadamente ou se não vem
passando de figuração.
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Inocêncio Oliveira - 14:15

RESULTADO DA VOTAÇÃO

Sim 266
Não 22
Total da Votação 288

ART. 17 2

Total Quorum 290
Obstrução 42

ORIENTAÇÃO

PT -Sim
PMDB-Sim
PFL - Obstrução
PSDB - Obstrução
PTB-Sim
PP-Sim
PUPSL-Sim
PSB-Sim
PPS-Sim
PDT -Sim
PCdoB-Sim
PRONA-Não
PV-Sim
GOV.-Sim
Partido Bloco Voto

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB Sim
Dr. Rodolfo Pereira PDT Sim
Maria Helena PMDB Não
Pastor Frankembergen PTB Sim
Suely Campos PP Sim
Total Roraima: 5

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT Sim
Davi Alcolumbre PDT Sim
Dr. Benedito Dias PP Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Hélio Esteves PT Sim
Janete Capiberibe PSB Sim
Total Amapá: 6

PARÁ

Ann Pontes PMDB Sim
Asdrubal Bentes PMDB Sim
Babá PT Não

Josué Bengtson PTB Sim
Nilson Pinto PSDB Obstrução
Paulo Rocha PT Sim
Wladimir Costa PMDB Sim
Zé Geraldo PT Sim
Zequinha Marinho PTB Sim
Total Pará: 9

AMAZONAS

Átila Lins PPS Sim
Carlos Souza PL PUPSL Sim
Francisco Garcia PP Sim
Humberto Michiles PL PUPSL Sim
Lupércio Ramos PPS Sim
Silas Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB Sim
Total Amazonas: 7

RONDONIA

Anselmo PT Sim
Confúcio Moura PMDB Sim
Eduardo Valverde PT Sim
Marinha Raupp PMDB Sim
Miguel de Souza PL PUPSL Sim
Total Rondonia : 5

ACRE

Henrique Afonso PT Sim
Júnior Betão PPS Sim
Nilson Mourão PT Sim
Perpétua Almeida PCdoB Sim
Zico Bronzeado PT Sim
Total Acre: 5

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Sim
Eduardo Gomes PSDB Obstrução
Homero Barreto PTB Sim
Maurício Rabelo PL PUPSL Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
Pastor Amarildo PSB Sim
Total Tocantins: 6

MARANHÃO

César Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Eliseu Moura PP Sim
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Gastão Vieira PMDB Sim
João Castelo PSDB Obstrução
Pedro Fernandes PTB Sim
Sebastião Madeira PSDB Obstrução
Terezinha Fernandes PT Sim
Wagner Lago PDT Sim
Washington Luiz PT Sim
Total Maranhão: 10

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PUPSL Sim
Aníbal Gomes PMDB Sim
Antonio Cambraia PSDB Obstrução
Ariosto Holanda PSDB Sim
Gonzaga Mota PSDB Obstrução
Inácio Arruda PCdoB Sim
João Alfredo PT Sim
José Unhares PP Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB Sim
Leônidas Cristino PPS Sim
Manoel Salviano PSDB Sim
Mauro Benevides PMDB Sim
Moroni Torgan PFL Obstrução
Pastor Pedro Ribeiro PMDB Sim
Vicente Arruda PSDB Não
Zé Gerardo PMDB Sim
Total Ceará: 17

PIAuí

Átila Ura PSDB Obstrução
B. SáPPS Sim
Moraes Souza PMDB Sim
Paes Landim PFL Sim
Simplício Mário PT Sim
Total Piauí: 5

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT Sim
Múcio Sá PTB Sim
Sandra Rosado PMDB Sim
Total Rio Grande do Norte: 3

PARAíBA

Adauto Pereira PFL Sim
Benjamin Maranhão PMDB Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Lúcia Braga PMN Sim
Luiz Couto PT Sim

Marcondes Ga.delha PTB Sim
Philemon Rodrigues PTB Sim
Wellington Roberto PL PUPSL Sim
Wilson Santiago PMDB Sim
Total Paraíba : 9

PERNAMBUCO

Carlos Eduardo Cadoca PMDB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Art. 17
José Chaves PTB Sim
José Múcio Monteiro PTB Sim
Marcos de Jesus PL PUPSL Sim
Maurício Rands PT Sim
Miguel Arraes PSB Sim
Pastor Francisco Olímpio PSB Sim
Paulo Rubem Santiago PT Sim
Renildo Calheiros PCdoB Sim
Roberto Magalhães PTB Sim
Total Pernambuco: 13

ALAGOAS

João Lyra PTB Sim
Maurício auintella Lessa PSB Obstrução
Olavo Calheiros PMDB Sim
Total Alagoas: 3

SERGIPE

Bosco Costa PSDB Obstrução
Heleno Silva PL PUPSL Sim
João Fontes PT Não
Jorge Alberto PMDB Sim
Mendonça Prado PFL Sim
Total Sergipe: 5

BAHIA

Alice Portugal PCdoB Sim
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL Obstrução
Aroldo Cedraz PFL Obstrução
Claudio Cajado PFL Obstrução
Colbert Martins PPS Sim
Coriolano Sales PFL Obstrução
Daniel Almeida PCdoB Sim
Edson Duarte PV Sim
Fábio Souto PFL Obstrução
Fernando de Fabinho PFL Obstrução
Gerson Gabrielli PFL Obstrução
Guilherme Menezes PT Sim
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Jairo Carneiro PFL Sim
João Carlos Bacelar PFL Sim
João Leão PL PUPSL Sim
José Carlos Araújo PFL Obstrução
Josias Gomes PT Sim
Jutahy Junior PSDB Obstrução
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Bassuma PT Sim
Marcelo Guimarães Filho PFL Obstrução
Pedro Irujo PFL Sim
Severiano Alves PDT Sim
Walter Pinheiro PT Sim
Zezéu Ribeiro PT Sim
Total Bahia: 25

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Obstrução
Cabo Júlio PSB Sim
Carlos Willian PSB Sim
César Medeiros PT Sim
Cleuber Carneiro PFL Não
Dr. Francisco Gonçalves PTB Sim
Edmar Moreira PL PUPSL Sim
Eliseu Resende PFL Obstrução
Fernando Diniz PMDB Sim
Geraldo Thadeu PPS Sim
Gilmar Machado PT Sim
Ibrahim Abi-Ackel PP Sim
Isaías Silvestre PSB Sim
Jaime Martins PL PUPSL Sim
João Magalhães PTB Não
João Magno PT Sim
João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL Sim
José Militão PTB Não
José Santana de Vasconcellos PL PUPSL Sim
Júlio Delgado PPS Sim
Lael Varella PFL Sim
Leonardo Mattos PV Sim
Leonardo Monteiro PT Sim
Lincoln Portela PL PUPSL Sim
Marcello Siqueira PMDB Sim
Márcio Reinaldo Moreira PP Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim

Mário Assad Júnior PL PUPSL Sim
Mauro Lopes PMDB Sim

Odair PT Não

Patrus Ananias PT Sim

---- --------------

Paulo Delgado PT Sim

Reginaldo Lopes PT Si m
Romeu Queiroz PTB Sim
Ronaldo Vasconcellos PTB Sim
Sérgio Miranda PCdoB Sim
Silas Brasileiro PMDB Sim
Virgflio Guimarães PT Sim
Total Minas Gerais: 39

EspíRITO SANTO

Iriny Lopes PT Sim
Marcus Vicente PTB Sim
Neucimar Fraga PL PUPSL Sim
Nilton Baiano PP Sim
Renato Casagrande PSB Sim
Total Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

Almir Moura PL PUPSL Sim
André Luiz PMDB Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Bernardo Ariston PMDB Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Carlos Nader PFL Obstrução
Carlos Santana PT Sim
Chico Alencar PT Sim
Deley PV Sim
Edson Ezequiel PMDB Sim
Eduardo Cunha PMDB Sim
Eduardo Paes PSDB Não
Fernando Gonçalves PTB Sim
Itamar Serpa PSDB Obstrução
Jair Bolsonaro PTB Não
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Sim
Jorge Bittar PT Sim
José Divino PMDB Sim
Laura Carneiro PFL Obstrução
Leonardo Picciani PMDB Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Maria Lucia PMDB Sim
Miriam Reid PSB Obstrução
Moreira Franco PMDB Sim
Paulo Baltazar PSB Sim

Paulo Feijó PSDB Obstrução

Reinaldo Betão PL PUPSL Sim

Renato Cozzolino PSC Sim
Sandro Matos PSB Sim

Simão Sessim PP Sim
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Vieira Reis PMDB Sim
Total Rio de Janeiro: 31

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB Obstrução
Aldo Rebelo PCdoB Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Não
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Carlos Sampaio PSDB Obstrução
Cláudio Magrão PPS Sim
Corauci Sobrinho PFL Não
Devanir Ribeiro PT Sim
Dimas Ramalho PPS Sim
Dr. Evilásio PSB Sim
Dr. Pinotti PMDB Não
Durval Orlato PT Sim
Edna Macedo PTB Sim
Elimar Máximo Damasceno PRONA Não
Enéas PRONA Não
Gilberto Kassab PFL Obstrução
Gilberto Nascimento PMDB Sim
Ivan Valente PT Sim
Jamil Murad PCdoB Sim
Jefferson Campos PSB Sim
João Batista PFL Obstrução
João Paulo Cunha PT Art. 17
José Eduardo Cardozo PT Sim
Julio Semeghini PSDB Obstrução
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiz Carlos Santos PFL Obstrução
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Luiza Erundina PSB Sim
Mariângela Duarte PT Sim
Medeiros PL PUPSL Sim
Milton Monti PL PUPSL Sim
Orlando Fantazzini PT Sim
Professor Irapuan Teixeira PRONA Não
Professor Luizinho PT Sim
Roberto Gouveia PT Sim
Robson Turna PFL Sim
Rubinelli PT Sim
Teima de Souza PT Sim
Vanderlei Assis PRONA Não
Vicente Cascione PTB Sim
Vicentinho PT Sim
Total São Paulo: 42

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Sim
Celcita Pinheiro PFL Obstrução
Ricarte de Freitas PTB Sim
Rogério Silva PPS Sim
Thelma de Oliveira PSDB Obstrução
Wilson Santos PSDB Obstrução
Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB Sim
Sigmaringa Seixas PT Sim
Wasny de Roure PT Sim
Total Distrito Federal: 3

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB Sim
Jovair Arantes PTB Sim
Leandro Vilela PMDB Sim
Luiz Bittencourt PMDB Sim
Neyde Aparecida PT Sim
Pedro Chaves PMDB Sim
Ronaldo Caiado PFL Obstrução
Rubens Otoni PT Sim
Sandro Mabel PL PUPSL Sim
Vilmar Rocha PFL Obstrução
Total Goiás: 10

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Sim
Antonio Cruz PTB Sim
Geraldo Resende PPS Sim
João Grandão PT Sim
Murilo zauith PFL Obstrução
Nelson Trad PMDB Sim
Waldemir Moka PMDB Não
Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

André zacharow PDT Sim
Assis Miguel do Couto PT Sim
Cezar Silvestri PPS Sim
Chico da Princesa PL PUPSL Sim
Colombo PT Sim
Dr. Rosinha PT Sim
Dra. Clair PT Sim
Eduardo Sciarra PFL Obstrução
Giacobo PL PUPSL Sim
Gustavo Fruet PMDB Sim
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Hermes Parcianello PMDB Sim
Iris Simões PTB Sim
José Borba PMDB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
Max Rosenmann PMDB Sim
Moacir Micheletto PMDB Sim
Odílio Balbinotti PMDB Sim
Oliveira Filho PL PUPSL Sim
Osmar Serraglio PMDB Sim
Paulo Bernardo PT Sim
Selma Schons PT Sim
Takayama PMDB Sim
Total Paraná: 22

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB Sim
Carlito Merss PT Sim
Edison Andrino PMDB Sim
João Matos PMDB Sim
Jorge Boeira PT Sim
Luci Choinacki PT Sim
Mauro Passos PT Sim
Paulo Afonso PMDB Sim
Paulo Bauer PFL Obstrução
Vignatti PT Sim
Zonta PP Sim
Total Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Não
Alceu Collares PDT Sim
Ary Vanazzi PT Sim
Beto Albuquerque PSB Sim
Cezar Schirmer PMDB Sim
Darcísio Perondi PMDB Sim
Eliseu Padilha PMDB Sim
Enio Bacci PDT Sim
Henrique Fontana PT Sim
Kelly Moraes PTB Sim
Luciana Genro PT Não
Maria do Rosário PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMOB Não
Milton Cardias PTB Sim
Nelson Proença PPS Sim
Onyx Lorenzoni PFL Obstrução
Orlando Desconsi PT Sim
Osvaldo Biolchi PMOB Sim
Pastor Reinaldo PTB Sim
Paulo Gouvêa PL PUPSL Sim
Paulo Pimenta PT Sim

Pompeo de Mattos PDT Não
Tarcisio Zimmermann PT Sim
Total Rio Grande do Sul: 23

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Esta Presidência vai convocar sessão extraordinária
para as 15h02min. Não há mais tempo para realiza
ção da Sessão Ordinária.

VI - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

Peço aos Srs. Parlamentares que permaneçam
em plenário para que possamos ter quorum imediata
mente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

RORAIMA

Almir Sá PLPUPSL
Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PLPLlPSL
Total de Roraima: 3

AMAPÁ

Davi Alcolumbre PDT
Eduardo Seabra PTB
Valdenor Guedes PP
Total de Amapá: 3

PARÁ

Ann Pontes PMDB
José Priante PMDB

Nicias Ribeiro PSDB
Nilson Pinto PSDB
Raimundo Santos PLPUPSL
Vic Pires Franco PFL
Zé Lima PP
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PTS
Total de Pará: 9

AMAZONAS

Carlos Souza PLPUPSL
Humberto Michiles PLPUPSL
Lupércio Ramos PPS
Total de Amazonas: 3
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RONDÔNIA

Confúcio Moura PMDB

Miguel de Souza PLPUPSL

Total de Rondônia: 2

ACRE

Júnior Betão PPS
Perpétua Almeida PCdoB
Total de Acre: 2

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
Homero Barreto PTB
Kátia Abreu PFL
Maurício Rabelo PLPUPSL
Pastor Amarildo PSB
Ronaldo Dimas PSDB
Total de Tocantins: 6

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP
Clóvis Fecury PFL
Eliseu Moura PP
João Castelo PSDB
Nice Lobão PFL
Sarney Filho PV
Sebastião Madeira PSDB
Terezinha Fernandes PT
Wagner Lago PDT
Total de Maranhão: 9

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB
Ariosto Holanda PSDB
Arnon Bezerra PSDB
Bismarck Maia PSDB
Gonzaga Mota PSDB
Inácio Arruda PCdoB
João Alfredo PT
Leônidas Cristino PPS
Moroni Torgan PFL
Roberto Pessoa PLPUPSL
Rommel Feijó PSDB
Total de Ceará: 11

PIAuí

Paes Landim PFL
Promotor Afonso Gil PCdoB
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT
Fátima BezerraPT
Lavoisier Maia PSB
Múcio Sá prB
NélioDias PP
Total de RloGrande do Norte: 5

PARAíBA

Marcondes Gadelha PTB
Ricardo Rique PLPUPSL
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

Gonzaga Patriota PSB
José Chaves PTB
José Mendonça Bezérra PFL
Luiz Piauhyl.ino PTB
Maurício Rands PT
Miguel Arraes PSB
Raul Jungmann PPS
Renildo Calheiros PCdoB
Total de Pernambuco: 8

ALAGOAS

João Caldas PLPUPSL
José Thomaz Nonô PFL
Maurício QuinteUa Lessa PSB
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PP
João Fontes PT
Machado PFL
Mendonça Prado PFL
Total de Sergipe: 4

BAHIA

Alice Portugal PCdoB
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL
Coriolano Sales PFL
Daniel Almeida PCdoB
Edson Duarte PV
Fernando de Fabinho PFL
Jairo Carneiro PFL
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PFL
Jonival Lucas Junior PTB
José Carlos Araújo PFL
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Jutahy Junior PSDB
Luiz Carreira PFL
Marcelo Guimarães Filho PFL
Mário Negromonte PP
Robério Nunes PFL
Severiano Alves PDT
Walter Pinheiro PT
Total de Bahia 18

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS
Carlos Melles PFL
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB
Edmar Moreira PLPUPSL
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Jaime Martins PLPUPSL
João Magalhães PTB
Júlio Delgado PPS
Mário Heringer PDT
Osmânio Pereira PTB
Saraiva·Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB
Total de Minas Gerais: 15

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP
Iriny Lopes PT
José Carlos Elias PTB
Manato PDT
Marcus Vicente PTB
Total de Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB

Alexandre Santos PP
André Luiz PMDB
Bernardo Ariston PMDB
Bispo Rodrigues PLPUPSL
Carlos Nader PFL

Deley PV
Fernando Gabeira PT
Itamar Serpa PSDB

Laura Carneiro PFL
Lindberg Farias PT
Moreira Franco PMDB

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Paulo Feijó PSDB

Renato Cozzolino PSC

Roberto Jefferson PTB
Total de Rio de Janeiro: 15

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Aldo Rebelo PCdoB
Aloysio Nunes Ferreira PSDB
Bispo Wanderval PLPUPSL
Carlos Sampaio PSDB
Celso Russomanno PP
Cláudio Magrão PPS
Devanir Ribeiro PT
Gilberto Nascimento PMDB
Ivan Valente PT
Jefferson Campos PSB
João Batista PFL
Jovino Cândido PV
Lobbe Neto PSDB
Luciano Zica PT
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina PSB
Medeiros PLPLlPSL
Milton Monti PLPUPSL
Neuton Lima PTB
Paulo Lima PMDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Izar PTB
Roberto Gouveia PT
Salvador Zimbaldi PTB
Teima de Souza PT
Vadão Gomes PP
Total de São Paulo: 27

MATO GROSSO

Ricarte de Freitas PTB

Thelma de Oliveira PSDB
Welinton Fagundes PLPUPSL
Wilson Santos PSDB
Total de Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

José Roberto Arruda PFL
Osório Adriano PFL
Sigmaringa Seixas PT
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 4

Agosto de 2003
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GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSOB
João Campos PSOB
Jovair Arantes PTB
Pedro Chaves PMOB
Roberto Balestra. PP
Sandes Júnior pp
SandroMabel PLPUPSL
Vilmar Rocha PFL
Totâl de Goiás: 8

DIÁRIO DA CÂMARA DOS D8Pl.JTADOS Quinta-feira 28 40687

Osvaldo Biolchi PMOB

Paulo Gouvêa PLPUPSL
Pompeode Mattos PDT
Total de Rio Grande do Sul: 9

DEIXAM DE COMPARECER OS
SRS.:

PARÁ

Jader Bélrbalho PMOB
Total de Pará: 1

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
Geraldo Resende PPS
NelsonTrad PMOB
Walderrir Moka PMOB
Total de Mato· Grosso do Sul: 4

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Affonso CamargoPSDB
Alex Canziani PTB
André lacharow POT
Cezar Silvestri PPS
Chico da Prinéesa PLPUPSL
ColomboPT
Eduardo 8ciarra PFL
Gustavo Fruet PMOB
José Carlos Martihez PTB
Max Rosenmann PMOB
Paulo Bernardo PT
Takayarna PMOB
TotaldePaianá: 13

SANTA CATARINA

Gervásio Silva PFL
João Pizzolatti PP
Jorge Boeira PT
Leodegar Tiscoski PP
Total de Santa Catarina: 4

RIO GRANDE DO SUL

Augusto NardesPP
Francisco Appio PP
Júlio Redecker PSDB
Luciana Genro PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Proença PPS

RONDONIA

Nilton Capixaba PTB
Total de Rondonia: 1

MARANHÃO

Neiva Moreira POT
Total de Maranhão:.1

PIAuí

Ciro Nogueira PFL
Mussa Demes PFL
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMOB
Ney Lopes PFL
Total de Rio Grande do Norte: 2

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB
Eduardo Campos PSB
Joaquim Francisco PTB
OsValdo Coelho PFL
Ricardo Fiuza PP
Roberto Freire PPS
Severino Cavalcanti PP
Total de Pernambuco: 7
ALAGOAS
Givaldo Carimbão PSB
Total de Alagoas 1

BAHIA

Geddel Vieira Lima PMDB
José Carlos Aleluia PFL
Reginaldo Germano PFL
Total de Bahia: 3
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MINAS GERAIS
Herculano Anghinetti PP
Ivo José PT
Rafael Guerra PSOB
Roberto Brant PFL
Total de Minas Gerais: 4

EspíRITO SANTO

Rose de Freitas PSOB
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO
Rodrigo Maia PFL
Total de Rio de Janeiro: 1

SÃO PAULO
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Mendes Thame PSOB
Or. Hélio POT
João Herrmann Neto PPS
José Mentor PT
Marcelo Ortiz PV
Nelson Marquezelli PTB
Valdemar Costa Neto PLPUPSL
Zulaiê Cobra PSOB
Total de São Paulo: 9

MATO GROSSO
Pedro Henry PP
Total de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

Maninha PT
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Enio Tatico PTB
Professora Raquel Teixeira PSOB
Total de Goiás: 2

MATO GROSSO DO SUL
Vander Loubet PT
Total de Mato Grosso do Sul: 1

RIO GRANDE DO SUL

Luis Carlos Heinze PP
Total de Rio Grande do Sul: 1

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Encerro a sessão, convocando outra, Extraordinária,
para hoje, quarta-feira, dia 27, às 15h02min, com a
seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSiÇÕES ESPECIAIS
(Art. 202 c/c Art. 191, I, do Regimento Interno)

Continuação da Discussão

1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

W 40-C, DE 2003
(Do Poder Executivo)

Continuação da discussão, em se
gundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 40-8, de 2003, que modifi
ca os arts. 37, 40, 42, 48, 96, 149 e 201 da
Constituição Federal, revoga o inciso IX do
§ 3° do art. 142 e § 10 do art. 201 da Cons
tituição Federal e dispositivos da Emenda
Constitucional n° 20, de 15 de dezembro
de 1998, e dá outras providências.

(Encerra-se a sessão às 15 horas.)

Ata da 1558 Sessão, Extraordinária,
Vespertina, em 27 de agosto de 2003

Presidência dos Srs.: João Paulo Cunha, Presidente; Inocêncio Oliveira,
10 Vice-Presidente; Laura Carneiro, § 2 0 do artigo 18 do Regimento Interno.

ÀS 15 HORAS E 3 MINUTOS
COMPARECEM OS SRS.:

João Paulo Cunha
Inocêncio Oliveira
Luiz Piauhylino

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

Geddel Vieira Lima
Severino Cavalcanti
Nilton Capixaba
Wilson Santos
Confúcio Moura
João Caldas
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RORAIMA

ALCESTE ALMEIDA PMDB
ALMIR SÁ PLPUPSL
DR. RODOLFO PEREIRA PDT
FRANCISCO RODRIGUES PFL
LUCIANO CASTRO PLPUPSL
MARIA HELENA PMDB
PASTORFRANKEMBÊRGEN PTB
SUELY CAMPOS PP
Total de Roraima: 8

AMAPÁ

ANTONIO NOGUEIRA PT
CORONEL ALVES PLPUPSL
DAVI ALCOLUMBRE PDT
DR. BENEDITO DIAS PP
EDUARDO SEABRA PTB
HÉLIO ESTEVES PT
JANETE CAPIBERIBE PSB
VALDENOR GUEDES PP
Tôtal de Amapá: 8

PARÁ

ANIVALDO VALE PSDB
ANN PONTES PMDB
ASDRUBAL BENTES PMDB
BABÁ PT
JOSÉ PRIANTE PMDB
JOSUÉ BENGTSON PTB
NICIAS RIBEIROPSDB
NILSON PINTO PSDB
PAULO ROCHA PT
RAIMUNDO SANTOS PLPUPSL
VIC PIRES FRANCO PFL
WLADIMIR COSTA PMDB
ZÉ GERALDO PT
ZÉ LIMA PP
ZENALDO COUTINHO PSDB
ZEQUINHA MARINHO PTB
Total de Pará: 16

AMAZONAS

ÁTILA LINS PPS
CARLOS SOUZA PLPUPSL
FRANCISCO GARCIA PP
HUMBERTO MICHILES PLPUPSL
LUPÉRCIO RAMOS PPS
PAUDERNEY AVELlNO PFL

SILAS CÃMARA PTB
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 8

RONDÔNIA

AGNALDO MUNIZ PPS
ANSELMO.PT
CASARA PSDB
EDUARDO VALVERDE PT
MARINHA RAUPP PMDB
MIGUEL DE SOUZA PLPUPSL
Total de Rondônia: 6

ACRE

HENRIQUE AFONSO PT
JOÃO CORREIA PMDB
JOÃOTOTA PP
JÚNIOR BETÃO PPS
NILSON MOURÃO PT
PERPÉTUA ALMEIDA PCdoB
RONIVON SANTIAGO PP
ZICO BRONZEADO .. PT
Total de Acre: 8

TOCANTINS

DARCI COELHO PFL
EDUARDO GOMES PSDB
HOMERO BARRETO PTB
KÁTIA ABREU PFL
MAURíCIO RABELO PLPUPSL
OSVALDO REIS PMDB
PASTOR AMARILDO PSB
RONALDO DIMAS PSDB
Total de Tocantins: 8

MARANHÃO

ANTONIO JOAQUIM PP
CÉSAR BANDEIRA PFL
CLÓVIS FECURY PFL
COSTA FERREIRA PFL
DR. RIBAMAR ALVES PSB
GASTÃO VIEIRA PMDB
JOÃO CASTELO PSDB
NICE LOBÃO PFL
PAULO MARINHO PLPUPSL
PEDRO FERNANDES PTB
PEDRO NOVAIS PMDB
SARNEY FILHO PV
SEBASTIÃO MADEIRA PSDB
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TEREZINHA FERNANDES PT
WAGNER LAGO PDT
WASHINGTON LUIZ PT
Total de Maranhão: 16

CEARÁ

ALMEIDA DE JESUSPLPUPSL
ANíBAL GOMES PMDB
ANTONIO CAMBRAIA PSDB
ARIOSTO HOLANDA PSDB
ARNON BEZERRA PSDB
BISMARCK MAIA PSDB
EUNíCIO OLIVEIRA PMDB
GONZAGA MOTA PSDB
INÁCIO ARRUDA PCdoB
JOÃO ALFREDO PT
JOSÉ UNHARES PP
JOSÉ PIMENTEL PT
LÉO ALCÂNTARA PSDB
LEÔNIDAS CRISTINO PPS
MANOEL SALVIANO PSDB
MAURO BENEVIDES PMDB
MORONI TORGAN PFL
PASTOR PEDRO RIBEIRO PMDB
ROBERTO PESSOA PLPUPSL
ROMMEL FEIJÓ PSDB
VICENTE ARRUDA PSDB
ZÉ GERARDO PMDB
Total de Ceará: 22

PIAuí

ÁTILA LIRA PSDB
B.SÁ PPS
JÚLIO CESAR PFL
MARCELO CASTRO PMDB
MORAES SOUZA PMDB
MUSSA DEMES PFL
PAES LANDIM PFL
PROMOTOR AFONSO GIL PCdoB
SIMPLíCIO MÁRIO PT
Total de Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE

ÁLVARO DIAS PDT
FÁTIMABEZERRA PT
LAVOISIER MAIA PSB
MÚCIOSÁ PTB
NÉL/O DIAS PP
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA

ADAUTO PEREIRA PFL
BENJAMIN MARANHÃO PMDB
CARLOS DUNGA PTB
ENIVALDO RIBEIRO PP
INALDO LEITÃO PLPUPSL
LÚCIA BRAGA PMN
LUIZ COUTO PT
MARCONDES GADELHA PTB
PHILEMON RODRIGUES PTB
RICARDO RIQUE PLPUPSL
WELLlNGTON ROBERTO PLPUPSL
WILSON SANTIAGO PMDB
Total de Paraíba: 12

PERNAMBUCO

ANDRÉ DE PAULA PFL
CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB
FERNANDO FERRO PT
JOSÉ CHAVES PTB
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PTB
MARCOS DE JESUS PLPUPSL
MIGUEL ARRAES PSB
PASTOR FRANCISCO OLíMPIO PSB
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
PEDRO CORRÊA PP
RAULJUNGMANN PPS
RENILDO CALHEIROS PCdoB
ROBERTO MAGALHÃES PTB
Total de Pernambuco: 14

ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
GIVALDO CARIMBÃO PSB
HELENILDO RIBEIRO PSDB

JOÃO LYRA PTB
JOSÉ THOMAZ NONÔ PFL
MAURíCIO QUINTELLA LESSA PSB
OLAVO CALHEIROS PMDB
ROGÉRIO TEÓFILO PFL
Total de Alagoas: 8

SERGIPE

BOSCO COSTA PSDB
CLEONÂNCIO FONSECA PP
HELENO SILVA PLPUPSL
JACKSON BARRETO PTB
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JOÃO FONTES PT
JORGE AtBERTO PMDB
MACHADO PFL
MENDONÇA PRADO PFt
Total de Sergipe: 8

BAHIA

ALICE PORTUGAt PCdoB
ANTÔNIO CARtOS MAGAtHÃES NETO PFt
AROtDO CEDRAZ PFt
CLAUDIO CAJADO PFt
COtBERT MARTINS PPS
CORIOLANO SAtES PFt
DANIEt AtMEIDA PCdoB
EDSON DUARTE PV
FÁBIO SOUTO PFt
FÉLIX MENDONÇ~ PTB
FERNANDO DE FABINHO PFt
GERSONGABHlEtLl PFt
GUltHERME MENEZES PT
JAIRO CARNEIRO PFt
JOÃO ALMEIDA PSDB
JOÃO CARLOS BACELAR PFt
JOÃOLEÃO PLPUPSt
JONIVALtUCAS JUNIOR PTB
JOSE CARtOS AtEtUIA PFt
JOSÉ CARtOS ARAÚJO PFt
JOSÉ ROCHA PFt
JOSIASGOMES PT
JUTAHY JUNIOR PSDB

tUIZAt~E~TO PT
tUIZBASSUMA PT
tUIZ CARREIRA PFt
MARCELO GUIMARÃES FltHO PFL
MÁRIO NEG~OMONTE PP
MILTON BARBOSA PFL
NEtSdNPELLEGRINO PT

PALJt0P.A~G~LHÃES PFL
PEDROlRUJO PFt
REGINALDO GERMANO PFt
ROBEHI8NUNES PFL
SEVERIj/\NO ALVES PDT
WALTER PINHEIRO PT
ZELlNOA~OVAES PFt
ZEZÉU RIBEIRO PT
Total déBàhia: 38

MINAS GERAIS

ATHOS AVELlNO PPS
BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB
CABO JÚLIO PSB
CARtaS MEtLES PFt
CARtOS MOTA PLPUPSL
CARtaS WILLlAN PSB
CÉSAR MEDEIROS PT
CtEUBER CARNEIRO PFL
CUSTÓDIO MAnos PSDB
DA. FRANCiSCO GONÇAtVES PTB
EDMAR MOREIRA PLPUPSt
EDUARDO BARBOSA. PSDS
ELlSEU RESENDE PFt
FERNANDO DINIZ PMOS
GERALDO THADEU PPS
GltMAR MACHADO PT
ISRAHIM ABI-ACKEL PP
ISAíAS SILVESTRE PSB
JAIME MARTINSPtPUPSt
JOÃO MAGALHÃES PTS
JOÃO MAGNO PT
JOÃO PAULO GOMES DA SILVA PLPUPSt
JOSE MltlTÃO PTS
JOSÉ SANTANA DE VASCONCEtLOS PtPUPSt
JÚLIO DEtGADO PPS
LAEL VAREtLA PFL
LEONARDO MAnos PV
tEONARDO MONTEIRO PT
LINCOtN PÓR'TELA PtPUPSt
MARCELLO SIQUEIRA PMDS
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP
MARIA DO CARMO LARA PT
MÁRIO ASSAD JÚNIOR PLPUPSt
MÁRIO HERINGER POT
MAURO LOPES PMDB
NARCIO RODRIGUES PSOS
ODAIR PT
OSMÂNIO PEREIRA PTS
PATRUS ANANIAS PT
PAULO DEtGADO PT
RAFAEt GUERRA PSDB
REGINALDO.tGPES PT
ROMEt ANIZIO PP
ROMEU QUEIROZ PTS
RONAtDO VASCONCEttOS PTB
SARAIVA FELIPE PMDB
SÉRGIO MIRANDA PCdoS
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SILAS BRASILEIRO PMDB
VIRGíLIO GUIMARÃES PT
VITTORIO MEDIOLl PSDB
Total de Minas Gerais: 50

EspíRITO SANTO

FEU ROSA PP
IRINY LOPES PT
JOSÉ CARLOS ELIAS PTB
MANATO PDT
MARCELlNO FRAGA PMDB
MARCUS VICENTE PTB
NEUCIMAR FRAGA PLPUPSL
NILTON BAIANO PP
RENATO CASAGRANDE PSB
Total de Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

ALEXANDRE CARDOSO PSB
ALEXANDRE SANTOS PP
ALMERINDA DE CARVALHO PMDB
ALMIR MOURA PLPUPSL
ANDRÉ LUIZ PMDB
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
BERNARDO ARISTON PMDB
BISPO RODRIGUES PLPUPSL
CARLOS NADER PFL
CARLOS SANTANA PT
CHICO ALENCAR PT
DELEY PV
DA. HELENO PP
EDSON EZEQUIEL PMDB
EDUARDO CUNHA PMDB
EDUARDO PAES PSDB
ELAINE COSTA PTB
FERNANDO GABEIRA PT
FERNANDO GONÇALVES PTB
FRANCISCO DORNELLES PP
ITAMAR SERPA PSDB
JAIR BOLSONARO PTB
JANDIRA FEGHALI PCdoB
JOÃO MENDES DE JESUS PSLPUPSL
JORGE BITTAR PT
JOSÉ DIVINO PMDB
JOSIAS QUINTAL PSB
JUíZA DENISE FROSSARD PSDB
JULIO LOPES PP
LAURA CARNEIRO PFL

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

LEONARDO PICCIANI PMDB
L1NDBERG FARIAS PT
LUIZ SÉRGIOPT
MARIA LUCIA PMDB
MIRIAM REID PSB
MOREIRA FRANCO PMDB
NELSON BORNIER PMDB
PAULO BALTAZAR PSB
PAULO FEIJÓ PSDB
REINALDO BETÃO PLPUPSL
RENATO COZZOLlNO PSC
ROBERTO JEFFERSON PTB
SANDRO MATOS PSB
SIMÃO SESSIM PP
VIEIRA REIS PMDB
Total de Rio de Janeiro: 45

SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMAN PSDB
ALDO REBELOPCdoB
ALOYSIO NUNES FERREIRA PSDB
AMAURI ROBLEDO GASQUES PRONA
ANGELA GUADAGNIN PT
ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
ARLINDO CHINAGLlA PT
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
BISPO WANDERVAL PLPUPSL
CARLOS SAMPAIO PSDB
CELSO RUSSOMANNO PP

CLÁUDIO MAGRÃO PPS
CORAUCI SOBRINHO PFL
DELFIM NETTO PP
DEVANIR RIBEIRO PT
DIMAS RAMALHO PPS
DA. EVILÁSIO PSB
DR. PINOTTI PMDB
DURVAL ORLATO PT

EDNA MACEDO PTB
ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA
ENÉAS PRONA
GILBERTO KASSAB PFL
GILBERTO NASCIMENTO PMDB
IARA BERNARDI PT
ILDEU ARAUJO PRONA
IVAN VALENTE PT
JAMIL MURAD PCdoB
JEFFERSON CAMPOS PSB

~~- ~ --------~---- ~~-~-~---~ -
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JOÃO BATISTA PFL
JOSÉ EDUARDO CARDOlO PT
JOVINO CÂNDIDO PV
JULIO SEMEGHINI PSDB
LOBBE NETO PSDB
LUCIANO ZICA PT
LUIZANTONIO FLEURY PTB
LUIZ CARLOS8ANTOS PFL
LUIZ EDUARDOGREENHALGH PT
LUIZA ERUNDINA PSB
M~RGOS ABRAMO PFL
MARIÂNGELA DUARTE PT
MEDEIROS PLPUPSL
MIC~ELTEMER PMDB
MILTON MONTI PLPUPSL
NEUTON LIMA prB
ORLANDpFANTAlZINI PT
PAULO KOBAYASHI PSDB
PAULO LIMA PMDB
P~OFESS.OR IRAPYAN TEIXEIRA PRONA
P~OFESS()H LUlllNHO PT
RIGi\RDOIZAR. PTB
ROBERTO GOP\tEIA PT
R()~Ã()~TUMA PFL
Hl.J~If.JF4L1F)T
S,i\LY'ADORlIMBALDI PTB
TELtv'ADESqUZA PT
Vfi\~Ãoê()rvtESPP
VI\L\1)t:Jtv1,l\HCOSTA NETO PLPUPSL
VA~J)E~~E'iI\ÃSIS PRONA
VICEiNfr§.CASCIONE PTB
\lIÇENWINHOPT
WALTERFELIDMAN PSDB

Z~~f~~9~1iP. PSDB
Tot~;dqeSãpPaulo:64

MATO GROSSO

CARLOS ABICALlL PT
CELCITA PINHEIRO PFL
PEDRO HENRY PP
RICARTEDE FREITAS PTB
ROGÉRIOSILYA PPS
THEl.-MADEOLl\lEIRA PSDB
WELlNTONFAGUNDES PLPUPSL
Total de Matd Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

ALBERTO FRAGA PMDB
JOSÉ RAJÃO PSDB

JOSÉ ROBERTO ARRUDA PFL
OSÓRIO ADRIANO PFL
SIGMARINGASEIXAS PT
TATICO PTB
WASNY DE ROUREPT
Total de Distrito Federal: 7

GOIÁS

BARBOSA NETO PMOB
CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB
ENIO TATICO PTB
JOÃO CAMPOS PSDB
JOVAIR ARANTES PTB
LEANDRO VILELA PMOB
LEONARDO VILELA PP
l.-UIZ BITTENCOURT PMOB
NEYDE APARECIDA PT
PEDRO CHAVES pMDB
ROBERTO BALESTRA PP
RONALDO CAIADO PFL
RUBENS OTONI PT
SANDES JÚNIOR PP
SANDRO MABEL PLPUPSL
VILMAR ROCHA PFL
Total de Goiás: 16

MATO GROSSO DO SUL

ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT
ANTONIO CRUZ PTB
GERALDO RESENDE PPS
JOÃO GRANDÃO PT
MUHILO ZAUITH PFL
NELSON TRAD PMDB
WALDEMIR MOKA PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

ABELARDO LUP10N PFL
AFFONSO CAMARGO PSOB
ALEX CANZ1ANI PTB
ANDRÉZACHAROW PDT
ASSIS MIGUEL DO COUTO PT
CHICO DA PRINCESA PLPUPSL
COLOMBO PT
DlLCEU SPERAFICO .PP
DA. ROSINHA PT
DRA. CLAIR PT
EDUARDO SCIARRA PFL
GIACOBO PLPUPSL
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GUSTAVO FRUET PMDB
HERMES PARCIANELLO PMDB
IRIS SIMÕES PTB
JOSÉ BORBA PMDB
JOSÉ CARLOS MARTINEZ PTB
JOSÉ JANENE PP
LUIZ CARLOS HAULY PSDB
MAX ROSENMANN PMDB
MOACIR MICHELETTO PMDB
NELSON MEURER PP
ODíLlO BALBINOITI PMDB
OLIVEIRA FILHO PLPUPSL
OSMAR SERRAGLlO PMDB
PAULO BERNARDO PT
RICARDO BARROS PP
SELMA SCHONS PT
TAKAYAMA PMDB
Total de Paraná: 29

SANTA CATARINA

ADELOR VIEIRA PMDB
CARLlTO MERSS PT
EDISON ANDRINO PMDB
GERVÁSIO SILVA PFL
IVAN RANZOLlN PP
JOÃO MATOS PMDB
JOÃO PIZZOLAITI PP

JORGE BOEIRA PT

LEODEGAR TISCOSKI PP

LUCI CHOINACKI PT

MAURO PASSOS PT

PAULO AFONSO PMDB

PAULO BAUER PFL
SERAFIM VENZON PSDB
VIGNAITI PT
ZONTA PP
Total de Santa Catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL

ADÃO PRETTO PT
ALCEU COLLARES PDT

ARY VANAZZI PT
AUGUSTO NARDES PP
BETO ALBUQUERQUE PSB
CEZAR SCHIRMER PMDB
DARCíSIO PERONDI PMDB
ELlSEU PAD/LHA PMDB
ENIO BACCI PDT

ÉRICO RIBEIRO PP
FRANCISCO APPIO PP
FRANCISCO TURRA PP
HENRIQUE FONTANA PT
JOSÉ IVO SARTORI PMDB
JÚLIO REDECKER PSDB
KELLY MORAES PTB
LUCIANA GENRO PT
LUIS CARLOS HEINZE PP
MARIA DO ROSÁRIO PT
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
MILTON CAROlAS PTB
ONYXLORENZONI PFL
ORLANDO DESCONSI PT
OSVALDO BIOLCHI PMDB
PASTOR REINALDO PTB
PAULO GOUVÊA PLPUPSL
PAULO PIMENTA PT
POMPEO DE MATTOS PDT
TARCISIO ZIMMERMANN PT
YEDA CRUSIUS PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 30

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A lis
ta de presença registra na Casa o comparecimento
de 483 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. JOSÉ PIMENTEL, servindo como 2° Se
cretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

11I - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Pas

sa-se às

IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Concedo a palavra ao Deputado Gonzaga Patri-
ota.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
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Srs. Deputados, o Projeto de Lei nO 7.080, de 2000, ções o Projeto de Lei n° 7.080, 2002, que já recebeu
da Procuradoria-Gera' da República, em tramitação inclusive parecer favorável da Comissão de Trabalho,
nesta Casa, garante que os servidores ocupantes de de Administração e Serviço Público e da Comissão de
cargos efetivos, regidos pela Lei n° 8.112, de 1990 (o Finanças e Tributação. Acha-se agora a proposição
chamado Regime Jurídico Único), em exercício no no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e de
Ministério Público da União há pelo menos cinco Redação, onde aguardo a Relatoria, na qualidade de
anos, poderão optar pelas carreiras de Analista e membro titular preferencial sobre a matéria.
Técnico daquele órgão. Ademais, segundo o art. 104, § 1°, '~e a propo-

Esse projeto foi motivado devido à grande de- sição já tiverpareceres fávoráveis de todas as comis-
manda de atividades no MPU e a6 exíguo número de sões competentes para opinar sobre o seu mérito, ou
funcionários disponíveis, aliado ao fato de que apre- se àinda estiver pendente do pronunciamento de
ciável parcela desses servidores são requisitados, qualquer delas, como é o caso, somente ao Plenário
estáveis ou concursados. Os servidores requisitados cumpre deliberar sobre sua retirada".
de outros órgãos, portanto, poderiam optar pela lota- Apelo também aos meus nobres pares para que
ção no ~inist~rio Pú~lico, des~e que .Iá es~iv~ssem lo- votemos e aprovemos essa proposição e também a
tado~ ha mais.de CI~CO anos, Na?a, mais J~~to, Sr. PEC nO 02, de 2003, no interesse do serviço público
Presidente. A Intençao desse projeto de lei e fa~er deste País,
justiça a esse~ serv~d~res e, mais ainda~ ele ~ de inte- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
resse do serviço p~~hco, u~a vez que, apos ~ant?s O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB _ MS. Sem
anos exercendo atividade diversa da que ordlnana- . ~ ... ..):..... S

. t ' ""'··d"t: .,. h' .' d revlsao do orador, - Sr. Presidente, Sras. e rs, De-men e exerCIa nO orgao ce en e,.a guns a mais e . ·d· ,,'p I . ., f I . I
. ·d 'd' 'd" .~ .. tu" f' 'd puta os, vanos ar amentares ja a aram - entre e esuma eca a,.o servi or ja nao em q alsquer a Im a- . , 'I ' ' . .

des com suas atividades de 9rigem. os De~utad?s Mun o ZaUlth e ~eraldo Resen~e - so-

A .. .'t· .... . t' 'p.. t d E bre a Invasao de terras produtivas em Itapora, Mato
esse respel o, apresen el ' ropos a e men- G··· 'd. SI· d - bT . . d

da à Constituição Federal, de número 02, de 2003, ro~s050~' u do~ e estao,m~ ,111~a?os aproxl~a :-
possitliliti:mdb que servidores ocupantes de cargos me~et.· ':,rodu ores ruraIS., a~rll~ar concelen OI
f '·· d·U: .'-'.' d ·E 'd: . ·d·· D·' . F d·1 ' a relO egraçao e posse e a sltuaçao e tensa no oca.

e etlv a mao, os sta os, o Istnto e era e D d '.. . I" . 't· .~ 'd' t d M'do M (' .. 'of â··· e 't· ,- . . d e mo o que so ICltamos In ervençao Ime la a o 1-
re;ui9içãÓ,P~~d~ss~~~Pt~r~~e~~:~W:~~:s~~ I: nistet'"t:l JMusttiçaG' para edvitasr qlue se estabeleça um
t ~ . ".... ...", , con. I m a o rosso ou,açao no orgao cesslonano, ' , " .~ .

·'·f 'I'· ,I ··t·5 d·t t 'f - Como se ISSO nao bastasse, de ontem paran e Izmel1 e, r. aO e, emos In ormaçao h' h . , ~ ··d . 4· ' d d M'
de que o Prócurador- e aI da República, Sr. Cláudio ?j~'dOuvS~dlnval~saod' e maiS, ' Pdropne a e~ dn? .um-
Fonteles, está scilicitan'dô a r da de tramitação do CIPI? e: I roan ,Ia, envo ven ,o terras In ~genas.

Projeto de Lei n° 7,Oao. d .o .A aprovação desse Esta ~do rt;lantldos co,rJ10 ref~nsNuma repo~er da
Projeto de Lei, Sr. Presl te, Stas. e Srs. Deputa- TVa,_a TV G/~bo loça'; o Irmao.d~ ~res~dente
dos, além de ra arar u in'usUça cometida contra da. açao d'il Agricultura e o propnetano Ricardo
servidbrés de li; , val:Ja q ~.... ção, que não fo- Bach~,u,m ex-~eputad~ ~s~a?ual. $e ~ão ho~ver
ram reclistribUí 'da, ó da Carreira de pronta ençao do Mlnlsteno da Justiça, a sltua-
ApoioTécniê . tivo do!, U, criada pela Lei ção ten, , seagràvar, uma vez que a tensão está
n° 8,·1 aria a manutenção e o de- aumEmtantlo no Estado,
sen .. de prbflssionaltécnicoqualif~ Era.o que tinha a dizer, .
cado, e mente hâoomposlçâo do quadro de .0 SR. MIGUEL DE SOUZA (Bloco/PL - RO.
pessoàl '6ri0r do Mln!stério Público da Sem revi~ão do orador.) - Sr, Presidente, em nome
Uniã m~ . ido·grupo de servidores do povo ~e Rondônia, congratulamo-nos com o Go-
bene os ,éi n° 7.080, 2002, re- vernq do ,Ii?enl p~r sua adesão, na última segunda-fei-
pres~n !d~ força de trabédl10 ra, ao M~RCO$Ul. Acompanhamos a comitiva do
dessa ~o relevantes fun- Pre . .' te.Lula, ~quele país e assistimos à assinatura
ções 'to, conforme argu- do t !de adesão ,do Peru ao Mercado do Cone
ment do:proJeto. Sul, 0rrrlado pela Argentina, Paraguai, Uruguai e

o ao Sr. Procura- Brasil.
•reveja o conteúdo Esse pacto é da maior importância para os paí:-

I(ªrdo rol de propos~ ses do norte da América do Sul e para os Estados do
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Brasil que fazem fronteira com essas comunidades, Nestes 150 anos, a cidade cresceu, ganhou no.
como Rondônia, Acre e Mato Grosso. Com ele, esses vos parâmetros urbanísticos, transformou a paisa-
Estados passam a integrar o mercado andino, forma- gem semi-árida regional, despertando a atenção de
do hoje por 120 milhões de habitantes e um PIB de Minas e do Brasil para as suas potencialidades eco-
300 bilhões de reais. Também fica mais próxima a nômicas, culturais e sociais. O Vale do Mucuri assu-
nossa tão sonhada saída para o Pacífico. miu importância estratégica na expansão das políti-

Naquele momento, o Governo do Brasil e, em cas públicas estaduais a partir de Teófilo Otoni, que,
especial, o do Acre se comprometeram a construir a dessa forma, consagrou o antigo sonho do desbrava-
ponte sobre o Rio Acre, que interligará aquele Estado dor e transformou-se num grande centro de desenvol-
ao Peru, facilitando conseqüentemente nossa saída vimento regional.
para o Pacífico. Os produtos do Norte não conse- Parabéns à comunidade de Teófilo Otoni, aos
guem competir com os do Sul e Sudeste brasileiros políticos, empresários, professores, estudantes, tra-
quando são exportados pelos tradicionais Portos de balhadores, crianças, jovens, adultos, homens e mu-
Santos e Paranaguá, já que estamos a 3.300 quilô- Iheres que constréem esta cidade plena de vida e de
metros de distância, em média. Entretanto, dos por- esperança.
tos do Pacífico, estaremos a aproximadamente 2.000 Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-
quilômetros de distância. vulgação deste pronunciamento nos órgãos de comu-

Portanto, registramos a felicidade do povo do nicação da Casa e no programa A Voz do Brasil.
Estado de Rondônia e também dos Estados vizinhos, Muito obrigado.
como Mato Grosso, Acre e Amazonas, com essa
nova integração regional, que nos abre o mercado O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Sem revi-
andino e consolida o MERCOSUL. são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-

o SR. JOÃO MAGNO (PT _ MG. Pronuncia o dos, é interessante a forma como temos debatido o
seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- problema da Previdência. Quando se fala em incons-
putados, assomo à tribuna para homenagear uma titucionalidade e cláusula pétrea no desconto dos
das regiões mais importantes de Minas Gerais nesta aposentados, quase não se ouve argumentos contrá-
data tão significativa. Trata-se dos 150 anos de fun- rios; quando falamos na questão dos descontos e no
dação do Município de Teófilo Otoni, cidade-pólo da aumento do tempo de serviço para os professores ou
região do Mucuri, que faz divisa com o Vale do Jequ~ para os profissionais da saúde, não vemos ninguém
tinhonha e juntos compõem um conglomerado huma- rebatendo isso. O grande argumento de quem defen-
no e cultural dos mais singulares do Brasil. de a reforma da Previdência é que agora os marajás

vão ter um teto salarial.Em meados do século XIX, o liberal empreende-
dor Teóphilo Benedicto Ottoni fundou o Distrito de H Ora, isso não é novidade nenhuma, porque,
ladélfia, com o objetivo de desbravar a região do Vale apesar da emenda que eliminava o teto, o Plenário
do Mucuri. Logo nos primeiros anos, o intenso mov~ praticamente votou por unanimidade pela sua manu-
mento de tropeiros, mineiros e comerciantes ocasio. tenção. Nisso todos estão de acordo. Só que o teto é
nou um grande impulso no crescimento do lugarejo, para os pretensos marajás, em número de duas ou
até que em 7 de setembro de 1853 foi fundada a cida- três centenas, e também para centenas de milhares
de de Teófilo Otoni. de funcionários que serão prejudicados.

Caracterizada pela heterogeneidade racial, com Vejo, por exemplo, a questão do subteto, da
influências de famílias alemãs e européias, o Munid. qual estão excluídos o pessoal da Polícia e da fiscali-
pio possui uma cultura muito interessante e rica nas zação. Se um Governador prometer, em sua campa-
suas expressões artísticas, na culinária, nos costu. nha, que irá diminuir pela metade o seu salário, o des-
mes e até na fala. se pessoal terá que ser reduzido pela metade. Vai ser

Teófilo Otoni hoje conta com 130 mil habitantes uma maravilhaI Isso tranqüilizará tanto os que fazem
e é reconhecida como capital mundial das pedras pre- fiscalização quanto os policiais!
ciosas. A cidade tornou-se um dos maiores centros Mas não quero falar sobre isso. Cada vez que
de lapidação do Brasil e um dos mais atrativos merca- venho à tribuna as pessoas pensam que vou falar so-
dos de pedras semipreciosas do mundo, contando bre segurança ou algo dessa natureza.
com cerca de 3 mil oficinas que empregam mais de lONaverdade, hoje, quero me referir ao problema
mil pessoas nas atividades de extração, lapidação e dos enfermeiros, dos médicos e especialmente dos
comércio de pedras. professores, que terão os seus tempos de serviço au-
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Durante o discurso do Sr. Moroni Tor
gan, o Sr. Inocêncio Oliveira, 1o Vice~Presi

dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pela Sra. Laura Carneiro, §2° do
art. 18 do Regimento Interno.

o SR. CORONEL ALVES - Sra. Presidenta,
peço a palavra pela ordem.

A SRA. PRESIDENTA (Laura Carneiro) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CORONEL ALVES (Bloco/PL - AP. Pela
ordem. Sem revisãodo orador.) - Sra. Presidenta, na
votação passada, votei conforme orientação do meu
partido, o PL.

A SRA. PRESIDENT'A (Laura Carneiro) - Con
cedo a palavra àDeputada Perpétua Almeida.

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB - AC.
Sem revisão da oradora.) - Sra. Presidenta, Deputa
da Laura Carneiro,não desmerecendo a grande mai
oria dos integrantes deste parlamento, a cadeira da
presidência fica muito. melhor quando ocupada por
V.Exa. Quem sabe as mulheres ocuparão também
esse espaço.

Sra. Presidenta, Snas.· e Srs.·Deputados, a via
gem do Pr~sidente Lula ao Peru, ocorrida nos dias 25
e 26 de agosto de 2003, trouxe significativas ações à
política externabrasileira. Os acordos econômicos ra
tificados· com.o governo·peruano contribuem para o
fortalecimento do mercado sul-americano.

Aentrada do Peruno MERCOSUL, tendo o Bra
sil como principal incentivador, além de fortalecer o
mercado ·latino-amaricano,. modificará· significativa~

mente a fisionomia da América do Sul.
O Presidente Lula, ..el1l reuniã<:> com lideranças

peruanas e brasileiras, .c::I.eC:larol.l "(...) possivelmente,
os documentos dos acordos que assinamos hoje irão
garantir que nós estarernosdeverdade dando os pri
meiros passos para constriJJirmosaqui" que foi cons
truído na União Européiil'.

As relações Cômerciais do Peru com o Brasil,
em 2002, acumularam rnontante de 436 milhões de
dólareserri exporta9ges.~217 milhões de dólares em
importações. Na cerleza~eque o acordo agora firma
do garantirá o aumento destesvalores,.iniciam-se já
os debates para construção e melhoria de rodovias e
hidroviasque facilitem a~atividadescomerciais.

Aassinatura do prim~iro acordo de livre comér
cio do Governo Lula, .g~ral1tindoa inclusão do Peru
no MERCOSUL, si~~<:>1i11aestempmento histórico de
integraçãp.polítipa,çol~u~âle.s09ial.Averqadeira inte
gração da América do Sul! inicia séu prOcesso de con
solidação, fortalecendoa.nação· sul-americana, que

poderemos construir a casa da
teto sem o piso fica um teto no ar.

Precisa ter um piso para asdiversas categorias e
poder dizer: C1f*stamos fazendo justiça social:'.
Não hav~rá ~0cial somente com o teto. RefI-
ro-me. pr~nc' nté aos pro~es:ores,_ pois meus
paisfdrarit o~es e meus Irmaos sao professo-
res. Eles ta b~edit/:lv rn todas aquelas pro-
messas.. E: hoje el~s estão endo: "Moroni, nós fo-

t · ,3 '"mos ralu,Qs.
Muito obrigado.

mentados. Ou alguém vai dizer que isso não é verda
de? Eles terão de ficar mais tempo trabalhando. Por
exemplo, um professor da rede priva?a.terá u~ terr:
po privilegiado, enquanto o da rede publica sera cast!-o
gado pela reforma da Previdência.

O Governo, por meio de cálculos mentirosos,
diz que daqui a alguns anos não poderá p~gar as C?n
tas da Previdência. O que não se podera pagar e o
FMI! Temos de ter isso em mente.

Os professores estão sendo traídos porque a
grande maioria foi favorável à mudança do Governo,
como eu fui e votei muitas vezes contra esta reforma.
É correto quando dizem que esta reforma não é a
mesma apresentada ao povo brasileiro pela chapa
que ganhou a Presidência da República. Esta refor
ma estava na outra chapa. Isso é interessante, por
que a pregação das reformasda Previdência e tribu
tária era feita na chapa do outro lado. De repente, a
chapa que ganhou agreg<;>u as propostas do outro
lado. Os professores acreditavam e diziam para seus
alunos: "Será. Presidente a que irá nos valori-
zar, que irá dizer que a ed .' precisa de incenti-
vo, de apoio". Ess~s profe res sentem-se total-
mente traídos, que, para sentarem-se 5. anos
antes, terãodear5% a c aqo. Ou seja, irão se
aposentar co $ meo inda por cima, se for
professor un . iq -' a ria: deles está acima
do teto -, terãó ainda <:> desconto previdenciário, além
dos 25% QSosque ensinaram
os aluno v'O ficiaria a educa-
ção e' vai ria o·: édu~ação sen-
tem-se; t ente tr ade, tiveram um
grand~ Q. Osq , rem agora vão ~er
de paga pdrcadâ. .dentro dos 5. Irao
se apos~ntar çom, 7!5% do q Iri t;lavam.

Outra coisa estranha: quem defende a
reforma d~ot~to, Por Sé fala em piso
salariall"la., ."Previ Se cortássemos
o teto e é&t mós o' , eu passaria a acre-
ditar e(n:ju
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terá força e agilidade articulada para não se deixar Peru, tendo como objetivos a serem alcançados: es-
vencer pela ALCA. As relações de parceria, com ver- tabelecimento de um marco jurídico e institucional de
dadeiro respeito às soberanias nacionais, escrevem cooperação e integração econômica e física; criação
nova página da nossa história. Desta forma, am- de um espaço econômico ampliado; facilidades para
plia-se a possibilidade das relações comerciais da a livre circulação de mercadorias e serviços; e plena
América do Sul com os grandes mercados consum~ utilização dos fatores de produção em condições
dores da América do Norte, da Ásia e da Europa. competitivas para os países participantes. Tudo isso

Sra. Presidenta, fiz"me presente na comitiva de culminará no fator mais importante: a formação de
60 empresários acreanos, juntamente com 8 Paria- uma área de livre comércio entre o Peru e os países
mentares estaduais, entre eles o Presidente da do MERCOSUL.
Assembléia Legislativa do Acre. Ressalto aqui a gran- O jornal peruano EI Comércio, de 24 de agosto
de confiança que os empresários acreanos têm no de 2003, afirma na matéria de capa: "Nasce novo elo
governo Jorge Viana e no Governo Lula, justificando bilateral estratégico". E diz: "Brasil, o gigante da Amé-
os investimentos que se preparam para realizar, nas rica Latina, se converte em aliado no desenvolvimen-
relações comerciais fronteiriças. to do Peru, com a visita do presidente Luiz Inácio Lula

Ações como esta têm o envolvimento direto de da Silva".
inúmeras personalidades acreanas. Éde se registrar O jornal Lá República, de 25 de agosto de 2003,
o empenho do Governador do Acre, do Secretário de estampa: "Peru é agora sócio do MERCOSUL. Presi-
Planejamento do Estado, DI'. Gilberto Siqueira, e do dente Lula e Toledo firmam hoje acordo histórico". E
empresário George Pinheiro, Cônsul Honorário do refere-se ao abraço de Lula e Toledo, como o "abraço
Peru no Acre. integrador". Resumindo que "os presidentes do Bra-

Senhoras e senhores, os Presidentes Alejandro sil, Luiz Inácio Lula da Silva, e do Peru, Alejandro To-
Toledo e Luiz Inácio Lula da Silva enfocaram com ledo, selaram com um abraço o início de um momento

histórico de integração política, econômica e cultural
propriedade e estímulo a importância do Acre na inte- entre os dois países. Hoje assinaram importantes
gração entre os dois países. O Ministro dos Transpor- acordos que, segundo destacou Lula, alimentarão a
tes tem compromisso assumido de construir a ponte esperança dos povos do Peru e do Brasil de que che-
sobre o Rio Acre, que ligará a cidade de Assis Brasil, garam dias melhores para os mais pobres da América
do lado brasileiro, à cidade de lfíapari, no Peru, com do Sul".
inauguração prevista para agosto do próximo ano. Nesta concreta ação do Governo brasileiro de

Nós, políticos e empresários acreanos, estamos estreitar os laços comerciais com o Peru, algumas
orgulhosos com o tratamento que nosso pequeno ações já vêm sendo encaminhadas. Buscamos, jun-
Estado - como dizem alguns, é pequeno, mas enjoa- tamente com os Senadores Tião Viana e Geraldo
do; único da Federação brasileira a fazer uma revolu- Mesquita a rápida instalação de um posto aduaneiro
ção para se tornar brasileiro - recebeu no pronuncia- que facilite as ações mercantis. A Receita Federal
menta dos 2 Presidentes, na abertura do IV Fórum fará todos os esforços para, nos próximos dias, ga-
Empresarial Brasil-Peru. rantir a nossa reivindicação.

Cabe também registrar, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Presidenta, o Presidente Lula afirmou ain-
as importantes veiculações das notícias dos jornais da que "não temos mais o direito de continuarmos de
peruanos, que enalteceram a ação do Presidente costas um para o outro. Este acordo Brasil-Peru é um
Lula. marco para o comércio sul-americano". O Presidente

O jornal peruano Gestion, de 25 de agosto de Alejandro Toledo concordou e disse: "Só precisamos
2003, apresentou na sua primeira página a seguinte que nossas vontades políticas se transformem em
manchete: "O Presidente Alejandro Toledo condeco- ações concretas. Se conseguirmos unir a Comunida-
rou seu companheiro brasileiro Luiz Inácio Lula da Si!- de Andina como o MERCOSUL, nossa capacidade
va com a Ordem do Sol e confirmou que assinará o será muito maior".
acordo de livre comércio entre o Peru e o As relações de cooperação dos 2 países avan-
MERCOSUL". çam, não se detêm somente à questão comercial.

O jornal peruano EI Comércio estampou na pri- Acordos que ressaltam a recuperação ambiental no
meira página: "Lula Chega ao Peru com MERCOSUL combate a incêndios, de garantia de extradição, pro-
debaixo do braço"e ressaltou que o acordo é um mar- tocolos de preservação ambiental e a prevenção de
co nas relações comerciais entre o MERCOSUL e o doenças sexualmente transmissíveis inauguram esta
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nova fase. Neste caminho, está a cooperação dos 2 res do Brasil, que vieram à nossa Capital trazer um
Governos e, principalmente, do Brasil, no partilha- pouco de alívio à aridez do inverno no Planalto Cen-
mento de dados do sistema SIVAMlSIPAM, para o traI. As trabalhadoras rurais de todo o Brasil estive-
combate à retirada de madeira, preserVação ambien- ram aqui para pedir terra fértil, água, salário mínimo
tal e combate ao tráfico nas regiões fronteiriças. digno, direito à saúde pública com assistência inte-

Tenho dedicado meu mandato à discussão das gral, combate à violência sexista e todas as formas de
relações fronteiriças do Brasil com seus vizinhos. A violência no campo, para continuar florindo e perfu-
garantia de nossa soberania, com a guarda presente mando as milhões de famílias que vivem no campo,
das nossas fronteiras, articulada com amplas ações sedentas de carinho, respeito e dignidade. A Marcha
de integração binacional, promoverá certamente o das Margaridas, como ficou conheCido o maior e mais
desenvolvimento integrado de toda a América Latina. importante movimento de massa feminino do Brasil, é

ConviCta de que o Estado do Acre cumpre im- uma manifestação pacífica, alegre e bela.
portante papel neste momento, sendo a única ligação Após se concentrarem no Parque da Cidade,
terrestre existente entre o Brasil e o Peru, decidi onde as caravanas foram recebidas por uma comis-
acompanhar a comitiva de empresários e' políticos são, algumas com mais dê 48 horas de viagem, como
acreanos nesta importante viagem. Mesmo sendo foi o caso das 300 mulheres que saíram de Ji-Paraná,
convidada pelo Presidente Lula a acompanhar sua Estado de Rondônia, às 18 horas de sábado, lotando
comitiva, preferi acompanhar meus conterrâneos 7 ônibus, seguiram em passeata até a, Esplanada dos
neste rico momento e acompanhar de perto as expec- Ministérios, onde oPresidente da República em exer-
tativas e alegrias de cada um neste novo momento cício, José Alencar, recebéu uma comissão formada
para nosso Estado. por 27 representantes de todos os Estados da Fede-

Neste momento, quero registrar nesta Casa vo- ração, para negociar a pauta de reivindicações.
tos de 'sso na relação binacional que se inicia. A Marcha, Sra. Presidenta, é também um'grito
Que tel"! os uma ihtegraçãocada vez mais fórtale- por justíça no ca~o do assassinato da ,Iiô/i?r sindical
cida e g~rantidora ClIe um futuro promissor para a Marga: Alves, ,cujos assàssinoS; p~rmanecem im-
América 'Latina. punes a coinpr~tados,20 anos mês de agos-

Nos~o Estado, a partir da construção da ponte to. O ano era 1983, r h:J oSindicato
queef;tr~itará,essas relações, poderá atender a um dos Trabalhadore~ Ru a Gráhdé, cidade
comércióde mais de 40 milhões de cidadãos, que pc. do intei:ior parai imadamente 120
derão oomprar os pf0dutos acreanos. O Acre é o ún~ quilômetros da sonhou com

, ,,', um munqo mel deda pen-
co Estado da: Federação brasileira que se tornou a d '
porta 'de acesSo do Brasil ao Oceano Pacífico, sar queâ he i sse ca-

, ' ' OSUL! A partir de agora não va- paz de contratar 'I espingarda
abeça baixa, mas em pé de igual- calibre 12:, matá~ ~isparo efe-

" , tuado Püt um 'íilgirido-a no
tir aALCA e as relações dos nossos rosto.
raa frente.
~d MERCOSUL! Margarida Alves, $ras. e Sri>. Deputados, foi as-

sassinada ao lado do filho e domarido, e até hoje o
ada" Sra. Presidenta. crime continua sem esClarecimento, mesmo depois

'
E,S,IDENTA (Laura Carneiro) - Depu- d 'd" ,,'e terem SI o desi,gnados 10 ju e 12 promotores

,. a, sou meio brasileira e meio para acompanharem o 6a:so. O torpe do crime:
é peruana. Talvez tenha sido sua atuação corajosaedecididale avor dos direitos

, óBrasil um grande acordo. Nãote- dos trabalhadores daquele Município é'de toda a re-
<Ne ,haverá o fortalecimento do gião do Brejo Parctib~no~

~ i;;erá principalmente o início da Co- A morte dE? Mida Alves causou grande co-
cana de Nações. moção noS br elo requinte de cruelda-

'TA (Laura Carneiro) - Con- de utilizado como pela liderança
Oeputado Anselmo. exercidajJela vítf ' com o respeito dos
T-BC>; Pronuncia o seguin- trabalhadores eí cem quem lidava no
,entiá, Sras. e Srs. Deputa- dia-a-dia.
ente florida, povoada por Sra. Presidenta" no País onde se matou uma

5; brotadas de todosos luga- Margarida, outras dezenas, centenas, milhares e mi-
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Ihões brotaram, organizadas nos movimentos socia- nem deve ser motivo de desânimo. Todos os países
is, não se calando jamais diante de qualquer violação que dominam esse tipo de tecnologia já passaram por
dos direitos. essas trágicas experiências.

Em homenagem à líder sindical Margarida Ma- Em seu pronunciamento sobre esse grave ac~

ria Alves, iniciou-se no Brasil a realização da Marcha dente espacial, o Presidente Lula lamentou profunda-
das Margaridas, organizada pela CONTAG, FETAGs mente a morte desses funcionários dedicados a tão
e STRs em conjunto com diversas entidades parce~ importante projeto científico e tecnológico. Embora de
raso No mês de agosto de 2000, Brasília ficou florida luto, o Governo reafirma sua disposição em prosse-
de Margaridas que vieram de todos os lugares do guir com o projeto, visando dar ao Brasil tecnologia
Brasil e iniciaram um processo de negociação com os espacial própria.
Poderes Executivo e Legislativo Federais. Neste ato, Mas o que de tão importante encerra esse proje-
uma comissão das Mulheres Trabalhadoras Rurais to? É preciso que todos nós tenhamos consciência da
foi recebida em audiência pelo então Presidente da importância desse projeto, uma vez que esses satéli-
República, que propôs a constituição de uma comi5- tes contribuirão para o aumento da segurança de
são técnica para analisar e apresentar encaminha- nosso espaço aéreo; identificarão queimadas em flo-
mentos à pauta de reivindicação da Marcha das Mar- restas; controlarão a evolução dos desmatamentos
garidas. nas florestas; auxiliarão na descoberta de recursos

Para finalizar, Sra. Presidenta, creio que falo em minerais e petróleo; identificarão fontes de água potá-
nome dos Parlamentares desta Casa, agradeço a vel, podendo formular políticas sustentáveis para o
presença às Margaridas que chegaram a Brasília, seu consumo; idéntificarão acidentes ambientais;
dando-nos uma chance de olhar para um segmento monitorarão a poluição atmosférica; darão mais confi-
da sociedade quase esquecido por nós: as milhões abilidade à previsão do tempo, auxiliando nas cultu-
de famílias que vivem no meio rural. Essa gente tam- ras agrícolas; e aprimorarão os sistemas de comuni-
bém merece a atenção do Estado, através de polít~ cações.
cas públicas que contribuam para a melhoria da qual~ O Programa VLS, nascido na década de 80, mu-
dade de vida no campo. ito tempo antes da escolha da Base de Alcântara, so-

Era o que tinha a dizer. freu na época grande oposição do Governo dos Esta-
A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB - BA. Sem dos Unidos da América do Norte, que batizou o referi-

revisão da oradora.) - Sra. Presidenta, venho à tribu- do programa de Missão Espacial Completa Brasileira
na saudar os servidores das universidades brasileiras (Mec-B).
que hoje pela manhã estiveram nesta Casa partid Há registro de sabotagem quando o Departa-
pando de reunião da Comissão de Educação e Cultu- mento do Estado Americano apreendeu um lote de
ra, ocasião em que foi aprovado requerimento de m~ tubos de aço especial, sem costura, em Fortworth,
nha autoria que garante a realização de audiência pú- Texas. O material fora enviado para os Estados Uni-
blica para tratar do Plano Único de Cargos e Salários dos a fim de receber tratamento térmico. Ao retornar,
desses servidores, uma inovação na forma de orien- depois de anos de disputa judicial, o material chegou
tar a organização da carreira, a sua estruturação. sabotado pela fragilização da parede dos tubos. Fe-

Também faremos, por intermédio da Comissão lizmente, o pessoal do CTA descobriu o problema a
de Educação e Cultura desta Casa, uma mediação tempo, evitando assim que outras vidas fossem sacri-
com o Ministro José Dirceu, para buscar o cumpr~ ficadas.
mento de acordos feitos no Governo passado. Essa Como se vê, Sra. Presidenta, nesse mundo da
sofrida categoria, à qual tenho muito honra de perten- alta tecnologia, alguns partem para o vale-tudo. Os
cer, merece ser atendida. Estados Unidos da América sabem da importância

O SR. DR. HELENO (PP-RJ. Pronuncia o se- desse projeto, em cujo setor precisa ratificar sua he-
guinte discurso.) - Sra. Presidenta, Sras. e Srs. De- gemonia. Há necessidade de que as causas sejam
putados, o Programa Espacial Brasileiro acaba de re- apuradas. É preciso que a veracidade do fato venha a
velar mais uma plêiade de heróis, 21 homens que ja- público e que a hipótese de uma "sabotagem" não
mais serão esquecidos. Refiro-me às vítimas que SU- seja descartada.
cumbiram no acidente no Centro de Lançamento de É preciso meditarmos nas palavras do renoma-
Alcântara, no Maranhão, quando processavam aju5- do astrônomo Ronaldo Rogério de Freitas Mourão,
tes finais para o lançamento do primeiro Veículo Lan- Diretor do Museu de Astronomia do Rio de Janeiro,
çador de Satélites (VLS-1). Este acidente não pode que afirmou:



'J1\rt. 1°. Toda arma fabricada, vendida
e importada no Brasil deverá ter impresso
em seu corpo o nomedopaís de origem, a
empresa fabricante, o ano de produção e, o
país exportado" sendo tais informa9Ões en
caminhadas ao Sistema Nacional de Armas
( ..).

Art. 2°.. Todaarrna fabricada ou impor
tada para território brasileiro deverá ter suas
impressões. balísticas. registradas .e/etronica
mente através de .ulJl.programadeanálise
balística computadorizado,doravantedomi
nado Sistema deBegistro de Imagens (...).

Art. .,3°~ .O•• registro..fJletrlmico dev~rá
conter, obrigatoriarnente,1mpressõeF~alísti

cas digitais proveflie~tesdas imagenfõ das
ranhuras e. microraflhur~sJ dp'S cava~os e
ressalto'S do proj~til,bel11.com?qaquelas
provenientes?a~hJt{lrcas,depercussã.o,de
extraçãp e ejeçãpn~borqa dQ:culote6!o~s
tojo, espectalrnent~ i;l$Jnarcas Iné! confrapla
ca, na syperfícied~ culatra".

Outro artigo det~rl"t)i~aqQetodas as arrnÇ),ste
rão de ser recadastra?Ç(~.Q.~ov~rnador do Espírito
Santo jávai começar orecpldastramento de todas as
armas do Estado.

Sra. Presigenta, para se ter. idéia, se. o sistema
já estivesse implantado quand() aconteceu aquele as
sassinato,em m§\ssa no Oarandiru,~m.3 mesestoqas
as armas.usadas seriamidentificaqas. Com o siste,ma
atual, seriam necessários ao anos para identificarto-
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"Esse acidente só demonstra a com- undo do Senado sobre ouso de armas no Brasil. Sa-
pleta falta de interesse do governo no pro- bemos que o projeto é polêmico, porque atinge ,a in-
grama espacial. Uma explosão dessa deve. dústria armamentista, entã? ,elaboramos uma outra
ria ter ocorrido vinte anos atrás. A tecnolo- proposição, que apresentaremos à Câmarahoje, pro-
gla que utilizamos ficou parada no tempo. O pondo. a criação do sistema de registro de imagens,
combustível sólido é perigoso e atrasado. A qu~obrigaria toda!) as armas a já sair das indústrias
índia e a· China, que começaram a desen- com umaespécie de DNAAssim poderemosidentifi.
volver seus programas junto com o BrasJ1, car a criminalidade e contribuir para a diminuição da
estãO muito mais avançados.•A falta de re- violência.
cursos .está destruindo. a política espacial, NoEspírito Santo há umequipamento com esse
qUe é vital para o nosso país. Bons cientis- fim,. (;hamado Ibi~. Custou 1 milhão de dólares. Só 2
tas existem, mas •. com 0$ .incentivos que Estados brasileirostêm oiaparelho, Espírito Santo e
têm, ., é melhor eles irem para os Estados Rio de Janeiro, mas o Ministério da,Justiça está em-
Unidos". penhadoem compr~-Ioe distribuí-19.

Sra. President~,depoi15deimplantado o siste
ma" n~ohaveránecessidade~e,i$eter a ,arma •• em
mão p<:lr€lproced~r ~oE3xalTl~ciE3baIJstica. Bastará ter
a balaP€lra identificar dequ~arma!saiuo projétil.

A9simdispõe o projeto que ainda hoje encam~

nharei à Mesa:

Sra. Presidenta, Srs. 'Deputados, os erros, .se
porventura houver, precisam ser corrigidos. Os erros
são característicos dos homens, e grandes homens
cometem grandes erros. Estou certo de que as vidas
de tão dedicados brasileiros são a maior que tivemos.
O Programa Espacial Brasileiro está de luto. Essas
perdas, por certo, atrasarão os objetivos do projeto
em quase uma década.

É muito importante que mais recursos sejam in
jetados neSSeprojeto, tendo emvista a grande impor
tância que ele encerra. No entanto, a falta de invest~

mentos, ji;\mais pode justificar um tipo de acidente
como esse.

O Brasil é muito grande e maior ainda a capac~

dade des~upovo. Entrementes, lamentamos a perda
de brasileiroslão importantes para o projeto. Penso
que anc:>~sª prioridade, agora, além da investigação
das causas~()acidente, deve ser o apoio irrestrito às
famílias~essE3s. novos. heróis, que escreveram com
sanguemÉlis uma página de nossa história.

Er~o9Uetinha a dizer.
O~~ .• 'LUIZ SÉRGIO - Sra. Presidenta, peço a

palavra Pela ordem.
A$R~.PRESIDENTA (Laura Carneiro) - Tem

V.Exa. €IP~lavra,.
O~R;t..UIZSÉRGIO (PT - RU. Pela ordem.

Sem revi$~?<:I0orador.)- Sra. Presidenta, apelo para
os Parlar07~ta,resque seencof1tram na Casa a fim de
que ve~~€It~<:loplenário registrar a presença, pois
precisa~Qsdequorom para iniciar a Ordem do Dia.
Particula~rrlenteconvopo os Parlamentares do meu
partido,o'ffla.~idPdo~ TrabÇ),lhadores.

A$~~ .• P~ESIPIf.NTA (Li;\uraCarneiro) - Con
cedo a p~I~}'ra~o Sr. Ipeputado Nilton Baiano.

O~R,iNII.wTONJ:l~IANO(PP-ES. Sem revisão
do orador.} +- ~r~. Pre~i~~nta, Sras. e Srs. Deputados,
tramitÇ), nesta (];asa, há Irnuito tempo, projeto de lei or~
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das as armas disparadas contra os presidiários, se assuntos importantes para o Espírito Santo: petróleo,
todo o pessoal disponível em São Paulo estivesse gás natural e energia.
empenhado nessa análise. Na área petrolífera, a Ministra conhecerá de

Peço à Mesa e a todos os Deputados apoio para perto as nossas possibilidades para receber a tão rei-
a aprovação deste projeto. Quando tivermos o siste- vindicada refinaria de petróleo. Também será reforça-
ma funcionando no País, a polícia poderá identificar do o pedido de reinclusão dos blocos marítimos no
qualquer arma. extremo norte do Estado, para exploração e produção

Passo a abordar outro assunto, Sra. Presidenta. de óleo e gás. A instalação de fábrica de lubrificante
O Espírito Santo recebe hoje, quarta feira, a Ministra também está na pauta. Este empreendimento refina-
de Minas e Energia, Dilma Rousseff, que vai abrir a rá o óleo pesado produzido em Jaguaré, a 200 quilô-
XVI Feira Internacional do Mármore e Granito, em Ca- metros de Vitória.
choeiro de Itapemirim, segundo maior pólo de benef~ Nós acreditamos que o Espírito Santo é um dos
ciarnento de rocha no mundo. O evento é uma grande principais destinos para a refinaria de petróleo. Va-
e importante vitrine que mostra a força deste setor no mos continuar lutando e mostrando nossas vocações
Brasil, atraindo ao Espírito Santo grande contingente naturais e empresariais para termos este empreendi-
de empresários e jornalistas de vários países. mento avaliado em 2,5 bilhões de dólares, para o refi-

Cachoeiro de Itapemirim destaca-se por seu p~ no de 150 mil barris de petróleo por dia. Por isso, peço
oneirismo e concentração de indústrias de beneficia- à Ministra que veja com carinho o nosso Estado e sin-
mento e fornecedores de maquinário e equipamen- ta verdadeiramente as nossas boas e reais condições
tos. O lançamento de novos tipos de granito, uma tra- para recebermos esta refinaria.
dição da Feira Internacional, é também outro atrativo Sra. Presidenta, registro também as presenças
para empresários e profissionais do setor, que vão de outros ilustres e importantes visitantes no Espírito
apreciar mais de 400 tipos diferentes de rochas orna- Santo. O Embaixador da Federação Russa, Vassili
mentais. Gromov, que visitou ontem as empresas que partici-

Ao potencial da região e do Estado como um pam da Feira Internacional do Mármore, em Cachoei-
todo se une a boa fase do setor noPaís, com aumen- ro de Itapemirim, anunciou o interesse de duplicar o
to das exportações e investimentos em tecnologia e volume de negócios entre o Brasil e a Rússia, que
qualificação. Outro fato importante é que o hoje está em 1,8 bilhão de dólares por ano.
SEBRAElES vai subsidiar a participação de 50 pe- Nesta décima sexta edição da Feira Internacio-
quenas e microempresas na feira. A iniciativa faz par- nal de Cachoeiro de ltapemirim estamos colhendo
te de um programa de apoio ao setor de rochas, que bons frutos, que foram semeados com muito trabalho
tem por objetivo aumentar a competitividade das em- e dedicação. Quero registrar a gratidão do povo capi-
presas capixabas. xaba por todos que se empenharam no sucesso des-

A visita da Ministra Dilma Rousseff é mesmo te importante evento para o Espírito Santo e para o
muito oportuna. Além de confirmar a grandeza do Brasil. E vamos continuar plantando sementes que
evento, tem também outros objetivos específicos brotarão trazendo significativo desenvolvimento para
para atender o setor. O Ministério de Minas e Energia a Nação, como generosa contribuição do povo traba-
vai anunciar as alterações do Código de Mineração, Ihador do meu Estado.
que desde a sua criação não contempla a atividade A SRA. PRESIOENTA (Laura Carneiro) - Em
de extração de rochas ornamentais. Em função do nome da Casa, anuncio a presença em plenário do
crescimento e da relevância do setor, o objetivo é nosso companheiro Cássio Cunha Lima, hoje Gover-
adequar o Código às necessidades do segmento. nador da Paraíba. Todos o saudamos, com muito ca-

Registro o empenho do Centro Tecnológico do rinho, pela atuação nesta Casa e pelo belo trabalho
Mármore e Granito do Espírito Santo e do Departa- que tem desenvolvido à frente do Governo daquele
mento Nacional Mineral, que definiram as mudanças Estado.
no Código que serão apresentadas nesta feira inter- A SRA. PRESIOENTA (Laura Carneiro) - Con-
nacional, em Cachoeiro de Itapemirim. cedo a palavra ao nobre Deputado Dr. Pinotti.

A Ministra deMinas e Energia chega ao Estado O SR. OR. PINOTTI (PMDB - SP. Sem revisão
acompanhada do Secretário de Minas e Energia, G~ do orador.) - Sra. Presidenta, primeiramente quero
les Carriconde Azevedo. Apesar de o assunto princ~ associar-me aos aplausos dirigidos a V.Exa. por estar
pai serem as· rochas, eles tratarão também de outros ocupando a presidência dos trabalhos. Tenho certeza



"As margaridas", que ontem entoaram
cânticos de luta e apresentaram reivindica
ções, mostram a força da mulher brasileira.
Como bem assinalou a líder camponesa
Maria de Fátima Rodrigues, Secretária de
Políticas Sociais da CONTAG, "as mulheres
têm na péle avivência do preconceito e
agora mostram sua fibra". Ou ainda como
bem traduziu o refrão de uma das canções:
"Somos aS margaridas/inulheres em organi
zação/dando um grito de alerta/contra toda
e qualquer opressão':

por pai
ca<;ãoipo
Enfim,ép
rem a cad

Com certeza, o sentimento dos artistas mara..
nhenses encontra ressonância em todos os artistas
brasileiros. Por isso, mais que destacar a data come
morativa do Dia Nacional do Artista, quero alertar os
Governos Municipais, Estaduais e o Governo Federal
para a necessidade de pronta intervenção no sentido
de estabelecer novo patamar para a atividade cultural
em nosso País, a partir de cada Município, de cada
Estado da Federação.

Aproveito para louvar a iniciativa dos artistas de
São Luís de realizar o ato para reivindicar verbas para
o investimento na arte, na produção cultural. Nossos
cumprimentos a todos os artistas brasileiros, de todas
as artes, de todos os fazeres. Parabéns ao incansá.
vel poeta e compositor maranhense Joãozinho Ribei
ro, que uma vez mais esteve à frente da mobilização
dos artistas da Ilha do Amor.

Outro a Sra. Presidenta, Sras. e Srs. De-
putados. Bra ' beU ontem cerca de 30 mil mu-
lheres vindas de todo ti Brasil. São mulheres do cam
po, compi;u1heiras trabalhadoras rurais, militantes in
cansáveis dá luta por jUstiça, paz e prosperidade na
áreas rurais do Pafs.

Ontem, elas todas eram "margaridas", numa re
ferênCia à Iiçlarcampon seMargarida Alves, assassi
nada pelo latifúndio, 1'1 13 de ago~tode 1983. To.
das essas margaridas vieram a Brasília em sua se-
gun presentar extensa pauta de rei-
vin no Federal, quetêm como obje-
tivoraraefetiva implantação de políti-
cas 1'16 campo. '

rgl:uidas é por reforma agrária,
mas é também por saúde e edu
i9nos, contra os transgênicos.
de todos os direitos que confe

,a condição de cidadã.
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de que, quando uma mulher assumir esse encargo de nar a reivindicação de que a lei municipal seja coloca-
forma definitiva, teremos dias melhores em nosso da em prática, de forma planejada, plural, democráti-
País. Oxalá isso aconteça logo! ca.

Tenho dois registros a fazer. Primeiro, meu voto
na votação anterior, que não apareceu no painel, foi
de acordo com a orientação do meu partido.

O segundo é da maior gravidade: 60% dos com
pradores de planos de saúde terão sua adesão prati
camente excluída, a ser mantida essa última decisão
do Supremo TribunalFederal, que não contexto, por
que está de acordo com a lei. Precisamos nos reunir
rapidamente para tentar encontrar uma solução para
o problema desses brasileiros. É perfeitamente possí
vel que o Congresso Nacional encontre meios para
que eles participem de planos básicos mesmo que te.
nham aderido a eles antes de 1998, desde que pa
guem um pequeno valor, compatível com sua situa
ção. O que não pod~mos é crutar os braços e deixar
que alei oS prejudique.

A SRA.PRESIDENTA (Laura Carneiro) - Agra
deço à V:Exá. os EJI~gios. Não tenho dúvida que um
dia esta Casa será presidida por uma mulher.

A SRA. PRESIDENTA (Laura Carneiro) - Con
cedo a palavra à nobre Deputada Terezinha Ferna~

des.
A SRA. TEREZINHA FERNANDES (PT - MA.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sra. Presidenta,
Sras. e Srs. Deputados, na última segunda-feira, foi
comemorado o Dia Nacional do Artista. Registro aqui a
data, estendendo a todos os artistas brasileiros asco~
gratulações pelo dia e chamando a atenção do Brasil
para a importância que tem a arte e seus constrútores
para a afirmação de nossa identidade cultural.

Em São LUís, cidade especialmente marcada
pela força da alite, popular, o dia foi comemorado na
Praia Grande, com a realiza:ção de ato intitulado Um
Centavo ao Ince'ntivd: Cultura é Brinquedo, não é Mrr
lecagem. ,a por várias entidades, artistas e
produtor It o ,ato marcou o protesto contra o
que cpn :m Iig?rlcia do Poder Público.

É fuh s repercutirmos aqui nesta Casa o
clamor dQS 'aranhi::mses por políticas públi-
casefi~ uitl,lral. Somos um país de ri-
quezac ária, mas ainda pouco valori-
zada na ais, estaduais e até federal.
Err;tto o Brasil, artistas inseridos nas
mais aSi'cultÜrais ressentem-se com
justiça ão.

:;utjstas colocam como priorida
Inc~ntivo à Cultura. Ontem,

,'o~Pr eito Tádeu Palácio para exter-
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Ao saudar a Marcha das Margaridas, destaco a
forte presença das companheiras camponesas mara
nhenses. Em nosso Estado, o Maranhão, essas mu
lheres estão na linha de frente da luta contra a estru
tura fundiária arcaica, contra a opressão do latifúndio.
As nossas "margaridas", Sra. Presidenta, com muita
raça mantêm acesa a chama da rebeldia contra o po
der oligárquico, que atrasa o Maranhão, que submete
a imensa maioria do povo à miséria e à violência.

Daqui desta tribuna, saúdo todas as companhe
iras margaridas. Está em nossas mãos o fortalec~

mento da luta popular. É nossa responsabilidade aju
dar o Governo do companheiro Presidente Lula a mu
dar efetivamente este País. E, sabemos todas, não
haverá mudanças sem que se altere radicalmente a
situação do campo; sem que se faça profunda refor
ma agrária; sem que haja investimentos em infra-es
trutura; sem que haja recursos para investimentos na
produção agrícola, especialmente na agricultura fa
miliar.

Parabéns, companheiras, pela grande demons
tração dada ontem ao Brasil. Sigamos lutando, com a
força de quem nos inspira e anima: Margarida Alves
vive em nossa luta!

Muito obrigada.
A SRA. KELLY MORAES (PTB - RS. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sra. Presidenta, é motivo
de grande orgulho para mim tê-Ia na presidência dos
trabalhos desta Casa.

Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, peço a
palavra para prestar minha solidariedade às trabalha
doras rurais de todo o País, presentes aqui em Brast:
lia para mais uma Marcha das Margaridas, que reuniu
todas as coordenações regionais de trabalhadoras
rurais, no dia de ontem, e que aqui estavam para re~

vindicar direitos que lhes estão sendo retirados, como
os recursos financeiros prometidos à classe que não
chegam ao seu destino e a reforma da Previdência,
que, se aprovada na íntegra, vai prejudicar de forma
substancial as trabalhadoras rurais e a agroindústria
familiar, inclusive pondo fim à aposentadoria da mu
lher rural. Este foi o apelo que ouvi de uma comissão
de trabalhadoras rurais do Vale do Rio Pardo, no Rio
Grande do Sul, que recebi em meu gabinete nesta
manhã. Elas se mostraram muito preocupadas com
os rumos que a reforma pode tomar.

Por último, Sra. Presidenta, solicito a V.Exa. a
divulgação do meu pronunciamento no programa A
Voz do Brasil e nos órgãos de comunicação desta
Casa.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigada.
O SR. HENRIQUE AFONSO (PT-AC. Sem revi

são do orador.) - Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Depu
tados, tenho certeza de que todos os Deputados Fe
derais do PT, que têm a honra e o orgulho de dar sus
tentação ao Governo Lula, compreendem a necessi
dade de mudanças neste País. Encerramos o segun
do turno do que chamo de primeira e principal etapa
para as mudanças estruturais de que precisa o Brasil.

Diante de todo tipo de descontentamento com a
reforma da Previdência, é preciso entender que o Go
verno Lula a está colocando em prática neste País.
Não podemos desvinculá-Ia do contexto econômico,
político, social e até mesmo cultural de nosso País.
Recebemos o Brasil com uma dívida externa estron
dosa. Como alguns querem que o Presidente Lula, ir
responsavelmente, rompa com acordos internaciona
is que não contraímos?

O Brasil da reforma da Previdência tem 40 mi
lhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobre
za, tem um sistema previdenciário injusto, desmorali
zado, sucateado, sem as mínimas condições de sus
tentabilidade. Não é correto o discurso de que a refor
ma da Previdência deu em nada. Dizer isso é negar
os debates ocorridos nas universidades, na Câmara
dos Deputados, nas escolas, no campo, enfim, em to
dos os lugares deste País.

Às vezes, aqueles que dizem que não deu em
nada mais se aproveitaram politicamente da reforma
da Previdência. Talvez se ela não existisse, muitos
não ficariam conhecidos em Brasília.

Essa reforma tem saldo extremamente positivo,
porque veio para moralizar o serviço público. Não po
demos vê-Ia só para o serviço público, mas para o
contexto geral da Nação, que precisa passar por um
processo de moralização.

Não se pode dizer que não deu em nada uma
reforma da Previdência que teve a coragem de esta
belecer que nenhum servidor vai ganhar mais do que
17 mil reais neste País, onde 40 milhões de pessoas
estão desprotegidas, sequer têm perspectiva de se
aposentar, sequer têm direito à licença-maternidade.

Sra. Presidenta, observo a dificuldade quando
somos convocados para sermos solidários. Infeliz
mente, deturpam o verdadeiro sentido social e solidá
rio da taxação dos inativos. Seria, Sra. Presidenta,
não só para termos um verdadeiro sistema previden
ciário, mas também para que o Governo Lula tivesse
a tranqüilidade de ver que serão beneficiados no futu
ro milhões de brasileiros sem teto, sem terra, que

----------- - --------------
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passam fome e não estão sendo atendidos pelo Si5- deiro golpe nos servidores públicos deste País, por-
tema Único de Saúde. que nada foi definido. Existem apenas artigos deter-

Estamos começando com a reforma da Previ- minando que a paridade e.a integralidade serão defi-
dência. Virá a reforma do sistema tributário. Outras nidas em lei ordinária. O Governo não assumiu nada,
reformas vão acontecer para construirmos um Brasil sequer o co.mpromisso coma Qarantia daintegralida-
bem melhor para nO$sa sociedade. de e dapari?ade,que deveriamconstar da Constitui-

Não .me esqueci· dos meus sonhos. O Partido çãoe não ficar na promessa.
dosTrabaltladoresl1ão esqueceu sua história, suas Podemosprever que virá medida provisóriaou
origens,.muitomeoosoPresidente~ula,ogrande co- projeto de lei, mas tud9~eperd.erá, porque estaCasa
mand':lnte desta história que está começando a ser está(seornitindo..Chamo à responsabilidade os no-
construída 110PaíS, a história dos trabalhadores bra- bres colega~, porque,ql1andoouço desta tribuna al-
sileiros. guémdizer~ue a rE.7~ra detr~l1~içãopoderáserdiscu-

Muito obrigado. tida.no Senado, afiro dequeela~etQrnemaisjusta,

Durante o discurso do Sr. Henrique lembroqUe a Franç~, E.7lTljulhO, apr9vou reforma pre-
videociária e$tabelecendo ·um período (de 17 anos

Afonso, aSra. Laura Carneiro,§ 2 0 do art. para a transição.
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidêhcia, que é ocupada pelo Sr. Inocên- No~rasil, não há definição sobre aregrae, sim,
cio Oliveira, 10 Vice-Presidente. a instituiç~o de uma forma cruele covarde de tirar os

direitos adquiricl<>s dos trabalhador~s, remetendo~os
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A para umftJ.~do de pen~ã,o que, público ou privado -

Presidência convoca os Srs. Deputados presentes não inter~$~a-, será
ll1

ai$umm()tivo de desequilíbrio
nas diferentes.dépendências da. Casa ao plenário, na arrec;;ld~.çãodaPrevidência. Isso porqqe, quando
pois apenas 180Srs. Deputados registraram suas se r~d(jz:ir~lT!~scontriRuiçÕes,?averá(irástica dimi-
presenças no pÇiineleletrônico. Informa ainda que, no nui~~()daJJrópri~ arrecadEiçãodÇi Previd~ncia .. Ea in-
máximo, às 16h,çieve iniciar-se a Ordem do Dia. É seg~r~o~a?9!J*I$eráofuturodo$fundos de previ-
preciso começatcedo a Ordem do Dia, para concluir- dênçia privada? Sabemos .que. isso ée~igência do
mos o mais rápido possível essa votação tão impor- FMI.
tante para.o país. Alémçiisso, Sr. Presidente, deixo claro que votei

Portanto, convoco os Srs. Deputados ao plená:- contra -e firmo m~u ponte> devi~ta -ar~dução de
rio. Crntor~itent~e um Srs. Parlamentares registra- 30%no salário das viúvas edospensioni~tas, porque
ram suas pr~Senç~s. Faltam apenas 76 Srs. Deputa- se tratage golpe contraoPaís. Além disso, não pode-
dosparaatingirmo~ o quorum necessário para iniciar- mos ac1itar a taxação dos inativos. Esta Casa está
mos a Ordemdo Dia. coroetel1doterrívelinjustiça, Uma vez9l.leexistem

~ssirpqLl~atlngirmoso quorum de 257 Srs. De- muitas f9rrnasdeaumentar o ffl.lxoQ!3c':li)(a da Previ-
putados, iniciaremos a votação da matéria da Ordem dênpia srmatjngirdeformacru~lapp$e~tados~pen-
do Dia. sionistas, pessoas. indefrsasq~e estãqdepositando

O .SR.J)RESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - suasesperê:1oças no S€!nado, visto que esta Casa, na
Concedo a pal~vra à Sra. Deputada Miriam Reid. minhavisão,abovardou~se.

A SRA. MIRIAM REJD (PSB-RJ. Sem revisão Poderíall1os teráv~nça?omyitd nla.is.Podería-
da oradora.) __ Sr.• Presidente, Srs. e Srs. Deputados, mos ter €!?<igid9 que eSsas questõe$f9~$emdefinidas
venhq a ~sta tribuna manifestar minha profunda de- na Cons'ituição. Mas sil1lplestn€!nteest~mospassan-
cepção coh1 o?esfecho da reforma da Previdência. do umcnequeem I:>r~nco.: NãQ~ab~lTlo~o futuro des-

l=m resumo,.o que ocorre é a desconstitucionali- te País,'porqueas. ref9rmê:1srté;lntoiadEiPre~idência
zação dos direit09dos servidores públicos. Na medi- quanto ~tributária,setraI'l9f~rr:narão,emverdadeira
da em qu~: o e.~ual Governo foi eleito com mais de 50 boroba-r€!ló~io de ef~itpr~tflrdEi9():ASi ~~l1seqüências
milhõ.es dt?votos, esperava-se a correção das distor- serãoterrív€!ispara()~rÇisil.~~~~rávalTl~~que o Go-
ções ,da. previ?~l'lcia Social, a implantação de. novo vemo, aQirnélpetudo, ep?ootr':l~s€!(jmafprrnade en-
modelo de:g€!st~qr e, acima de tudo,a fixação do teto frentar a$itl.la~ão, ,tiral)do X~Cpr$9~de<~urrntem.
salarial,pn1ê:1r}(ig~ncia antiga da sociedade brasilei- SÇipe~osque .f'l~~pe~~sS9 ••• P~l1queiros no
ra. A lDartir!daí'se~iaestudadauma maneira de se im- País,ernpqrasejall1eSi~ar?9smajs :I~crativos do
plantar~E.7~da~;~ir8,reforma da Previdência. Podemos mundo.li3~stay~criar.~mjr~lp?~f(),par~~~ar aexces-
dizer que vamos.votar hoje em segundo turno verda- sivalucratividi;l.de desses< bçtnços.Esses recursos,
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que serão retirados dos funcionários, das viúvas e sunto. Seria fundamental que, amanhã, os anistiados
dos aposentados, poderiam ser extraídos com a ma~ - militares, petroleiros, petroquímicos, enfim, traba-
or tranqüilidade dos bancos, e não estaríamos colo- Ihadores em geral - obtivessem resposta positiva do
cando em risco o futuro da Nação. É essa realidade Governo nesse sentido.
que será implantada a partir da promulgação da refor- A Comissão Especial de Anistia está pratica-
ma da Previdência. mente paralisada. Há mais de 60 dias não se reúne. É

Quero deixar bem claro meu voto contra. O Go. preciso que se dê um passo significativo para mudar
verno e esta Casa optaram pela lei do menor esforço: esse quadro.
tirar de quem menos tem para resolver um problema Lembro que fizemos monumental esforço nesta
que não será resolvido. O futuro dirá. Estamos crian- Casa para aprovar a medida provisória que se trans-
do o caos na Administração Pública em vez de soluc~ formou em lei. Estamos no oitavo mês do ano. É pre-
onar os reais problemas. ciso atender à demanda dos trabalhadores anistia-

o SR. JOÃO FONTES -Sr. Presidente, peço a dos. Anistia é algo sagrado. Não se trata de paga-
palavra pela ordem. mento. O povo deve ser incluído na folha de paga-

o SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem mento e depois discutida a indenização. O seu direito
V.Exa. a palavra. deve ser reconhecido. Paguem os militares que apa-

O SR. JOÃO FONTES (PT-SE. Pela ordem. nharam em 1964, os marinheiros que sofreram e es-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, do lado de tão sofrendo de novo. Não dá para continuar desse
fora do plenário vários servidores públicos da jeito. É importante, repito, que se cumpra a anistia de
UNAFISCO seguram pequenos cartazes, com os se- uma vez por todas em nosso País.
guintes dizeres: "Paridade plena em respeito ao con- Sr. Presidente, não poderia deixar de tocar em
trato com os servidores': Contudo, um funcionário um outro assunto. Estamos ultimando o processo de
desta Casa está tomando-os deles sob a alegação de votação da reforma da Previdência. Conversamos
ser ordem da Presidência. com o Presidente JoãoPaulo Cunha sobre a questão.

Tenho certeza de que V.Exa., homem lúcido, ja- Nos corredores da Casa diversos servidores fazem
mais daria essa ordem absurda. campanha em favor da paridade. Insisto num ponto

Nobre Deputado Inocêncio Oliveira, solicito a fundamental que se discutiu muito aqui: a volta da in-
V.Exa. que autorize aos servidores exporem seus tegralidade ao texto constitucional e à proposta dare-
cartazes democraticamente, uma vez que não pedem forma da Previdência. Para assegurar a integralida-
nada mais além da paridade. de, é preciso que esteja combinada com a paridade. A

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Te- paridade, da forma como está, remetida para a lei,
nho certeza de que o nobre Presidente João Paulo pode mitigar a integralidade, principalmente levan-
Cunha não fez essa determinação, porque S.Exa. é do-se em consideração a maneira como foi construí-
democrata, é correto. A manifestação é um direito, da a base salarial dos servidores nos últimos anos.
desde que dentro da normalidade, sem agressões, Outro dia, desta tribuna, dei o exemplo do meu
sem provocações. pai, ex-ferroviário, falecido, de quem minha mãe é

Então, a Presidência consente em que esses pensionista. O somatório do salário dele não é mais
pequenos cartazes sejam exibidos. do que 800 reais, embora o salário base, no caso,

O SR. JOÃO FONTES - Sr. Presidente, agra- seja de 300 reais. Ora, se houver daqui para a frente
deço a V.Exa. Com essa atitude, o nobre Deputado um reajuste que leve em consideração o vencimento
mostra o seu espírito democrático. básico... Não estamos tratando, como alguns levan-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - tam, de salários de marajás, mas de pessoas como
Concedo a palavra ao nobre Deputado Walter Pinhe~ esse velho ferroviário.
ro. A regra de transição ainda é extremamente dura

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi- com os servidores. É possível dar, de forma muito c1a-
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- ra, tratamento diferenciado. É inconcebível que quem
dos, quero fazer 2 registros. O primeiro deles diz res- começou a trabalhar aos 18 anos tenha o mesmo tra-
peito à anistia, cujo dia será comemorado amanhã. É tamento de quem começou aos 25 anos. Daí a neces-
importante que esta Casa cumpra, nobre Deputada sidade de modificar o conteúdo, atendendo a essa
Laura Carneiro, o compromisso que assumiu quando demanda. Aos 60 anos, ambos os servidores terão li-
da aprovação da medida provisória que tratava do as- teralmente o mesmo tratamento, com a diferença -
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uma vez que o tratamento lá em cima é igual- de que mos defendendo as corporações, assllnto de que a
um vai trabalhar 7 anos a mais que o outro. companheira Luciana já tratou de forma brilhante.

Modificar parâmetros e introduzir correções não Ressalto que esta reforma segue os desígnios
significa, em hipótese alguma, alterar a estrutura da do Fundo Monetário Internacional, que infelizmente o
reforma da Previdência, mas reconhecer que nesse Governo Lula preferiu seguir quando optou por atacar
contexto eJa não trata de privilégios de servidores. os servidores. Nesta carta de intenções, que chama-

Portanto, não há como aceitar esse discurso do ria de "carta de más intenções", datada de 28 de feve-
privilégio, quando temos modificações nessa reforma reiro de 2003 e assinada pelo Ministro da Fazenda,
que atendemà considerável massa de servidores dos Antonio Palocci, e pelo Sr. Henrique Meirelles - que
setores de saúde e educação. É bom lembrar tam- recebe do Banco de Boston aposentadoria de 750 mil
bém que estamos tratando de questões decisivas re- dólares anuais, o equivalente a mais de 200 mil reais
ferentes à estrutura do Estado, às áreas do Fisco eda por mês -, ajustam eles a ampliação da meta de supe-
segurança. rávit, a votação de uma lei de falências para benefici-

Como disse à Deputada Laura Carneiro, embo- ar os banqueiros e a da reforma previdenciária, apro-
. . " vada nesta Casa em primeiro turno.ra posições relativas a votação já tenham sido assu-

midas, farei o ú~imo esforço no sentido de que pontos Portanto, a reforma não é reivindicação dos tra-
como esse possam ainda ser apreciados pela Câma- balhadores, mas doBanco MelOdial, e foi exigida ain-
ra dos Deputados. Em vez de aguardar que o Senado da no Governo de Fernando Henrique, ocasião em

F d · I d'f' d f' - d' que conseguirmos derrotá~la com a ajuda dos servi-e era mo I Ique o texto a re orma - nao por ISpU- b . N .. .
ta _, poderia esta Casa promover nele as alterações dores pú .Iicos. este aho contamos com esses servi-
consubstanciais. dores mais uma vez. As mobilizações realizadas em

S P'd . . r t Brasílíareuniram 40 mil pessoas, em junho, e ao mil
r. resl ente, creio que se man Ivermos a a li- em agosto. Os servidores vieram aqui para protestar

aI posição,: principalmente em relação a esses aspee- contra a propb~ta, pois ela beneficia b sistema finan-
tos, a reforma atingirá de forma muité. dura servidores ceiro inte(nacionál
que dedicaram a vida inteira ao serviço público e, por- Q" ,. d'f
tanto, Mo podem ser confundidos com marajás. O Uem esta IOteressa o na ré orma é justamente

CPF, o endereço e outras informaçÕes que se têm so- ~::~o~~~ês;$~~q~: ~~~~~~~e~o~u~~d~ne~~~~ ~~~
bre eles podem ser o caminho para sua localização. servidore$ se'à icado em fundos de pensão. Este é

Muitç obrigado. o verda.d~ir ' ~as mudanças propostas: bene-
o SR. ,BABÁ (PT - PA. Sem revisão do orador.) ficiarfund -o, que quebraram a previdência

- Sr. Presidente, companheiros trabalhadores e ser- pública':na na; no Chile, recentemente na Eu-
vidores , .0$ escutam pela TV Câmara ou que es- ropa e até ados Unidos.
tão no pl rio e nas galerias; hoje será finalizado na /li Po $Paulo publicou matéria intitulada
Câmara .Deputados um processo de brutal ata- Risco do~ , que analisa os fundos de pensão
que aos seNidores públicos. dosE's,os quais hoje têm déficit de 1 tri-

Durante os 6 primeiros meses de Governo Lula, Ihão 'dólares, justamente porque o di-
infelizrrient~, os servidores públicos foram tratados nheiro ores foi jogado no mercado acio-
como privHegiados; Ora,$enhores, esses trabalhado- nário" .pitalistas. Agora os trabalhado-
res, qúe tiveram seu salário congelado durante 8 res forei dos rlEj. miséria e no abandono.
anos ê q . ram, ainda no início deste Gover- O a.· rovoU;nesta Casa foi a instituição de
no, 1. jamais poderiam ser chamados planos.ãodefinida para os servidores
de pÍ' .s. públicps. .' alhadores pagarão uma quantia

l'4õs, do Partido dos Trabalhadores - muitos dos para 0$ fun,d(i)s "sã(), mas não terão garantia de
oca compunham nossa bancada de 59 receb.er qualq ó~entadoria no final de suas vi-
da estão nesta Casa -, unidos aos ser- das. Hbj~, 'osUnidos, 470 mil norte-ameri-

, durante o mandato de Fernando canos com: 5 anos verificam que nada rece-
derrotamos a reforma previdenciá- berão .~ títulellfa:doria, e, portanto, terão de

entos que expressamos. continuar a tr" Ihar. Esta éa verdadeira história
eml:>ros do no~o partido agora defen- desta rma.
., como se ela foSse acabar com o cor- .-me agora aos companheiros do PT, prin-

Hoje ,o Presidente Lula disse que esta-abs da esquerda do partido. Eu e os com-

Bil
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panheiros João Fontes, Heloísa Helena e Luciana nheiros nesta Casa. Na Venezuela, ao lado do Presi-
Genro elaboramos uma carta dirigida a esses Depu- dente Hugo Chávez, disse que nunca foi comunista e
tados, que estão sendo pressionados para votar a fa- que não gosta que o chamem de esquerdista. Por ou-
vor da proposta do Governo. Exemplo disso é a De- tro lado, hoje de manhã, nesta Casa, ouvi pronuncia-
putada Maninha, cujo esposo foi demitido porque ela mentos candentes de alguns Parlamentares que se
se absteve de votar na reforma. declararam esquerdistas convictos e condenam to-

Ora, companheiros, nós, do PT, que sempre fo- dos os que não trilham essa cartilha.
mos contra esta reforma, deveríamos nos somar aos Sinceramente, vou continuar coerente com meu
trabalhadores, aos servidores, e não fazer discursos ponto de vista: votar contra a reforma não significa
falsos e dizer que as mudanças beneficiarão o corta- manter privilégios. O companheiro Babá acabou de
dor de cana, o trabalhador rural, porque isso não é se pronunciar sobre isso. Afinal, ontem não era privi-
verdade. Os valores que os aposentados e os serv~ légio. E hoje é? O que mudou? Quem mudou?
dores públicos acumularem serão utilizados para Precisamos, ilustres Deputados, ser coerentes.
cumprir a meta de superávit, a fim de pagar absurdos Tenho certeza de que o Presidente Lula precisa da
juros aos banqueiros internacionais. reforma para dirigir o País da maneira como acredita

Não foi para isso que elegemos Lula. Infeliz- que deve ser. Mas S.Exa. há de convir também que a
mente, hoje ele prefere estar ao lado de Henrique Me- reforma já tramitava na Casa, e não era privilégio a si-
irelles, de Jader Barbalho, de José Sarney e do PTB tuação dos servidores públicos.
de Roberto Jefferson, e agir contra os trabalhadores. Meu partido faz parte da base aliada. Sou Depu-
Este voto nós não daremos! O nosso voto é a favor tado pelo PMDB, mas já avisei meu Líder de que vou
dos trabalhadores; é contra a reforma, em primeiro e votar contra a reforma da Previdência. E, a não ser
em segundo turnos, mesmo que nos ameacem de ex- que haja profundo acordo que beneficie Estados e
pulsão do PT, porque não foi para isso que fomos ele- Municípios, também não apoiarei a reforma tributária.
itos pelos trabalhadores. Para mim a União é ficção. A realidade dura, triste e

Muito obrigado. (Palmas.) nua está nos confins do Nordeste e da Amazônia,
O SR. ASDRUBAL BENTES (PMDB - PA. Sem onde são necessários recursos para Municípios e

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- Estados.
putados, esta Casa e a Nação acabam de ouvir meu Não podemos deixar que essas contribuições
conterrâneo, o Deputado Babá, do Partido dos Traba- sociais continuem apenas com a União. É preciso que
Ihadores. Confesso a V.Exas. que afirmações como sejam repartidas também com Estados e Municípios,
as de S.Exa. geram tremenda confusão em minha ca- seguindo o modelo de divisão dos impostos federais.
beça. Fazer justiça social é dar condições a milhares de Mu-

Reconheço que o Deputado Babá é um dos nicípios brasileiros de sobreviver. Muitos deles, aliás,
mais polêmicos desta Casa, mas temos que convir não têm sequer um pires para pedir migalhas ao po-
também que é certamente um dos mais coerentes. der instalado no Planalto Central.
Conheço bem S.Exa., pois muitas vezes fomos ad- O SR. NILSON MOURÃO (PT - AC. Pronuncia
versários no nosso Estado. Por isso, posso afirmar o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
que sempre pregou o que continua a defender. Deputados, recentemente o Ministério da Educação

Diante do que vem ocorrendo, fico em dúvida: divulgou o que foi chamado de Mapa do Analfabetis-
quem está certo? Quem está errado? O que mudou? mo no Brasil. Trata-se de levantamento completo do
Quem mudou? Afinal de contas, ontem a reforma não ensino no País, com dados sistematizados pelo IBGE
era o que desejava o PT. Hoje o partido diz que quem e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
não aceita a reforma não é patriota e discrimina quem Educacionais - INEP.
vota contra ela. Nesse mapa, meu Estado, o Acre, aparece com

Agora mesmo, o companheiro Deputado Babá, 2 problemas que devem merecer atenção especial
do PT, acabou de fazer grave acusação: disse que o das autoridades governamentais. Apesar dos esfor-
marido de uma Deputada do partido foi exonerado do ços do atual Governo Estadual, que vem trabalhando
cargo porque S.Exa. votou contra a reforma. com programas para reduzir o analfabetismo, Rio

Essa discriminação não é possível. Vivemos Branco aparece com a menor escolaridade entre as
num regime democrático. O Presidente Lula parece Capitais. Além disso, o Município de Jordão apresen-
não estar em verdadeira sintonia com seus compa- ta a taxa de analfabetismo mais alta do País, com

~~~ ..._--_...."."
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60,7% da população com mais de 15 anos sem saber ASRA. LAURA CARNEIRO (PFL - RJ. Sem re~

ler e escrever. visão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
O Governo do Estado vem implementando um putados, venho a esta tribuna fazer um apelo.

programa de alfabetização, com volume de recursos Em alguns mJnutosvotaremos a reforma de Pr&
financeiros ehumanos capaz de erradicar o analfabe- vidência; Ao final. da votação dos destaques, no pri-
tismo no Acre nos próximos 3 anos. O Movimento de meiroturno, COllseguimos algunsav~nços, como dis-
Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVA), progra- se·naquela época,mais.emfunçãodos Parlamenta-
m.a. do.. Gove.. rno do Estado e.m parce.ria corn o Banc.o resda Casa do que qosUderes,que, ot:>viamente, re-
d ·B . 'I . . 4434 rt'f' presentaram o papel que suas bancadas lhes deter-.oi rlilsl ,entregou recentemente mais.. .• ce 1.1- minaram,
cadosdealfabetização paraosaJunos dasturmas de
200.2.,.do projeto que é aplicado.narnaioria dos Mu.• n~ Mas ainda temosalgulls problemas graves. Por
.,. . O· .. I t 2 d t"d d exemplo, a paridade, t..ã.o.• bemdefendi.da.. p.. elo Deputa-
ClpIP~. ..·prograrrlaco~pea.a~os. e a IVI a es do Walter Pinheiro. Existe uma assinatura de V.Exa.,
atingind?~rTlarcade 6.234pessoas atendidas. Deputado InocêncioQliveira,e uma emenda de reda-

ApElrtirdeste apo, ó M8VAirásomar-se ao Pro- çãoquetambém jáfoi.ót>seryadlilpelo PFL, pelo PSB
gr~rnE!~.lr~100, lançadorrcrmeTente em Xapuri e porváriospartidos, quepoderia minoraressa ques"
pelopre~idrnte l-ula.Um tercei.~oref()rçqvirádo Pr()- tão específica.
grElrnaPe~?~nd()J-rtrfll;i,daSebrrtári?de Pesca do Paridade ématériacqnstitucionaL Não pode-
G9v~rqp\~~geralerJ1parç~riacqTo Ministério da mos tratar doassunt?pa lei infraconstitucional, oque
EdUyaç~?r~Ueir~alflilbetiz~rp~13qadoresdas diver- significa dizer por medida provisória, emqualquergo-
SaSia$s?qj~ç9rsde.grofi~~ionaisqel;ise setor no vemo, nã? sOTenten9t;ie Lullil.,i\queleque vier daqui
Acrr.C?~TSSe~prograroa~ .•?G?yerno do Estado a 12 anos vaipoder alteraraparidade da situaçãodos
pretende.a:lfat:>etizar 130 mil pel;isoa'snos próximos 3 inativos. Po(jemos acharumaspluçãoapartir dessa
anos. emenda de· reda9ão.••f\J~9 tenhQdúvidade que asa-

Parabenizo o ~overno do Acre por esse esforço bedoriados líderes QE!~a farác()mquec~eguemos à
quevem dando resultados positiv()s, Estendo meus conclusão e à necessi<1Jade de apro"aç~o dessa
CUmprimentos a. todos. os profissionais envolvidos emenda.
nessa missão de cidadania, bem como aos alunos Por outro lado~ Sr. presidente, entendendo que
quevênceram preconceitos e tiveram a coragem de houve acordo. Estavaao Jadodo rneu Líder, Deputa-
estudar depois de adultos, do José .Carlos .. Aleluia, na. 5E!la da Presidência da

O Movimento de Alfabetização de Jovens e Casa,quando se realiz:ou o acordo de quroPFL e os
AdultoS tlave iníOio 110 Acre em 2001, com o objetivo outros partidos não aprel;ientariarn destaque no se-
de'qlfabetlzar 2.!OOalunos. [)e~setotal, 1.800 pesso- gundo tllrno, para que minorássemos a questão prin-
as'cqncl~ír~rrl 0~cursos9ferecidos. Este ano mais de cipalmer\te das viúvas.
4 mil co?dluframaalfabetização. Me$nlo com o acordo, é irnportanteque lembre-

.~PTsatdet9qe esse inyestimento que espalhou ~~~~~:~:~ãl.~;b$~~~~ ~~~ ~r~~~~~a:sc;:s~:
salas ~e~ul~poriigr~Jas, sedes.desindicatos, centros
cOm.uP.·.·jt.~.ri..ps. da... z.o.na urb.·a.na. e rural, o Acre aparece as. Não podemos, dl?~eflbull1amaneira, deixardeter

M . do A . lto b· .. I di' em mente que são Taté~ias distintas. UrrlElcoisa é o
no .~paiP~a~t/sm.0~vanta o pe a pesqUisa servidonquefaz conçursp, outraéo mandf;ltário-Go-
do IB~~eINIEPnurna situação preocupante e que vernador,prefeito.P9overnadorHoberto Requião
precisFt ~e esforço ainda maior nos próximos anos. decidiuqu~seu salári9s~ria de 3mil reais, outro pode

Qef)sa~orI"IlEl' sygirp a9 Ministro Cristovam Bu- resolverque o seu s~jfl ..de2~Oreais. Baí?
arque;-?e;te;rminad?aacabar com essa. chaga que O mandatário .~difere~te dpservidor; que ocupa
nosPTr~7~~ee.~nve~gon~a"" que, a exemplo do Pr~ cargo. de. carreira. rq~9 .l1á ·def)e misturar mandato,
gram~··F8rne;Zér9,qlJetornouoMunicípio de Guari- conquistado por me;i()dO~otod()povo,como contrato
ba~,n? Piallf. urnsímbqlo da erradicação da tragédia que o ~ervidor poss~içQmo Estado. Gqvemadores e
da fo~e, qua1querprqgrama de; erradicação do ana~ Prefeitos podem querer ganhar "x" ou ''y''.É problema
fabetí~m91l9 Bra~il, se 'inicie pelo Município de Jor- deles!
dão,.I;1~t<;l8o.doAcre, Sr.• Presidente,trata-se,.porlanto, de2 temas da

~rao que tiMhaa dizer. maior importância. ApeloparaosUderes da Casa, os
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Deputados que estão preocupados com este assun- ras e manutenção da integridade nacional, o Exército
to, no sentido de que acordem em relação à emenda Brasileiro desenvolve, hoje, excelentes projetos nas
de redação assinada por V.Exa. e ao subteto. mais distantes regiões do País. Muitas vezes, são os

Ressalto o que disseram os Deputados Carlos soldados de uniforme verde-oliva os únicos represen-
Santana e Walter Pinheiro sobre os anistiados. Não tantes da civilização, verdadeiros anjos da guarda
me esquecerei de que nos foi feita, desta tribuna, no que levam àqueles brasileiros esquecidos a proteção
final do ano passado, a promessa de que o Governo e o apoio, o alimento e o remédio, o agasalho e a es-
Lula daria máxima prioridade à matéria e que os anis- cola. \
tiados voltariam ao serviço público. São 8 meses de O Exército Brasileiro constitui-se assim o maior
espera. Chegou o momento de efetivamente - desde e mais atuante fator de integração nacional, segundo
o período dos governos militares e do Governo Collor o grandioso exemplo que recebeu de heróis como o
- eles voltarem as suas atividades e servirem ao Duque de Caxias e o Marechal Rondon. Luís Alves de
Estado. Lima e Silva ensinou-lhe a lição da honradez pessoal

Passo a abordar outro assunto. e da bravura cívica, da coragem na guerra e da no-
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em 25 breza na paz; Cândido Mariano da Silva Rondon le-

de agosto, de 2003, comemora-se, além do Dia do gou-Ihe a herança do altruísmo, da solidariedade hu-
Soldado, o bicentenário de nascimento do Duque de mana e do amor ao próximo.
Caxias, aclamado, em 1962, Patrono do Exército Bra- Ao Exército Brasileiro não faltam, portanto, tra-
sileiro. As festividades este ano revestem-se, pois, de dição e ideal, a glória do passado, o compromisso
especial significação, pela grande homenagem a um com o presente e a responsabilidade para com o futu-
dos maiores e mais importantes vultos da história do ro. Ao Governo Federal, compete provê-lo dos recur-
Brasil. sos necessários à modernização dos equipamentos,

Desde que para cá se transferiu a Corte Real à qualificação do pessoal eao custeio de projetos ci-
Portuguesa, em 1808, não há evento histórico de re.. entíficos e tecnológicos. É o que se impõe às Forças
levância do qual não tenham participado as forças m~ Armadas dos países em desenvolvimento, sob o
litares de que se originou o nosso Exército. Da decla- peso da globalização da economia e da formação de
ração da Independência às lutas pela consolidação poderosos grupos transnacionais.
do Império, da proclamação da República à participa- Esta a homenagem que prestamos ao Exército
ção do Brasil na Segunda Guerra Mundial, em todos Brasileiro pelo Dia do Soldado. Quando se comemo-
os momentos marcantes atuaram as tropas dos her- ram os 200 anos do nascimento do Duque de Caxias,
deiros de Caxias. haveremos de saber honrar a memória de quem nos

Assim, tornou-se o Exército Brasileiro símbolo dignificou como nação e nos engrandeceu como
de correção moral, de rigor ético, de excelência pro- povo.
fissional e, sobretudo, de amor ao Brasil. Nas escolas Muito obrigada.
militares e no cotidiano dos quartéis, aprendem os O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - A
soldados a defender o País, a respeitar o povo, a lutar Presidência reitera o apelo aos Srs. Parlamentares
em nome da paz, da liberdade e da justiça. De sorte presentes nas diferentes dependências da Casa para
que, gradativamente, "força armada" e "sociedade c~ que venham ao plenário. Faltam menos de 20 Srs.
vil" deixam de ser antônimos para designar 2 elemen- Deputados para completar o quorum necessário para
tos de um mesmo conjunto: a Nação brasileira, em o início da Ordem do Dia, que começará pela votação
que, unidos e solidários, todos se empenham por um da PEC n° 40.
futuro melhor, economicamente mais desenvolvido e O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) -
socialmente mais justo. Concedo a palavra ao Deputado Pompeo de Mattos.

Historicamente associado ao emprego da força O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT - RS. Sem
e à guerra de conquista, o Exército pouco a pouco se revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
fez instrumento da paz, mensageiro da dignidade, putados, bato na mesma tecla, repito: a mentira dita
promotor da dignidade humana e da união entre os mil vezes vira verdade. Imaginem a própria verdade
povos. Transformou-se, dessa maneira, em um pode.. repetida!
rosa agente da cidadania e da prosperidade social. A reforma da Previdência não é senão oprojeto

Ao mesmo tempo em que cumpre os papéis ins- que, com certeza, o ex-Presidente Fernando Henri-
titucionais de defesa do território, guarda das fronte~ que Cardoso propôs à Casa e foi rejeitado. Eu diria



Carta de Brizola aNeiva Moreria
Rio de Janeiro, 19 .2003
Extelentíssimo Neiva Moreira
líd~r Da Bancada Federal Do por na Câmara dos ceputados
Prezado Companheiro,
Cumprimentando-o, venho transmitir adecisão da Êxecutiva Nacional, cuja ata anexamos,
de que nosso Partido, atendendo aos reclamos dos servidores públicos de todo oPaís e
vigilante na defesa de um serv~o público profiSSionalizado ede qualidade, apresente
emenda estabelecendo tratamenro isonômico, lIOS Estados, àquele que recebeu o
funcionalisffiQ da Uniàó, párticularmente no que la~eàfixação dos /imites remuneratórios.
CQm efeito, em que pese nossa discordância com inúmeros pOntos das rsgras impostas à
P~vidêncla pelo Governo federal, com acolabora~o de elementos jjgad~ ao Governo
Fernando Henrique, nosso part~o não podi!riase omnir frente aos perigos representados
pela absurda.posslbllidade de que OS ftln~nárJos estadua~ estejam expostos amanobras
escusas de eventuais goVernantes, que ~es ~$Sam avifiar, em escala inirnaginável, os
vendmentos que autErem, ves coriseqüêndas dos seus níveis profissionais.
Tal esCândalo, além de afl: das carreiras de Estado,
concursados ededicados afunÇÕES essenciais a esta'o dos deve~s estatais parB'om a
ptipulaíão •teJfdo em vistà QlIe o com responsabililiades essenciais
eIntràn~eriveis acargo das u aconfigura-se numa anomalia
. mos mfoimos equidadegaranttdos peta Constituição

1 para os funtionários federais areferenda máxima são os vendmentos dos
Ministros doSTf, aos sel'lidores estaduaisemunidP&is, obviamente devem ser os dos
Desembargadores int de JtiStiça dos Estados sob pena de violar-se de
fnrma gravissima, op . ooCongresso que os vencimentos do
PleSidente da República nao devem serarere ., Por que impõe aos Estados eaos
Muniápios, sacrificando os seus servidores, ocri~rio que julgou inconveniente para a
Uniã01.
Desta forma, ecertos da mais vibrante solidariedade dos integrantes de nossa bancada a
uma causa de ju5tiçae moralidade, aExecutiva, com aforça das previsões estatu~rias,
decide pela aprésentação de Emenda da nossa Bancada, através de üderança, com tal
conteúdo. Onosso Partido assume esta posição como questào fechada e, nesse sentido
conta com afidelidade de todos os seus representantes no Congresso Nacional.
Permaneceremos coerentes com os principies partidários ecom nossos deveres para com
um serviço público profisSional/zado eefidente, tradição que oTrabaihismo, Com Getúlio
Vargas, através dos OASP, inaugurou há mais de 50 anos em nosso país.
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que talvez não tão ruim quanto este, .lTlas, com certe- vai receber até o teto do Prefeito, que é de 18 mil rea-
za, semelhante ao que José Serra propunha em sua is;em outro, 2 mil reais. Como um médico vai traba-
campanha. Ihar nessas condições? Gomo um médico vai traba-

Tenho feito uma brincadeira para falar sério. Ihar numa Prefeitura rec~bendo 2 mil reais por mês?
Acho que no debate que o Presidente Lula fez com Por isso o POTapresentou destaque, para corrigir
José Serra, no segundo turno, ~a Rede. Glóbo,J10fim essa distorção e estabelecer o teto único.
do pro~essoeleitoral, entusiasmado com aspesqui- Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize o re-
sas, com o apontamento de resultados favoráveis, gisUo nos Anaisdá Casad~cartadoDr.Leonel Brizo-
COrnoS indicativos, com o própriodébate, Lula,ao fi- la, encaminhada ao Líder NeivaMoreira, que indica a
nal, saiu da Rede Globo, passou namesa/ pegou a posiçãn d~. Executiva. Nacional para fecharmos a
primeira pasta que viu, colocou..a dEJbaixo do braçp e questão evotarll"l0so teto único emfavordos servido-
a trouxe. Constatação a que chegamos: trouxe Cipas- res PÚblicos~st~duais.PCisSO às mãosdeV.Exa. do-
ta de Serra e deixou a sua. Estáfazendo o projeto do cumént9do Diretório Nacional do por, que também
outro e não odele. solicit9 seja rI;'l9istrado nO$Anais,r~ferendando a po-

Estê não é oprojeto do PT, não foi issoque me sição da Executiva Nacional e orientando a bancada
ensinou e que junto discutimos. Ele nunca~uis taxar
inativo, sémprevotoucontra.Junto com o POT entra
mos na Ju~tiça, no Supremo Tribunal Federal e ga
nhámosações.

O PTrnU?oude lado, éo pior é (lue esquecêude
nos a~isar.Não avisou rlem ~osse~s companh~iro$.
Fomos os últimos a ficar sabendo das decisões toma
das.

Na.minha opinião, os aposentkldos são aqueles
que deviam uma conta que foi parcelada durante mui
tos anos, pagando-a mês a mês réligi9sarnente. E,
após 10anos, alguém bate à sua porta para cobrarju
rog e correção monetária. E aí ele pergunta: "Do
quê?"Elhêrespondem: .''Da conta que você pagou".
E 9 aposentado diz: "Ma$ se vocês mesmo estão di
zem:/o que eu já paguei!"E a resposta: "É, mas você
tetá que pagar novamente':

Promissórias e dívidas quitadas não geram ju
ros nem correção monetária. Não é justo que os apO
sentadosvoltem apagarao Govert;\o, quando nãore
cebemsequer a reposiçãodél inflação em seus salári
os. Há 8 a.nos não têm reajuste salarial, e agora ainda
vão sertãxados em 11%.

Por conta disso não concordamos com a refor
ma da Previdência. Além disso, é estabelecido um
teto salaril:fl para o ~EJrvidor público, mas não estabe
lecem um piso salarial. Não conheço casa que tenha
teto masn~o tenhapiso. Para haver um teto, é preci
so.haveropiso. E aqui só fizeram.o teto, e, além dis
so, m~1 f~ifo. O subteto estabelecido cria discórdia e
infâmigentre ~s~érvidores públic()s. No meu Estado~

o Rio ~randed() Sul, o servidor público do Executivo
receberáo teto doGovernador~ no valor de 4 mil rea
is; o. ~E:;~idor.pÚblico do Legi$lativo receberá o teto
salari~ldt3urn::Oeputado, novqlorde 9 1llil e 500 reais;
e os~rvlaorp~blicodo Judiciári~ receberá 14mil rea
is.E o fuhoiomádomunicipal, em determinado caso,
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do PDr a votar contra o projeto da reforma da Prev~

dência.
Esta é nossa posição.
Muito obrigado.

CARTA E DOCUMENTO A QUE SE
REFERE O ORADOR

Rio de Janeiro. 25 de Agosto d3 2UG3.

PlU8dO comoanheira.

CumprimefttandOooO. 8 ~va NaQional vem ínforn..que o Di""'~
Ne~onat do POT. reunido no Rio de Ja"eíro~ 41C QJUmc ~Ia 22,
reeoIVeu, por unanimidade dospI~~

1- Referendar a decld<t da~ NaciOnal. já aàota_ puIO$
mtegtantes; de "eaaa S.... na C6mara doe Deputadccs, de
RlqUftf~ de V(1~ em· ~do plate~ de
critérics iaOn6miCC* na fi~~ ôDS tetoa ~lJneratOriOS ·dOl
lervidorea públtoafl1, ~'Wi\" ... muntOipata. utatuinto CCItTlQ
Ürntte8 de _u:a. ~nt.-, tal COMO ~ cem a
fut'lCioftahtno federal, o Poder JuiiQiârio dela e.tadofi da
Federaç&10.

24' lódlCat, por considerar itl6rnenuto as Injuatl9U oatT18tidaI em
nome 4. uma n8CQ6árie I~oio·. 'lrevtdinde SoCat 
que to<Ios f~~~ .. ~.rta, rnal oam a11êriol
eotretos e que -.m Jw- toe. MfVldote$ e Pf"Qrvtm, O
S.Mço Púbico ~:~iNWluí9h" capaz ••~ 'AO t1oMo
pOvo -. ó voto eot)tnino 'i~ de !rnetncaa CCn$tilucJonal
PEC-4DA. ore .em~ em iUftundo iumo' na rnHma Oimara
doa DeptJtadca.· , -1;J

Certos da compreendo de: COlftI.I8nhNo pal'lli 05~ dO
noao partida, tIGl.â lU.' h~rJadI- ..... CIos trabtdl1a:uHW • do
funciol\~lOe oompromfssa40 \1OIfl um Estado~
• qudffoaàc paM .mà popàÇiQ~ eomoa,

-- ...._-_.~.__.----_.. - .
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O SR. PROMOTOR AFONSO GIL - Sr. Presi- Nas 3 Forças Armadas - Marinha, Exército e
Aeronáutica - são descontados 7,5% dos inativos,

dente, peço a palavra pela ordem. mesmo daqueles que recebem 240 reais, 300 reais.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem Portanto, a reforma vai livrar esses funcionários des-

V.Exa. a palavra. se desconto.
O SR. PROMOTOR AFONSO GIL (PCdoS - PI. Há, indiscutivelmente, o sentido de se fazer jus-

Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden-
.. . tiça em relação ao desc()nto que estàsendo determi-

te, gostaria de registrarquefaltei à votação antenor nado. Ao colocar na Constituição que ele só incidirá
porque não estava me sentindo bem. sobre o que exceder a 1.200 reais, estamos prote-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Re- gendo os menores salários, que nl:l realidaderepre-
gistrada a ponderação de V.Exa. sentam 75% da todo o funcionalismo público brasileí-

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - ro, seja federal, s€ljamunicipaL
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Luiz Sérgio. OSR. PRE~IDENTE(lnocêncio()liveira)-Esta

O SR. LUIz SÉRGIO (pT - RJ. Sem revisão do Presidência comunica q~e o Presidente João Pl:lulo
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Cunha já está vindo para o plenário. Dentro depou-
logo após a votação doprlll1eiro turno da reforma da cos instantes Vl:lmos iniciar aOrderndoDia.
Previdência 01nstituto de Pesquisa Sensus/CNT d~ Convoco osSrs, Parlarnentares presentes nas d~
vulgou pesquisa mostrando ao País que 48% do elei- versas dependêncil:lsda ~a~para virem aoplenário.
tora<i!o consideram positivo o Governo Lula. O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) _

OutrpdadointeresSl:lnt~é que a aprovação pes- Concedo l:l pala'lra ao Sr. Deputado Edison Andrino.
soaldd Presidente da Repúblicaé de 77%. Cinqüenta O sR. EDISONANDRINO (PMDB-.SC. Pela
e cinco por cento dos entrevistados o apóiam e afir- ordem. Sem revisãbdo orador.) .._ .. Sr.Pre~idente,
mam quea~ promessas de ~ampanhade S.Exa. es- Sras. e Sr~. OeputMos;noGoverho pé.\ssado .. esta
tão sendoqurT)pridas, Para Q5%do eleitorado, a polí- Casa aprovou a Leida~nistia, e anli:ulhã será o Dia
ticaeconômicaestásendo ?o~duzidade forma ade- da Anistia~. Solic'to, .. então, a. V,Exa. W.l.einterceda
quada. Ea.eq,Uipe do Presidente Luiz Inácio Lula da junto ao Governoqua?tci ~situaçãoc:los à~istiad~s.
Silva teveavê:diação positiva de 48% dos entrevista- Osal1istiaqos,.qlles~freram .... erseguição

dos. durante ~ditadura.,h91~~c>fren:tllluit . com o, ml:l-
Ern relação à reforma da. Previdência, 69% da rasmQ d9 ~OVern()içOrr airi~~()is~,... .....••~.Goyerno

opinião públicasâo favoráveis à Sua aprovação no com respeito ao p~garn~nto.deterroinad~pela l..ei da
Cdrigresso NacionaL Apenas 16% são contrários a Anistia.
ela. Para 60% dos eleitores ouvidos, a aprovação da Sr. Presidel1te, nós,Deputados, eaMesatemos
propbstairàmelhoraravidado~brasileiros. uma responsabilidade rnUítogrande 110 sentido de fa-

QUânto l:l0 debate da reforma previdenciária - zer o GoVernocpmprir,ê;lrnedidaprpvisótiaaprovada
evident~ment~.,cadl:l um cqm~eu po~to de vista -, por esta Casapara definir a situaçãodpsanistiados
existe alguma,confusão. A primeira delas diz respeito brasil$iros. .
ao discursomuitoacElotuado de que é preciso prote- Nós, do PMDB,cri~mos uma dissidência no Go-
gerosvelhillhos .... os coitadinhos -, a dona decasa. vernopas~dopan~votarcontra a reformada Previ-
Primeiro,sérj~osori~().é .. se~cqitadinho; segundo, dência nó Governo do Fernando Henrique Cardoso -
94% dos brâsilE~irosestãonoRegj~e Geral da Prev~ e eu votei contra a reforma. MuitosDeputados do PT,
dência,bquean:~forml:l~ão está mudando. para não dizer a maioriél' foram eleitos ~om o discur-

A ªh~ados11.%,dosirnativosjá é uma reali- so, junto aos servidor€ls públicos e aposentados, de
dade. n .. ,... ·País.Ma:isde2rnil Municípios cobram que iriam fazer umareforma previdenciária diferente
dossetvidoreéque recebem 240 reais, 300 reais ou destaque aí está.
350 reais. PQrisso, SI'. Presidente, quel"Odiscordar do

E$sl:l reforma estaoelece o desconto de 11 % so- meu partido, e peço licença.ao meu Líder para votar
bre oq~:é exceder a 1.200 reais. Na realidade, está da mesma maneiraquevotei da vez antedor: a favor
protege~dourn enorme contingente de servidores pú- do servidor,. afav<;>n:lo aposentado, pois o maior pro-
blicos, p'~IS da fim a essácobrança. Portanto, indiscu- blema daPrevidênciét-;fodos sabemos- éa sonega-
tivelméPte, está se protegendo os que recebem salá- ção, é a economia que não cresce e, acimade tudo, a
rios m~hÓres. má gestão.



40714 Quinta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

O SR. SIMÃO SESSIM (PP - RJ. Pronuncia o pras de carteiras, cadeiras e móveis para a Secretaria
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- Estadual de Educação. Esse quantitativo equivale à
putados, aproveito o espaço que me foi concedido na folha mensal de pagamento de quase 23 mil profes-
tribuna desta Casa para manifestar minha enorme sores de nível 1, com salário de R$ 431.
apreensão com o problema da falta de professores, Os mesmos alunos que sofrem com a falta de
que está atormentando o universo de alunos da rede professores dispõem, pasmem, de escola com pisci-
estadual de ensino do Rio de Janeiro. na, vestiários modernos e até sala de musculação, a

Entendo, como professor e educador que sem- exemplo do que ocorre no Colégio Estadual Antônio
pre fui, ser um problema muito grave, razão pela qual Houaiss, no subúrbio carioca do Méier. Mas ali pelo
formulamos nosso veemente apelo no sentido de que menos 240 alunos do 10 ano do ensino médio ainda
a Governadora Rosinha Matheus - em quem sempre não tiveram este ano nem sequer uma aula de Mate-
depositamos nosso voto de confiança - enfrente essa mática ou de Física. Existe um levantamento dando
lamentável situação com firmeza e vontade política, conta de que boa parte dos R$ 28 milhões gastos em
dando uma solução rápida e eficaz para o problema obras nas escolas pelo Governo Estadual, isto até 8
que reputo gravíssimo. de agosto, foi investida em construção e reforma de

Diz a Lei de Diretrizes e Bases que o dever do piscinas, quadras de esporte e vestiários.
Estado com a educação escolar pública será efetiva- Em Duque de Caxias, por exemplo, o déficit é de
do mediante a garantia de ensinos fundamental e má- 1.379 professores. Mas,ainda assim, o Governo
dio obrigatórios e gratuitos, inclusive para os que a Estadual lançou, no último dia 22, o Programa Che-
ele não tiveram acesso na idade própria. E mais: que que-Escola, para assegurar a permanência de crian-
devem ser assegurados padrões mínimos de qualida- ças em idade escolar nas unidades da rede pública.
de de ensino, definidos como a variedade e quantida- Só que, com os R$ 2,4 milhões que serão gastos por
de mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao ano, o mesmo Estado poderia contratar 370 professo-
desenvolvimento do processo de ensino-aprendiza- res com nível superior e suprir o déficit de 8.400 pro-
gemo fissionais para lecionar no segundo segmento do en-

Lamentavelmente, Sr. Presidente, essa orienta- sino fundamental e no nível médio.
ção parece não estar sendo seguida à risca pela Se- Enquanto isso, os alunos permanecem sem au-
cretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, las de Matemática, Física, Literatura, Inglês e Arte,
onde é muito grave, repito, a crise gerada pela falta como denunciou aos jornalistas o aluno Jenifter de
de professores para suprir as necessidades nas Oliveira Perricone, de 18 anos. Já se fala também que
1.882 escolas da rede de ensino oficial. Trata-se de a falta de professores está gerando atos desespera-
uma situação ruim para os jovens alunos, principa~ dos de educadores, pais e alunos, da mesma forma
mente do ensino médio, que chegam a ser aprovados que muitos colégios passaram a funcionar na base do
para a série seguinte sem que tenham visto o conteú- improviso. Há casos em que professores estão sendo
do de uma ou mais disciplina, conforme denunciou o substituídos por normalistas, ou de alunos que resol-
jornal O Dia, na sua edição de domingo passado. veram pagar R$ 10 por mês para terem aulas de Ma-

O próprio Ministro da Educação, Prof. Cristo- temática e Física.
vam Buarque, que na semana passada inaugurou o Na verdade, Sr. Presidente, a falta de professo-
Centro Federal de Educação Tecnológica Suckow da res na rede de ensino do Estado já chegou à esfera
Fonseca, o CEFET de Nova Iguaçu, também ficou do Judiciário. Em Duque de Caxias, na Baixada Flu-
perplexo diante de tamanho absurdo, por entender minense, por exemplo, o Juiz da Infância e da Juven-
que a falta de professores nas escolas estaduais do tude, Ailton Augusto dos Santos, concedeu liminar
Rio de Janeiro - fato já denunciado anteriormente por obrigando o Estado a preencher emergencialmente o
mim desta tribuna - vai não apenas contra a Lei de D~ quadro de professores. O prazo dado foi de 20 dias,
retrizes e Bases, mas também contra a decência na- sob pena de multa de R$ 1 mil ao dia, caso o direito
cional, se constituindo, infelizmente, numa vergonha dos estudantes não seja atendido.
também para o Brasil. Resta-nos, portanto, torcer, e muito, para que a

Pior que isso, Sr. Presidente, é a constatação Exma. Sra. Governadora Rosinha Matheus consiga
de que em vez de investir maciçamente em recursos sanar este problema com o máximo de urgência.
humanos, o Governo do Estado optou por investir em Esperamos que o Ministro da Educação, Prof.
mobiliário. Só este ano foram destinados nada mais Cristovam Buarque, olhe com carinho para o Rio de
nada menos do que cerca de R$1 Omilhões em com- Janeiro e ajude a Governadora a sair dessa crise,



CONFERÊNCIA - "O PARLATINO E A OMC"

21 e 22 de agosto de 2003 - São Paulo, Brasil.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
ORADORA

AGENDA PARLAMENTAR LATINO-AMERICANA
PARA AS NEGOCIAÇÓES MULTILATERAIS

DE COMÉRCIO

"De Doha a Cancún - Países em De
senvolvimento na OMC: Negociações so
bre Agricultura, Serviços (GATS) e Novas
Propostas".

Os participantes da reunião "O Parlatino e a
OMC", com base nas conferências apresentadas e
nos debates realizados, tanto no plenário como nos
grupos de trabalho, acordam adotar uma Agenda
Parlamentar Latino-Americana para as Negociações
Multilaterais de Comércio, que compreenda as se
guintes questões fundamentais:

1. A necessidade de que os resultados desta
conferência sejam considerados pela OMC em sua
ação futura e que sejam apresentados na. próxima
Reunião Ministerial da OMe em Cancún e na Sessão
Cancún da Conferência Parlamentar - OMC da União
Interparlamentar, que serão realizadas em setembro
de 2003, assim como, na·reunião ministerial da Alca
que será realízada na cidade de Miami, em novembro
do mesmo ano.

2. O parla.mentar, como legítimo representante
da sociedade civil, não pode estar ausente das dis
cussões de temas tão importantes como o do comér
cio multilateral, que possui implicações em todos os
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para o bem de todos os alunos de rede de ensino do aspectos da vida da sociedade. A função legislativa
Estado e a felicidade geral do povo fluminense. não é apenas ratificadora; é essencialmente decisória

Muito obrigado. e fiscalizadora, e estas ações não podem realizar-se
A SRA. VEDA CRUSIUS (PSDB - RS. Sem re- a partir de fatos consumados; implicam uma intensa

visão da oradora.) - Sr. Presidente, solicito a V.Exa. participação em todas as fases do processo e um
que seja inserido nos Anais da Casa documento que acompanhamento permanente dos mesmos.
trata dos resultados da Conferência O Parlatino e a 3. Existem dois elementos chaves no comércio
OMC, coordenada pelo nosso competente parceiro, internacional: as negociações internas nos países e
Deputado Ney Lopes, Presidente do Parlamento Lat~ nos blocos de integração, que implicam acordos entre
no-Americano. Ela foi realizada nos dias 21 e 22 de diferentes atores sociais e agentes econômicos, aos
agosto, em São Paulo. que se deve chegar em função dos interesses nacio-

Aproveito a oportunidade para parabenizar a nais e do bem-estar da sociedade, entendendo que
Sra. Wilma Motta pela gestão à frente do PSDB Mu. as concessões necessárias que devam ser feitas ge-
IherlSP nos últimos 2 anos e pela eleição da sua su. ram custos que são amplamente superados pelos be-
cessara, a Deputada Maria Lúcia Amary, realizada na nefícios. E as negociações externas, como as que se-
última segunda-feira. rão realizadas em Cancún, as quais os países devem

Muito obrigada. chegar com posturas unificadas e coerentes.
4. Em relação às negociações agrícolas multila

terais no âmbito da 0MC, os países membros do Par
lamento Latino-Americano deveriam aderir à propos
ta alternativa sub~rita na ocasião pelfi Argentina, Bo
lívia, Brasil, Chile, China, Colômbia, Costa Rica,
Equador, Filipinas, Guatemala, índia., Mexico, Para
guai; Peru, África dó Sul, Tailândia e Venezuela que,
em Conjunto, representam no conte~o murdia:! uma
significativa pprcentagerhdq PIS agrícola, qas expor
tações agrícOlas, da população mundial e da popula
ção agrícola.

5. Os países membros do Parlamento Lati
no-Arnericano não deverão permitira prorrogação da
"Cláus é. Paz", para que o problema que os subsí-
dios os s desenvolvidos suscitam comece a ter
uma solução definitiva.

6. Fazemos urn chamado i;lOS organismos
sub-regionais de integração na América latina e no
Caribe pa.ta que, com urgêhcia, aperfeiçoem seus es
quemas, tanto intra como inter-blocos sub-regionais,
especb:ilmehte o que se refere àS negociações co
merciais,de maneira que sejam concluídos antes de
dezembro de 2004, evitando, assim, que sejam.supe
radospelas programações da Alca;

7. Para alcançar este propó~ito, é necessário
que 0$ pa.rticipàntes destes esquemas sub-reg'ionais
unam-se em uma ação conjunta qwe se caracterize
por intere$ises que superem as consjderações estrita
mente políticas e, dentro de um procbesso gradual, se
enriqueça. a partir de suas próprias experiências.

8. Os países membros do Par/amento Lat~

no-Americano devem exigir que nenhum'país da re
gião que tenha interesse em participar da Alca ou de
qualquer outro esquema de. int~gr~ção hemisférica
ou continental seja excluído.
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ARTIGO A QUE SE REFERE O
ORADOR

JORNAL - ZERO HORA - TERÇA-FEIRA
26-8-2003 - COLUNA PAULO SANT'ANA

Tornozeleira luminosa
Soou o alarma: aumenta cada vez mais a popu

lação carcerária, cada vez menos os estados se apa
relham para abrigar seus presos.

Com o aumento assustador da demanda crimi
nal e do clamor público por punições penais aos delin
qüentes, é necessário que se modernize o cumpri
mento da pena.

Por isso é que é excelente esta idéia de monito
rarem-se os detentos beneficiados com os regimes
aberto e semi-aberto, controlando-os eletronicamen
te, mediante tornozeleiras que indicam os limites da
sua liberdade.

Funciona assim: as tornozeleiras emitem sinais
eletrônicos enquanto o detento estiver a uma distân
cia não superior a 50 metros da sua base referencial:
no caso a sua residência, em se tratando de prisão
domiciliar.

No caso em que o apenado é autorizado a tra
balhar, as tornozeleiras também se adaptam àquele
novo local, levando em conta o tempo que o preso
leva para percorrer a distância entre sua residência e
o serviço.

Fora dessa área de abrangência, o preso não
pode se movimentar.

Desde logo há opiniões de que esta tornozeleira
pode ser uma marca infamante contra a pessoa hu
mana.

Não vejo assim, ela é usada discretamente, de
baixo das calças. Como pode ser opressora uma mar
ca que não aparece e que redunda em benefício do
preso?
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9. Além da realização de campanhas maciças O SR. FRANCISCO APPIO (PP - RS. Sem revi-
de informação, cada Parlamento nacional deverá pro- são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
mover debates como os que foram realizados nesta dos, destaco o esforço do Governo do meu Estado, o
Conferência, com a presença de seus membros, de Rio Grande do Sul, no combate à violência e à crimi-
representações de outros países, dos meios de co- nalidade. O Governador Germano Rigotto e o Secre-
municação, representantes da comunidade e do Po- tário Estadual da Justiça e da Segurança José Otávio
der Executivo. A participação do Poder Executivo per- Germano apresentaram ontem ao Ministro da Justiça
mitirá, além disso, que os negociadores estejam em projeto piloto de monitoramento de apenados em re-
condições de exercer a sua atividade a partir do co- gime semi-aberto por tornozeleiras eletrônicas.
nhecimento claro da percepção que os parlamentares Sr. Presidente, peço a V.Exa. que determine a
e a sociedade civil possuem sobre estes assuntos de transcrição nos Anais da Casa de artigo do jornalista
grande importância. gaúcho Paulo Sant'Ana, editado ontem e que trata do

10. Os membros do Parlamento Latino-Amer~ assunto.
cano propõem que se o tema agrícola não for tratado Muito obrigado.
de maneira prioritária, especialmente no que se refe
re ao acesso aos mercados e subsídios, obtendo re
sultados concretos nestas áreas, que as demais ma
tériasprevistas na agenda de comércio multilateral
não sejam discutidas.

11 . O Tratado da Alca deve contemplar a poss~

bilidade de ingresso de qualquer país do hemisfério,
sem limitações de nenhum tipo, após dezembro de
2005.

12. Frente à próxima Reunião Ministerial da
OMC em Cancún, assim como, ao processo da Alca,
ratificam-se os termos da Declaração da 11 Conferên
cia Interparlamentar de Agricultura, Pecuária e Pes
ca, emitida na reunião celebrada na Sede Permanen
te do Parlamento Latino-Americano, na cidade de
São Paulo, Brasil, de 23 a 25 de abril de 2003.

O SR. OSVALDO BIOLCHI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, dis
ponho de quanto tempo?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - De 1
minuto.

O SR. OSVALDO BIOLCHI - Sr. Presidente,
faz 1 hora que me inscrevi.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Ain
da há na frente de V.Exa. os Deputados Coriolano
Sales, Onyx Lorenzoni, Inaldo Leitão, Maurício Quin
tella Lessa, Colombo e Júlio Cesar.

O SR. OSVALDO BIOLCHI-Vários Deputados
entraram aqui há pouco tempo e V.Exa. lhes conce
deu 2 minutos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Francisco Appio.
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O que éde substituir a obrigação queosdetentos meiramente quero registrar que o por não rompeu o
que trabalham fora têm de pernoitar no estabelecimen- acordo de Líderes ao apresentar o destaque de ban-
to penal ou de substituira pena integral de reclusão no cada sobre o subteto salarial único dos Estados,·até
presídio por umapena de prisão domiciliar, monitora- porque seguimos a orientação daDireção Nacional
da e cOntrolada pela autoridade penitenciária. do partido, unânime quanto à questão.

O c,?ntrole é exercido tánto pelo direitodo Esta- Lembro aos Srs.Líderespresentesqueodesta-
doem reduzir .a liberdade do. detento, finalidade da que é muito importante. Seno âmbito nacional o teto
pena, quanto pela certeza de que o Estado terá de é calculado combasen~ maiorv~ncimentodo.Judi-
que o éipenado não está novamente delinqüindo, o ciário e nãodo presid:nte~aRepÚblic~nemdos?e-

fato mais comum nos dias que correm. putados, por que no.ârnbito estadul':ltvarnosmantero
Quem achaque uma torno~eleira dessas é teto com base no.v:ncirnt:lnt~dosGov:rnadores?

opressora'à pessoahumana tem dsentender que ela ImaginemV.Exas. s~:fllm9andid~t~aGQyern~dor~ na
substitlJirá oJoté:llaTassam~nt~ .ffi0raldos detentos campanha eleitoral., apr~sehtl':lrPr~postadem~gq~ica
nascondiçõesprecáriasdospre~ídiosatuais,quando de reduçãodoseu~al~riQp~ré\(nilreaismensais. O
centenas demilhares de presosbr~sileirosse amon- teto do Poder Público,dQ~políticose dos fiscais bai-
tOl':lm~mclJbículosestreitos ~ anti-higiênicos, subme- xaria para mil reais tarnb~m.

tidos a. toda sortede agressões e constrangimentos. Então, otetot~n;qlJeser equivalénteao subs~

Querdiz~~~~tãoque a torno~~I~iraeletrônica é dia do quadrodecarr~irae nã()~a. função política,
infamant:' àpt:l~s~apl,lméil1a.eadegradação total do como é o caso dos.~r~~s de Presidente da Repúbli-
preso né\spenItel1ciária.snãA oé? ca, Governador eprefeito.

J}torl1q~elriraxisé\~xat?ll)ente a umtratamento Apelamos páraos Líderes no. sentido de que
maishurrié\noaospr~so~,qéln(jo-Ihes o direito de ten- apro.vem o destaque.N.•. ~o...•...1'1..••.•.0.•.. s. cabe dize.r se o p.art.ido

~~~~~~tâa~rt;c~~~~~~~t~\d:=:~~~de seus famil~ ~~:.~~~eo~b:~ ~:~O~d.•.. ~a.·••••~.a.,.i~~..·=~~r~v=~~;~I~~:~~:
f\JãAPOCl~pav~r~isteTamé\is humano e que E E t d .. . . ,

propiciert)Flionshanqe~eregen~ração doque este. O rio:s~~~~:d~~Jtr:c~~:.• ()~ sIgamos mesmoscnte-
abismo pessOal é atingido dentro dos presídios e não
fora deles. MuitoobrigM:ç·

~jã~,pos~o entanderpor Isso~ualquer restrição O·SR. MA~O~I.A. ~OlMARÃESFU ..HO (PFL -
a ess~si§~erna,Ele.~ rigorosamente idealpara as dif~ BA. PronunciCl.o§~guint~ discurso.) - Sr. Presidente,
culd~~. .uaispor9uepass~0 n9sSQ parco e cada Sras. e Srs. D~put~~?s,~pe~ardosindicadores eco-
vez rnll ..... fundado~isterna penitel1ciário. nômicos demon~~~remªgrave recesSlaoque o País

A\PéM dornicjliar,é 16gico,implicaa exigência ~:~o~n:~:t:~~~~~r:a~~hr: ;:~~~I:d~~~~:o~~~o:~
de qU~~~et~ntonãoseafaste de sua casa, se pu-
desse'de~locar-sePara onde bem entendesse não produção industrial:
era p~na; Conforme r~~l.Iltado divulgado pelo IBGE, nesse

poris§otambéméqueé usada atornozeleira. último dia14,~~~~iaobteve, em junho passado, um
Já qu~,a~irncomonaliberdadecondicional, o Esta- crescimento de~,~%em.sua produção industrial.
do terno direitode9ontrolar osmovimentos de quem Esse fFltoro~receser comemorado por todos,
estásobsal1ção p~nal. eme~ecialpor~p~,b~ianos, já que essedado serve

l'Jªdl'l ml:li~hymano e mais razoável peranteo de alento dial1tedoquadrode penúriaqpe vem oPaís
objetb/0 âª reSSOCiFllização do preso, implícito na atravessandoerote:rmosôe desenvolvitnento econô-
pena,qp q?e;tira.roapen,adoda cadeia, onde nos mico e social.
moldes,~rasileir~s el~ s~ anim~liza - e remetê-lo para Ataxa de produção.industrial divulgadacontem-
o mei<:l~qial,sobqqntrole do Estéldo. pia ainda o fantástico .crescimento da indústria de

~~taéHma lumiqosa idéia <:lue necessita ser transformação, Fllcançando a ordemde1 0,7% em re-
apoiá~aport([)doseifllplantada c?m urgência. Por- lação ao mesmo período do ano anterior.
que A§8~esí~iosestãolota.díssimos e os criminosos Dos 11set0r~s quecompõern Ogrupo da indús-
andall},~o.I~9sm~!a~fua~,semtornozeleiras. tria de transformação, o de metalurgia fOi o que obte-

()SR.e.fIIlQ'~1cca(PDT - RS. Sem revisão do ve maiores altas, chegFlndoaacumular12% de cres-
orador.) ~ Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, pri- cimento em relação 80 mês de junho de 2002.
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A indústria química, por sua vez, teve alta de Deputados, como representante do semi-árido do
3,6% em função do aumento no processamento da Estado da Bahia, tenho urgência em reunir esforços
gasolina comum e do óleo diesel, enquanto a indús- em defesa de um dos mais vulneráveis, sofridos e ne-
tria têxtil apresentou crescimento de 57,9%. cessitados espaços brasileiro.

Esses dados são muito alvissareiros, principa~ Dos mais de 500 mil quilômetro quadrados do
mente se levarmos em consideração que o escoa.. território baiano, cerca de 69% estão no semi-árido. A
mento da produção industrial através dos nosso por- população do Estado é de 13 milhões de pessoas,
tos tem-se mostrado muito eficiente e produtivo; mer- sendo que 6,5 milhões vivem nessa região. Isso cor-
cê do excelente trabalho de informatização que vem responde a cerca de 50% da população baiana convi-
sendo desenvolvido nos últimos anos. Em contrapar- vendo com um clima que é caracterizado pela escas-
tida, as rodovias federais que cortam o Estado da Ba- sez de chuva. Mais de 67% estão na zona urbana e
hia encontram-se em péssimo estado de conserva- cerca de 33% se encontram na zona rural.
ção. Essa região requer do Governo do Estado da

A fim de agilizar as operações burocráticas e de Bahia uma atenção especial, com ações e investi-
desembaraço aduaneiro, os portos de Salvador e mentos que visam promover o desenvolvimento e
Ilhéus passaram a contar com um sistema mercante, melhorar a qualidade de vida de milhares de baianos
através do qual toda a burocracia das operações de que convivem com os rigores da seca.
arrecadação do Adicional ao Frete para Renovação Para vencer esse desafio, foi criado o Programa
da Marinha Mercante foi eliminada, funcionando ape- Sertão Forte, que tem como objetivo proporcionar
nas nas regiões norte e nordeste como forma de con- condições para o desenvolvimento socioeconômico
trolar o destino e origem da carga, sem ônus para os sustentado das populações locais, com ênfase em
operadores portuários. iniciativas voltadas para a ampliação da infra-estrutu-

Essas medidas, na avaliação das autoridades ra hídrica e o fomento das atividades produtivas.
portuárias e de empresas multimodais de comércio O Sertão Forte construiu, na prática, uma estra-
exterior, são de extrema importância, já que prepa.. tégia de desenvolvimento integrado, articulando pro-
ram a logística de transportes portuários para a co- gramas e projetos das áreas de atuação governa-
brança das taxas a partir de 2007. mental.

Portanto, estão os portos baianos· capacitados Determinado a levar água de boa qualidade a
para agilizar a movimentação de carga, possibilitando todos os recantos do semi-árido, o Governo do Esta-
um melhor desempenho de todo o setor industrial, o do da Bahia manteve, como uma das prioridades em
que representou um crescimento impar no País, já 2002, os investimentos em sistemas de abastecimen-
que a quase totalidade dos Estados da Federação tos, e continuou o Programa de Construção de Barra-
apresentou índices negativos ou inexpressivos de gens, na perspectiva de ampliar a disponibilidade de
crescimento de sua produção. água.

Daí o porquê de nosso entusiasmo ao utilizar Cabe destacar a conclusão da Barragem de Pe-
esta tribuna para destacar o resultado apurado pelo dras Altas, no Município de Capim Grosso, com capa-
IBGE, resultado esse que é fruto de um trabalho que cidade para armazenar 40 milhões de metros cúbicos
iniciou-se em 1990 com o Governo do Senador Anto- de água, para consumo humano e outros usos.
nio Carlos Magalhães e teve continuidade nas adm~ O Projeto Sertão Forte também realizou diver-
nistrações que o sucederam. Aproveitamos o ensejo sas obras de abastecimento em centros urbanos e na
para cumprimentar o Governador Paulo Souto pelo zona rural, como a implantação de adutoras, perfura-
empenho de suas ações nessas áreas, destacando, ção de poços tubulares, entre outros. Dentre essas
por dever de justiça, o papel fundamental da Marinha obras, é importante destacar a Adutora do Feijão, o
Mercante, que igualmente tem contribuído para a maior sistema de abastecimento de água do interior
qualidade do transporte portuário no Estado da Ba- do Estado, que beneficia várias sedes municipais e
hia. centenas de localidades, atendendo uma população

Era esse, Sr. Presidente, o registro que não po- de mais de 184 mil pessoas na região de Irecê, no
deria deixar de consignar nos Anais desta Casa. sertão baiano.

Muito obrigado. Esse é o propósito do Governo do Estado, me-
O SR. ROBÉRIO NUNES (PFL - BA. Pronuncia Ihorar a qualidade de vida dos baianos.

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Muito obrigado.
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O SR. LlNCOLN PORTELA (Bloco/PL - MG. Sr. Presidente, a Comissão Econômica para a
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, América Latina é o Caribe...:. CEPAL vem de divulgar
Sras. e Srs. Deputados, nadamenos que 15% dapo- que mais de 40% da população da América Latina se
pulação brasileira é dependente de droga e o alcoo- encontra em estado de pobreza.
lismo constitui um dos grandes problemas de saúde Por este estudo d~ CEPAL, a região abrigava
pública dô País. 220 milhô?sde pessoas na linha da pobreza e 95 mi-

No anofIlassado, 65% dos motoristas paulistas Ihões deindiger'ltes no ano d~2002. Esses números
envôlvidosem ~cidentesde trâ~sito estavam alcooli- representavam 43,4% e 18,8% da população total da
zados à 45% dosjovens entre 15 e19 anos com part~ região. Para e~te ano,onúmero d~pobres pode ele-
cipação em acidentes também hàvíamingeridopro- var-separa225 milhões eosindigentes ultrapassa-
dutos alcoólicos~ rão tOO milhões.

A soma dos gastospúblicos em decorrência do Nà década de 90, nos primeiros 5 anos, houve
abus~oudependê~cia: do álcool é bastante elevada. uma Iigélraqueda nos Indices da população pobre,°Governo. gasta 180 milhões de reais. por ano para qUê volta.ram acrescer nos últimos cinco anos até
trati:u'pesso?s émbriàgadas. Somente em 2001,10- 2000, manténdô~se crescente naatual década. Asitu-
raminterriâdes pelo SUS 84.467pacientes para trata- ação é m~itograve, tendoemvist~ que o PIB tem-se
mento. manticloestável,oque significa ter sido.o seu cresci-

Na rede primáriado SUS, bebem em nível coo. mento.muitop~ueno,p~ra não dizer ínfimo.
siderado de alto risco 20% .dosassistidos; 90% das A situaçãodepobre~a e de miséria na América
int.e.r.,.n.....a.....ç.Ões. em.'.. h.oSP.·.i.taisp.siqui.átric.. os..' refer..e.. m.-se .a Latina,agrav~u-~e muito com acr.ise~tgentina, onde
". os índiCeS de pobrezapraticamente dobraram nos úl-

alco~latras; e até mesmo em cadáveres registram-se timos5 anos.
níveis de álcool. De acordo com examesfeitos em 20
milca.(jáverésem todoO Bré:lsil, de cada 100 corpos, 6$ ànalisti;rs políticos .e .econômicos indicam
95 têm a substância no sangue, que s~~in~7stim~ntosmaciços' na educação e na

PreCisamos mUdar esse quadro inquietante. produção, capazes de criar a médioe longo prazos

Uma.·.··. d.a..•... s ••. m.ed...id..a.··.'..•.s.·". e,.' re.p···.·.. r...'. im,..i.. r•.,o."..... eon..su,mo, .c.. o.loca.n.. d.. o uma P?líticadeoportunidadese de pleno emprego, a
, formação de rendadas pessoas ficará extremamente

empráti?aoEsfatuto ~ Gri~nça e do Adolescente, prejudlcélda.
qUtlc<:>nsi~era ?rime a venda e o fornecimento .. de Éc6tlsenso que sem políticas de educação e de
sUbstân.c.i~s.que6.aus.a..'~.'. d.e.p~ndência f.. ísica e psíqu~

, , ' E" I 'I' d c.ré.dit899.e. ca.pa.·.dtem .. as pessoas.. '. para o trabalho, a
caamenore~.<oa çoo~ ~m os casos. 'bTô d d f ~ d . f"

.9utramedk.taé préveniro vício, educando as pOSSIJI !ie .eormaçao e poupança Icara prelu-

famílias com .... Igf\qlãpdecampanhas sobre o pe- ~~:d:;Q~:mu:~an~~r~i~~~f~~~':~:~::id:~:~: b~~
rigo des~?fere ao filhç ~rnindbente copo de cer- pulação.
veja ou vinIiQ;]al briocadeirapodetornar-se uma

• 0.·..•...8.ras.i1tem sofrido com a. a.u.sê.n.. da de polític.as
prátlc~, d" d ~ d - C

$r. Presidente, pesquisas dão conta de que e Invlast,mentos eme u~açao e. na pro uçao. . om
uma ~~tgéfl tributária das mais elevadasdo mundo, o

740/0dosjovens matric{jladosnoensino médio já fize- Brasil não pôde ou não quis formar uma política de
ram.usodeb~~idas alc()Óliça$~ que o uso do álcool poupança e crédito suficiente para gerar.um grande
causa prejuízos à apr~ndizag~m, estimula a violên- projet~ dtldesenvolvimento econômico e social que
cia, Oausa riscos à saúde e?vid§l, podendo encorajar pudel.'se .r~sultar em milhões. de ernpregos para o
o jov7m abusc~r novas experi~ncias, mais excita0. povob~asileiro.O País sOmente resolverá a sua crise
tes,l~yi:lfid?'O à~drogas m!iisp'esadas. social, representada por quase um terço' da popula-

Era o que tinhé:\ a dizer. ção vive~~o abaixó da linha da pobreza ede miséria,
aSA. aÓ~laLANO,$ALES (PFL - BA. Sem com reformas profundas na est~utura dasociédade.

revisão ?OOréicl~r.):- SL Presidente, registro a pre- AcrisenoBrasiléhistÓri~a.JáVem de.muitos
sençan~taCa$ad? Secretário de C;ombate àPO- anos. É umadecorrênciadoescravagismo, que resul-
br~zéi~àsDesig~a'd~des Soc~é:\is da Bahia, Pe. CIo- tou ernc~rcadê 350.anosde s~rvidãô. Messe perío-
dové()~iazza;quefez;umabelíssimapalestra sobre do, aJ)ur~uesia brasileiranãoqpmpree~deuque de-
asaçõe$qu~() 60verno deiBaHia vem desenvolve0. veriafazet as reformase~trutur~i~d~sociédadepara
do neSSa área. obstar o avanço da pobreza e da miséria, que vem



O Sr. Inocêncio Oliveira, 10 Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. João Paulo Cunha, Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Antonio Nogueira.

O SR. ANTONIO NOGUEIRA (PT - AP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Governo Federal, por meio do M~

nistério Extraordinário de Segurança Alimentar e
Combate à Fome e do Ministério da Educação, divu~
gará hoje os números do Programa de Alimentação
Escolar para as creches públicas e filantrópicas no
Brasil.

Na ocasião, os Ministros de Segurança Alimen
tar, José Graziano, e da Educação, Cristovam Buar
que, também apresentarão a campanha publicitária
sobre a merenda escolar.

Pela primeira vez na história do País, creches
estão recebendo recursos para a merenda de crian
ças menores de quatro anos de idade. O repasse já
está sendo feito a mais de 17 mil creches, somando o
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surpreendendo o mundo em face das condições de r~ investimento em torno de 40 milhões de reais, aten-
queza naturais do Brasil. dendo a mais de 800 mil crianças.

Os fatos mostram que os governos latino-amer~ Além desses recursos para as creches, o Go-
canos carecem reformular as políticas e as institu~ vemo Lula também beneficia alunos da pré-escola e
ções de governo e as estruturas econômicas e socia- do ensino fundamental. O valor per capita da meren-
is. Sem isso, a pobreza e a miséria continuarão cres. da escolar da pré-escola foi igualado ao valor destina-
cendo por que o esforço assistencialista e c1ientelista do ao ensino fundamental: R$ O,13. Com essa ampli-
não será capaz de resolver a questão social e econô- ação, estão sendo atendidos mais de 4 milhões de
mica da formação da renda; pode até matar a fome de alunos da pré-escola e cerca de 32 milhões de alunos
milhares de pessoas, mas não as incluirá, definitiva- do ensino fundamental.
mente, nos quadros da sociedade como pessoas. Esses são reflexos da política de segurança al~

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que faça divu~ mentar, em conjunto com a política educacional do
gar meu pronunciamento nos meios de comunicação Governo Lula, que está atendendo às demandas bá-
da Casa. sicas para se obter dignidade e inclusão social no

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO País.
(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
em meu pronunciamento, usei o alfabeto inteiro para Em matéria publicada na última edição da revista
listar tópicos que considerei absurdos nesta proposta ISTOÉ, intitulada A Vez do Social, novos sinais alen-
da reforma previdenciária. Evidentemente, não pode- tadores para nosso País despontam em nosso hori-
rei discorrer sobre tudo o que escrevi. zonte, com a perspectiva de virem a concretizar-se

O fato é que subordinar a concessão de apO- ainda no último trimestre deste ano. E são alentado-
sentadoria por invalidez em razão de doenças gra- res não somente porque apontam para melhores índi-
ves, contagiosas e infecciosas - que pela lei atual é ces no desempenho de nossa economia. Na verdade,
integral -, ao que for definido em lei, é jogar na rua da a perspectiva é a de que a área social seja uma das
amargura todos os trabalhadores, é dar total insegu- grandes beneficiadas pelos novos ares de otimismo
rança à sociedade. que passa a respirar o Brasil.

É lastimável que o Partido dos Trabalhadores A matéria afirma que o acentuado corte na taxa
proponha esse tópico na reforma previdenciária. de juros, que já totaliza 4,5% (quatro e meio por cen-

to) em menos de 4 meses, possibilitará uma desone
ração dos serviços da dívida e a conseqüente libera
ção de recursos que deverão ser direcionados para
as áreas sociais.

Afirma a revista, por exemplo, que "o Palácio do
Planalto comemorava, na semana passada, a redu
ção de quase R$ 20 bilhões nas despesas com o ser
viço da dívida interna". Adiante acrescenta que ''para
2004 o Orçamento terá R$ 402 bilhões para custeio e
investimento, R$ 42 bilhões a mais que este ano".
Acrescenta, ainda, a fala do Deputado Jorge Bittar,
Relator do projeto de orçamento para 2004, que ga
rante que "o governo já encontrou fontes de recursos
para gastar mais na área social".

Esses desdobramentos, baseados em dados
que se firmam no novo terreno em que está sendo er
guida a economia brasileira, corroboram de maneira
contundente e inquestionável o posicionamento do
Governo, que, desde o início, vem firmando seu com
promisso com o social, clamando, contudo, pela ne
cessidade de se ter um pouco de paciência no início,
em razão da precária situação em que se encontra
vam as contas públicas do País.
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Contudo, Sr. Presidente, não foi esse o sent~ vão a julgamento popular pelo Tribunal do Júri de Be-
mento de inúmeros membros desta Casa e mesmo lém. Um processo marcado por marchas e contra-
membros do meu partido, que nos acusavam de estar marchas, por dificuldades criadas pelos réus, cuja for-
abandonando nossos compromissos históricos, que malização das acusações foi objeto de longa batalha
estaríamos nos rendendo aos interesses do grande judicial e por situações escabrosas: sumiço ou morte
capital. Os fatos mostram por si só que o equívoco de testemunhas, falta de empenho policial em certas
desse tipo de posição era patente e que nunca aban- investigações, entre outros.
donamos nossos compromissos. Porém, nossos pas- Desta vez, por determinação do Secretário Na-
sos tiveram que ser cautelosos, porque temos senso cional de Direitos Humanos, Nilmário Miranda, a Polí-
de que a responsabilidade e a missão histórica de go- cia Federal vai dar proteção às testemunhas do caso.
vernar um país como o Brasil, após 500 anos de ex- Embora os crimes tenham ocorridos há 13 anos, as
ploração, seja muito grande e complexa. testemunhas do caso voltaram aser ameaçadas com

Só espero que, após termos enfrentado o pior, a proximidade do julgamento, e algumas, com medo,
toda a veemênCia expressa nos discursos que apon- manifestaram a intenção de não depor.
tavam supostos equívocos e descompromissos do Além disso, o Ministério da Justiça e a Secreta-
Governo não faltem qllando se tiverque reconhecer a ria de Direitos Humanos mandaram observadores
pertinênciae os avanços promovidos por este mesmo para acompanhar o julgamento,. considerado símbolo
Governo. no combate à impunidade. O próprio Secretário NaCi-

Era o que tinha a dizer. onal de Direitos Humanos enoontra-se em Belém
O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o para a abertura da. sessão.

segUinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- Como se sabe, Altamira, com uma população
putados, a justiça tarda mas é possível. Após mais de estimada em 90 mil habitantes, é a mais importante
uma década de impunidade, a população do Munid· cidade localizada na regiãO do Xingu. Considerado o
pio de Altamira, no Pará, parece, pelo menos, ter um maior Município do mUndo, com uma área de 153.862
alívio noque se refere ao seu o clamor de justiça. Seis quilômetros qu~draqos, ao longo dos últimos 30 anos
acusad"s pelos crimes de tortura, tentativa e homicí- foi palco de intenso fluxo migratório.
dio contra crianças enfrentarnjúri popular, a partir de Em 1989, quand6 foi registrado o primeiro caso
hoje, diéi 27, até o dia 29, sexta-feira próxima. de emasc~lação, mais de 60% das crianças adoles-

A história de violência ocorrida com os meninos centes na faix~ etária de 6 aOs 14 anos não tinha
emascuiados de Alfamira não foi apenas dramática e acesso à l?scqla. Apesar da·grande população, a cí-
brutal.no s~u.aspecto físico, mas principalmente na dade contavaapehas c. . elegacíade polícia,
omissão 00 Estado que permitiu que tais crimes per- funcionandO. em condiço . s.
durassem, acontecendo num período tão longo, sem Naquele ano estava começando, na verdade,
dar a resposta de segurança que todo cidadão tem uma longa rotina de crimes, com 2 crianças barbari-
como direito f'rlndametital. zadas.. Em setembro de 1.990 o Município de Altamira

Ainda hoje é Qssível a qualquer pessoa que voltou a ouvir falarem emasculação. Um menino, na
chegu~ 'n~quela c e, niilo sentir o clima de dor que época com 9 anos, foi a yítima,Ern 1991 mais 3 víti-
paira por ltodq Q , içípio. É inaceitável o horror em mas e em 1992 a violência chega a 6 meninos. O pâ-
qu~foi t'ránsf0rmaq ida dos familiares dessas cr~ nico toma conta dacida<;fe. Mesmo assirri, em 1993,
anças, <i1~e, n~o ,ba .€I a perda dos filhos, ainda t~ mais 5. meninos foraryl vítimas da crueldade.
veram ~~. es~erar .anos para ver os criminosos Nada disso serviU de alertápara brecar a esca-
sentarém no banco dos réus. lada de viQI~nçiá contra os men.inos. de Altamira. Tal

El')t~e 198913.1993,19 crianças foram vítimas de situação levou.o ent ,iz titular de Altamira, Ernani
grand~ .violêociá; a m encontrados mortas e 3 Malato, a declarar: ': oto/ero mais a paralisação
conseguirai:n~s9bt::e . Cinco meninos continuam deste procesSo em virtude de um tito, essencial que
desapGlr~cidQs.· 04trbs 5 conseguiram escapar dos não consegue ser cumpridQ, sacrificando a própria
captoresi.!(js li! vent~s apontam cenas de horror: imagem da justiça, que verdadeitamente.já tarda".
amar~<;ldq$,' p~ entidos, pelo uso de med~ Sr. Presidente,' ás; e Sr$~ Deputados, nesse
caínehtos, e fprám os em vida. sentido, reafirmo d tribuna o que já disse em ou-

De to~d modo, 1i3. anos depois da abertura do tros pronUnciamentos: Ol;). crimes cometidos contra os
único inquérita·conc'lwldo, 6 acusados por 5 crimes meninos deAltamira pérmanecem como dos mais in-
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trigantes mistérios a desafiar o bom senso daqueles
que, alguma vez, acompanharam o desenrolar dos
fatos; configuram ainda um dos mais notáveis casos
de violação de direitos humanos registrados no Pará.

Portanto, que se faça justiça. Que a condena
ção desses bárbaros sirva de exemplo para qualquer
tipo de atrocidade, principalmente contra crianças e
adolescentes.

Era o que tinha a dizer.
O SR. EDUARDO CAMPOS (PSB - PE. Pro

nuncia o segUinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, quando falamos em combate à fome,
valorização da vida e cidadania, logo nos lembramos
do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. Símbolo
da determinação e trabalho incansável pela solidarie
dade e dignidade humana, Betinho foi um lutador in
cansável em defesa dos direitos humanos no nosso
País. Neste mês de agosto, está fazendo 7 anos da
morte desse líder reconhecido mundialmente e que
deixou órfão o povo brasileiro. Betinho faleceu em 7
de agosto de 1997, vítima do vírus da AIDS.

Gostaria de registrar, em nome de todo povo
brasileiro, a luta desse homem, que se manteve firme
até o último dia de vida - morreu aos 61 anos de ida
de - com brilhante lucidez, denunciando a pervers~

dade da exclusão social e concentração de renda e
controle político do País.

Betinho adquiriu notoriedade definitiva na Cam
panha Ação de Cidadania Contra a Fome e a Miséria;
lutou ainda pelos portadores do vírus HIV, fundando,
em 1986, a Associação Brasileira Interdisciplinar de
AIDS. A campanha de Betinho contra a fome, no en
tanto, foi tão polêmica quanto popular, a ponto de
contar com apoio expresso de praticamente 100% da
população.

Gostaria de terminar esta breve homenagem
com palavras de Betinho, que não deixa de ser um
ensinamento e uma lição de vida para todos nós:

"Viemos porque entendemos que no
combate à fome há o germe da mudança do
País. Começa por rejeitar o que era tido
como inevitável. Todos podem e devem co
mer, trabalhar e obter uma vida digna, ter
escola, saúde, saneamento básico, educa
ção e acesso à cultura. Ninguém deve viver
na miséria. Todos têm direito à vida digna, à
cidadania. A sociedade existe para isso, ou
então ela simplesmente não presta para
nada. O Estado só tem sentido se é uma
mistura dessas garantias. A política, os par
tidos, as instituições, as leis, só servem para

isso. Fora disso, só existe a presença do
passado no presente, projetando o futuro, o
fracasso de mais uma geração".

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Venho, em nome do povo brasileiro, em especial dos
pernambucanos, expressar homenagem ao Arcebis
po de Olinda e Recife, D. Hé/der Câmara. Hoje, 27 de
agosto, estáfazendo 4 anos de sua morte. Muito me
honra estar usando esta tribuna para lembrar de sua
trajetória, de seus ensinamentos.

D. Hélder, que tinha uma aparência frágil e pala
vra forte, viveu incansavelmente até os 90 anos, pre
gando a paz e a justiça social. Foi orador de massas
no Brasil e no exterior, onde expressou, com densida
de e força, seus ideais, posicionamentos religiosos,
políticos e sociais. Foi distinguido com 32 títulos de
doutor honoris causa, 24 prêmios dos mais diversos
órgãos internacionais, além dos mais de 30 títulos de
cidadão honorário, concedidos por diversas cidades
brasileiras, e cerca de 600 condecorações.

Cearense, D. Hélder Câmara foi maçom, jornalis
ta e crítico teatral. Pertencente a uma família simples,
sua tendência religiosa veio a florescer a partir dos 4
anos, devido à influência de padres lazaristas, que atua
vam na Arquidiocese de Fortaleza. Sua primeira euca
ristia foi aos 8 anos e aos 14 entrou no Seminário da
Prainha de São José, também em Fortaleza.

Desde essa época, já demonstrava desenvoltu
ra nos debates filosóficos e teológicos, o que o levou
a receber o título de sacerdote por especial autoriza
ção da Santa Fé, em 15 de agosto de 1931, antes
mesmo de completar a idade de 24 anos. Sua primei
ra missa foi celebrada um dia depois da ordenação,
aos 22 anos.

Saiu de Fortaleza, foi morar no Rio de Janeiro,
onde trabalhou por 28 anos colaborando com revistas
católicas, organizando congressos, além de ter exer
cido funções na Secretaria de Educação do Estado e
no Conselho Nacional de Educação. Fundou, ainda,
organismos de assistência social, como a Cruzada
São Sebastião e o Banco da Providência, destinados
a favelados e famílias pobres.

Em 20 de abril de 1952, a Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB) o elegeu Bispo Auxiliar
do Rio de Janeiro, chegando a exercer o cargo de Se
cretário Geral do Conselho. Nesse período, integrou
a Igreja na luta em defesa da justiça e da cidadania.
Aos 55 anos de idade, foi nomeado Arcebispo de
Olinda e Recife. Assumiu a Arquidiocese em 12 de
março de 1964, ficando na função por 20 anos. Nessa
época o Brasil estava em pleno domínio militar, mo-
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mento político que o tornou líder contra o autoritaris
mo e os abusos aos direitos humanos praticado pelos
militares.

Por tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
esta homenagem é mais do que merecida a um ho
mem que foi um exemplo de dignidade, de bondade...
que viveu sua vida, até os últimos dias, em prol da jus
tiça social. Com posições firmeS, era a voz do povo
sofrido do País. Nas suas pregações, idealizava a fé
cristã, a caridade aos pobres e oprimidos.

Por essa sua pregação libertadora, foi chamado
de comunista pelos militares. Passou a sofrer retalia
ções e perseguições, chegando, inClusive, a ser i~
pedido de ter acesso aos meios de comunicação de
massa e de divulgar suas mensagens. No entanto,
essa censura não o calou. Em uma de suas prega
ções, deixava claro o que tinha passadó no período
ditatorial) "Quando dou pão aos pobres, chamam-me
de Santo, quando perguntope/;:is causas da pobreza,
me chamam de comunista':

A personalidade do D. Hélder ganhou dimensão
naciona no exteri6r. Teve apoio de várias entidades
filantróp s e na déoada de 90 lançou oficialmente a
Campa. Ano 20 .. .Miséria. Para ele eragran-
de o com~trangime em saber que às vésperas do
segundo milênio milhares de pessoas ainda viviam na
miséria.

Infelizmente, Sr. Presidente, D. Hélder calou a
voz quando foi vítima de uma parada cardíaca e não
viu opaís que ele queria, a sociedade que ele almeja
va. Deixbu pElra nós, Sr. Deputados, para os gover
nallt,?s e ~ociedade emgeral a missão de transformar
essa: realidade. Está em nossas mãos usar os ensina
mentos désse peregriho do povo e nos esforçar para,
com<i> ele, honrarmos nosso País.

O SR. LUIZBITTENCOURT(PMDB -GO. Pro
nuncia o seguinte disÓllr~o.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputadps, venho hoje a esta tribuna da Câmara
dos ... os manifestar com muita alegria os meus
cum· aosdiHgentes e membros do Centro
de C da Ré lãdCentrocOeste (CECULCO), na
pessoa de sua di e operosa presidente, a jornalis-
ta, esc .. p $ora Sônia Maria Ferreira, que
em se ane o Auditorio Petrônio Portela, no
Senad ·ública; marcou em grande estilo aber-
tura do Ano de Juoileude Prata dessa importante en
tidadéeul

em 1978,0 CECULCO é hoje uma ins
cida e. respeitada pelos relevantes
as à cultura da Região Centro-Oeste,
m iniciativas de grande repercussão

ctijais de Goiás, Mato Grosso e Mato

Grosso Sul. O seu objetivo maior é o de descobrir e
promover os valores culturais do Centro-Oeste brasi
leiro, tarefa que desempenha com raro brilho, inteli
gência e muita intensidade.

Referindo-se à entidade cultural que comemora
em 2003 o seu Jubileu de Prata, o escritor goiano e
ilustre membro da Academia Goiana Letras, Prot.
José Fernandes, disse que "há instituições que funci
onam como o trabalho das abelhas: quase não apare
cem, mas a seiva vai se acumulando e compondo o
néctar e, de repente, um grande caixilho se nos levan
ta aos olhos. É o que ocorre com o Centro de Cilltura
da Região Centro-Oeste (OECULCO)."

De fato, o Prof. José Fernandes foi extrema
mente feliz na comparação, sobretudo se analisar·
mos os resultados do alentado trabalho que vem de
senvolvendo à frente da entidade a escritora Sônia
Maria Ferreira. Uma verdacjeira e laboriosa abelha ra·
inha, seja promovendo conferências, lançamento de
livros, homenagens a escritores, seja incentivando as
artes cênicas, a música, a.literatura, a escultura, as
artes plásticas, o folclore. .

Sou testemunha da trajetória vitoriosa de Sônia
Maria Ferreira na direção do CECULGO; Ela tem-se
dedicado ao 10ntJo dos anos a realizar com energia e
tocante determina~ã0 essa grandiosa e nem sempre
reconnecida obra de manter acesa a chama da cultu-
ra. Tudo isso, v~led ., num país que tão pouco va-
lor confere às rria:Oif ções culturais, prinCipalmen-
te as de genuíno~r ,. popular qUe expliCitam a ver
dadeira alma do po ·rasileiro.

Mesmo se' . o Poder Público e muitas
vezes l:'acrifica . <> a vidaparticular, Sônia
Maria Ferreira ulndo levar adiante uma
série de import os. Neles" sempre imprime
uma marca pe .El mostra definitiva: o arrojo
e a ousadia. D tia e a admiração que a sua
batalha diária de In todos nós.

Ao cumprirrient~ra dir~ç~o dt> CECULCO e, em
',,' ,.,'- 'i :"'''''''!' '),l. ,,' ,:,1'""

especial, a suaprte, Sonia Maria Ferreira, que-
ro reverenciar a lo icont~ibuição que a entidade
tem dado à pro' d(l culturá na Região Cen-
tro-Oeste, notad' ao .nosso querido Goiás,
Estado cujo poasati$fação, a honra e o or-
gulho derepr :Câmara, dos Deputados.

Aó concluir, ~o CECl!::lLCO votos de lon-
gevidade na sua atmição em favor da cultura
da Região Cent m a certeza de que as se-
mentes plantad ntéproduzir grandes
frutos e multip os "âlores ct;Jliurais em Goiás,
Mato Grosso e M . Grosso do Sul.
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Parabéns ao CECULCO pela abertura do Ano existente e por programa agressivo de oferta de está-
Jubileu de Prata. Parabéns à Presidente Sônia Maria gios, além de reforma na legislação que proíbe a con-
Ferreira pela excelência da sua gestão à frente da en- tratação de estagiários sem o secundário completo, o
tidade. que não só empregaria jovens, mas também derruba-

Era o que tinha a dizer. ria as taxas de desemprego. Por fim, o terceiro grupo,
O SR. SANDES JÚNIOR (PP - GO. Pronuncia o representado pelos jovens que procuram emprego

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- mas não freqüentam a escola. Estes seriam dois mi-
putados, sintonizada com os temas da atualidade, esta Ihões. O Prof. Eduardo Rios argumenta que enquanto
Casa comemora hoje o Dia Mundial da Juventude. O o primeiro grupo requer programa caro e inovador, o
evento faz parte dos festejos para a realização de uma segundo tem a sua disposição uma roda já inventada.
audiência pública em parceria com o Fundo de Popu- Separados, funcionam; misturados, podem embana-
lação das Nações Unidas. Gostaria, nessa oportunida- nar a boa intenção.
de, de elogiar o profícuo trabalho da Comissão Especi- O Brasil tem uma dívida muito grande para com
ai da Juventude e de abordar algumas questões que a sua juventude. É importante que programas de apo-
reputo como oportunas para o momento. io ao emprego para os jovens sejam discutidos com

Sr. Presidente, o Brasil tem hoje uma legião de base em estudos técnicos, a exemplo do trabalho pu-
jovens desempregados. Sem dúvida alguma, o em- blicado pelo Prof. Eduardo Rios Neto. É preciso tratar
prego para os jovens é um dos graves problemas da igualmente os desiguais, de acordo com suas desi-
economia brasileira. Segundo estatísticas oficiais, há gualdades. Compreender as diferenças entre os jo-
3,6 milhões de jovens na faixa dos 15 aos 24 anos vens é o primeiro passo para a implantação da políti-
procurando emprego e batendo com a cara na porta. ca social que lhes resgatará a plena cidadania. Esta-
Esse número representa metade dos desemprega- mos mexendo um tesouro, que num futuro não muito
dos do País. O Governo acena com a criação do Pro- distante levará este País à posição que merece no ce-
grama Primeiro Emprego, muito embora até agora nário econômico e na geopolítica mundial.
nenhuma medida concreta de apoio aos jovens foi Concluo, Sr. Presidente, convencido de que o
anunciada. Brasil do futuro será fruto daquilo que fizermos para

Vale lembrar que, durante a campanha, o então nossos jovens. Essa é, sem dúvida alguma, a melhor
candidato Luiz Inacio Lula da Silva fez questão de in- maneira de quebrar a ponte histórica que nos liga ao
serir como prioridade em seu programa de governo o subdesenvolvimento.
emprego para os jovens. Este é um assunto que não Parabenizo, desde já, todos os jovens do meu
admite retórica de palanque, até porque estamos tra- querido País.
tando do futuro do nosso País. O problema é grave e
não se pode perder na espuma propagandista que Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. a oportunida-
normalmente margeia os governos. Infelizmente, as de de poder dirigir-me à sociedade brasileira desta tri-
poucas experiências de geração de emprego para os buna e aos nobres pares desta ilustre Casa a atenção
jovens adotadas até agora no Brasil basearam-se na dispensada.
simples renúncia fiscal. Estudiosos alertam para o Era o que tinha a dizer.
fato de que os resultados, neste caso, são normal- Muito obrigado!
mente caros e escassos. O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pronun-

Recentemente, citei desta tribuna estudo reali- cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
zado pelo eminente Prof. Deputados, volto a esta tribuna para tratar de mais

Eduardo Rios Neto, da Universidade Federal de uma, das centenas de Prefeituras baianas que são
Minas Gerais. Ele relata que os jovens brasileiros po- mal administradas. Desta vez, são denúncias graves
dem ser divididos em três grupos. Num deles estão os envolvendo o Prefeito de Conceição do Coité que
que não estudam, não têm emprego e, sobretudo, vêm à tona. O gestor da cidade, Wellington Passos de
não procuram trabalho. Descontando-se as jovens Araújo, do PFL, está sendo acusado de financiar a
mulheres que cuidam de filhos, talvez sejam três mi- construção. de uma fábrica sua e de seu pai com re-
Ihões os jovens nessas condições. No segundo gru- cursos do Município e com incentivos do Estado.
po, que em nada se assemelha ao primeiro, estão os As denúncias já foram amplamente divulgadas
jovens que estudam, que querem continuar estudan- na imprensa baiana e dão conta de que, no ano de
do e procuram trabalho. Estes totalizariam 1,6 milhão 2000, uma área pública de 14 tarefas (em torno de 6
e podem ser atendidos pela ampliação da estrutura hectares) foi desapropriada pelo então Prefeito Ewer-

--~ ...__.------..
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ton Rios de Araújo Filho, que é primo de Wellington sário dar um basta a essa situação. Confio no Ministé-
Passos de Araújo, atual Prefeito. Na época, a Prefe~ rio Público baiano e espero que o Sr. Wellington Pas-
tura chegou a indenizar os proprietários da área de- sos Araújo seja condenado e afastado do cargo públi-
sapropriada, alegando que construiria casas popula- co que exerce.
res no terreno. O projeto, conforme a justificativa env~ Deixo aqui a minha solidariedade aos compa-
ada para a Câmara de Vereadores, iria beneficiar nheirosdo PT de Conceição do Coité e a todos aque-
centenas de famílias carentes da região do sisal. les que, ao lado da população, almejam dias melho-

A pretexto de industrializaro Município, o Prefe~ res e mais dignos para aquele Município.
to engavetou o projeto de casas populares e doou a Muito obrigado.
área pública para a construção de duas fábricas: Via O SR. VITTORIO MEDIOU (PSDB - MG. Pro-
Uno e COTESI do Brasil. Esta última, a COTESI, foi nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
anunciada como uma empresa de Portugal, que pro- Srs. Deputados, na guerra, a brutalidade anda solta.
duz fios, náilon e tapetes, tendo o sisal como maté- A vida humana é banalizada, perde o valor comum e
ria-prima. Na ocasião, o Prefeito de Conceição do Co- adquire aquele de sofrimento infringido ao inimigo.
iténão informou à Câmara qual era o CNPJ da tal fá- Vingança, crueldade" o que quer que seja, é estupi-
brica, nem a composição acionária da indústria. dez grandiosa de quem semeia tempestade para co-

Resi.dt~do: metade dessa empresa, Srs. Depu- Iher ventania e desgr as. Inocentes são levados ao
tados, perter'lce ao Prefeito, seu pai e irmãos. Na ver- martírio sem direito a sa e a sentença. Explodem,
dade, a fábrica portuguesa COTESI (C9mpanhia de de repente, como balões em final de festa, deixando
TêxteIS Sintéticos) é sódada brasileira Hamilton Rios atrás a revolta que alimentará outros horrores.
Indústria, Coméroio e Exportação Ltda. Agora vejam: A morte do Embaixador Sérgio Vieira de Mello,
a Junta Comercial do Estado da Bahia revela que a junto com outros 16, representantes da ONU, além de
Hamilton Rios Indústria está no.llome decinco sócios: chocar o Brasil pela perda de um de! seus filhos mais
Ana NairAraújo daSilva e Jaqueline Araújo Mascare- estimados, espanta pela ignorância e incoerência de
nhas (irmãs do Pre , Marcêlo Passos de Araújo quem a planejou. Em primeiro lugar, desconsiderou
(irmão do Prefeito), ,Uton R'ios de Araújo (pai do que tanto a ONU quanto o Governo do Brasil oficial-
Prefeito), é We!lington Passos de Araújo, o próprio mente se,rnanifestaram çontraa invasão do Iraque,
administrador do Município. portanto, foram solidários aos, muçulmanos; em se-

Só de tert paré:l a instalação da gundo lugar, que a ONU é oani~mo não armado,
COTESI for$m 9a: mil reais pelo Município. O convocado para ajudar na re Ç)sição dos estra-
Estadc;> também li pursos, dentro do mesmo gos da guerra e para resga dp inferno dan-
progr~ma de' inc fiscais, que beneficiou, por tesco em,que se encontra , que Vieira de
exemplo, a ida d árl;! a Bahia, a Azaléia e ou- Mello traz/E\. ao Iraque <:ts s,abonadoras,

f
,' . ' , ' '. merecidas. em circ~nstâridia as em Ruanda,

tras a'bncas laram na Bahia nos últimos Kosovo e Timor Le$te, além de Alto Comis-
anos. A estim e a COTESI consumiu qua- ' '
se 4 milhões de rE;lais dos oofres públicos. sário de Direitos HUrnanosl:Jnidas1 junta-

mente com o de chef'e deuãoespecial.
Isso, Sr. Presi te, é motivo para cassação, é Aceitas essas premissas, o ~tentadode Bagdá

um caso deimpro' e admirüslrativa. pode ser definidoc(i) ., ' mo que não tem
d Ministério lico dá Bahia vai investigar as outro fim senão o , Se i~alida.de fosse

denúncias e já ab inquérito contra o Prefeito de religiosa, tratar-se-ia qerhonLimentp ao,p~~adoxo; se
Conceição do Ooité:~cLiSado de prevaricação, pecu- fosse para ganhar (,Ima guerr:lJI, tra~ar-se~i~ de um tiro
lato e emprego ,irregLllar de dinheiro público. no pé, de idêntica' forma a '11 dá. setembro de

É preciso fa~erclimprir a ,lei e a justiça e que a 2001,. Que o digam 9s tali e, o pré/piio Saddam
representação feitá pedindo o "llfl,edlato afastamento Hussein, destronEl:dos em r~presália à queda do
do ge$,tor í",prc!bo'~seja qumpri'da, como forma de ze- World Trade Center.
lar pele paUimônio I?~blico, Catástrofes que vitimam in .éntes desarmados

, É mais, urnm~lvo de vergonha para o Estado e outros dediGado~ insuspeita ente à paz refor-
baianq, qustá repleto.de Prefeitos corruptos, que çam os laços dosad~ptosda guersem front~irasao
não tl3m hOr COrll isso,com a população que terrorismo e às invasões de, ter ' . ,s árabes. Na
o eleg~u, I:'l~m com .as ~ ridades estaduais e nacio- sombra da outra vertente, não con$~gl,.lem atrair pro-
nais e, o pior, parecem não temer a justiça. É neces- sélitos nem engrossar o número de .sirnpatizantes,

ri ,



'~rt. 150 .
11 - instituir tratamento desigual entre

contribuintes que se encontrem em situação
equivalente, proibida qualquer distinção em
razão de ocupação profissional ou função
por eles exercida, independentemente da
denominação jurídica dos rendimentos, títu
los ou direitos".

Este dispositivo constitucional- que visou extin
guir a antiga isenção de Imposto de Renda de magis
trados, jornalistas e professores - também poderia
ser interpretado, com certa polêmica, como proibição
de tratamento preferencial para os rendimentos do
capital, frente aos do trabalho, como faz atualmente a
legislação do Imposto de Renda.

40726 Quinta·feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

embora reforcem o fanatismo da confraria de dese. Nos 2 casos é aplicado atualmente o critério da
quilibrados e devotados ao terror mais cego e mais proporcionalidade, mas não o princípio constitucional
burro de todos os tempos. da progressividade. Mas a progressividade é o princí.

Com a perda de Vieira de Mello - o melhor intér. pio que deveria caracterizar o imposto sobre a renda,
prete da linguagem universal da paz - a incompreen- para tributar mais do que proporcionalmente os mais
são tende a crescer. Sem ser um novo Vietnã, o Ira- ricos, e menos do que proporcionalmente os mais po.
que caminha a passos largos para voltar a ser a Babel bres.
bíblica do terceiro milênio, onde cada um fala uma Iín- A própria tabela progressiva do Imposto de Ren-
gua e não se importa em entender as outras. da da Pessoa Física que hoje vigora é injusta e está

Muito obrigado. muito longe da progressividade indicada pela Consti-
O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA. Pronun- tuição Federal, ao estabelecer apenas duas alíquo-

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. tas: de 15% e de 27,5%. Seria mais adequado que a
Deputados, ao referir-se ao imposto sobre a renda, a legislação estabelecesse tabela de alíquotas que co-
Constituição Federal, no seu art. 153, determina que meçasse em 5%, para pequenos contribuintes, e che-
ele será informado pelos critérios da generalidade, da gasse a pelo menos 35%, para grandes contribuintes.
universalidade e da progressividade, na forma da lei. Assim se obedeceria aos princípios constitucionais
E, pelo art. 145 da Carta Magna, sempre que possÍ- da progressividade e da capacidade contributiva.
vel, os impostos terão caráter pessoal e serão gradu- Obedecer-se-ia também aos princípios da ge.
ados segundo a capacidade econômica do contribu- neralidade e da universalidade, se a tributação inci-
inte. disse, não exclusivamente na fonte, com alíquota úni-

Estes princípios devem ser aplicados, com es. ca de 15%,ou por vezes com alíquota zero, mas, sim,
pecial propriedade, quando se trata do imposto sobre pela tabela progressiva, sobre todos os rendimentos,
a renda e proventos de qualquer natureza. No entan- quer do trabalho, quer do capital.
to, não é o que ocorre atualmente com a legislação vi- Há diversos dispositivos legais que determinam
gente do Imposto de Renda. a tributação exclusiva na fonte ou a tributação, em se-

De alguns anos para cá, o princípio da progres. parado, da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
sividade tem sido um dos mais esquecidos ou menos. Renda, de diversos rendimentos da pessoa jurídica e
prezados pela legislação e administração deste irn- da pessoa física. Isso ocorre na tributação de rendi-
posto, que deveria ser considerado o mais nobre e mentos de aplicações financeiras, de renda fixa e ren-
justo dentre todos os do sistema tributário. A progres. da variável (alíquota máxima de 20%), dos ganhos de
sividade é deixada de lado especialmente quando se capital na alienação de bens e direitos (alíquota de
trata dos dispositivos legais referentes à tributação 15%) e dos juros sobre capital próprio (alíquota de
exclusiva na fonte. Esta é utilizada como artifício legal 15%). E adistribuição de lucros e dividendos chega a
para não sujeitar as grandes rendas do capital à tribu- ser premiada com a isenção.
tação progressiva, que incide sobre os rendimentos Deve-se lembrar que a Constituição Federal
do trabalho. Consideremos 2 contribuintes: o primei- prevê o seguinte, no art. 150:
ro, com renda anual do trabalho de 100 mil reais, pa
gará, em média, 22.400 reais; e o segundo, com os
mesmos rendimentos do capital, pagará, com a tribu
tação exclusiva na fonte de 15%, apenas 15 mil reais.

Considerando-se ainda 2 contribuintes que te.
nham, ambos, rendimentos do capital, o primeiro, no
valor de R$ 30.000,00, e o segundo, no valor de R$
300.000,00, pagará o primeiro R$ 4.500,00, e o se.
gundo, R$ 45.000,00, pela tributação exclusiva na
fonte, com alíquota de 15%. No entanto, se fosse apli
cada a tabela progressiva, o Imposto de Renda do pe.
queno capitalista que investiu R$ 30.000,00 seria de
aproximadamente R$ 3.170,00, e o imposto do gran
de investidor que aplicou R$ 300.000,00 seria de R$
77.420,00, em vez dos R$ 45.000,00 da tributação
exclusiva na fonte.
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" F~ANCO (PMbB - RJ. Pro
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'Desenvolvimento do Interior,
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Obrigado.
A SRA. ZELINDA NOVAES (PFL - BA. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o Senhor Jesus Cristo, em determinada
ocasião, fez questão de lembrar aos seus discípulos
que "os pobres sempre existiriam". E acreditamos
que são os pobres que tornam a vida dos ricos menos
indignas. É uma oportunidade dada aos mais privile
giados de ajudar os menos favorecidos.

O combate e a erradicação da pobreza sempre
foram temas ;de discursos, de projetos setoriais e de
sonhos, ma,s o seu eficaz início no Brasil nasceu da
visão do Senador Antonio Carlos Magalhães, no ano
de 1999.

No ano seguinte, o Congresso Nacional promul
gou a Emenda Constitucional n° 31 , que introduziu na
Carta Magna artigos que criam o Fundo de Combate
e Erradicação da Pobreza.

A previsão é de que o FCEP vigore até 2010, e
seu objetivo é ''viabi/iziu a todos os brasileiros o aces
so a níveis dignos de subsistência': Seus recursos
devem si3r aplícad6sem ações suplementares de nu
trição, hal:litação, edu0ação, saúde, reforço de renda
familiar é outros programas de interesse social volta
dos para a melhoria da qualidade de vida.

Como o objetivo final da proposta é promover a
inclusão social e' a construção da bidadania, o Fundo
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Também o princípio da capacidade contributiva apóia com recursos programas que atendem desde a
deve ser mais bem aplicado na legislação do Imposto pessoa portadora de deficiência até o desenvolvi-
de Renda, ao se deduzir da renda tributável os gastos mento étnico das sociedades indígenas.
necessários à aquisição do mínimo indispensável a A sua grande marca é a ação imediata e perma-
existência digna para o contribuinte e sua família, nente, com garantia de recursos anuais, afinal há ver-
considerando-se as suas despesas de alimentação, dadeiro exército de famintos, milhões de pessoas es-
educação, saúde, moradia, dependentes e outras es- tão absolutamente excluídas das condições mínimas
senciais. Nesse aspecto, o limite de isenção do e dignas de sobrevivência e de cidadania, e não po-
Imposto de Renda da Pessoa Física, atualmente fixa- dem esperar muito tempo. A propósito, lembramos a
do em R$ 1.058,00 mensais, é baixo e deveria ser re- seguinte frase: ''Um dia as crianças pobres terão
ajustado. medo da fome. E as ricas, das famintas".

Espero, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que a Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
oportunidade que surge de se debatera reforma tributá- devem igualmente instituir Fundos de Combate à Po-
ria sirva, inclusive, para a discussão de novos parâme.. breza, com a participação da sociedade civil. O Esta-
tros da legislação do imposto sóbre a renda, para que do da Bahia está na vanguarda porqueinstituiu a Se-
sejam finalmente cumpridos os princípios constituciona- cretiuia de Combate ~ Pobreza e às Desigualdades
is - hoje bastante esquecidos - da progressividade, da Sociais, dirigida pelo Pe. Glodoveo Piazza.
capacidade cOntributiva, da generalidade e da universa- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, no
Iidade, epara que se faça justiça social e fiscal em rela- primeiro ano de vigência, o Fundo possibilitou a inclu-
ção aos contribuintes brasileiros. são social e a ampliação de proj~t6s nas áreas de

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que determine a educação, saúde e infra-estrutura, com investimentos
divulgaçãp deste ,meu pronul')ciamento nos meios de da ordem de 2 bilhões 'de ,reais e incre " ação de
comunici:u;ão' da Casa e noprograma A Voz do Brásil. programas governamentais. Todavia, ~ nto pro

gramas já existentes tiveram increnieht~ ainda ou
tros foràm criados, °enfrentarnerito à pobreza sofreu
destrato ~or parte do Groverno Federal,

Na Bahip, n, ' (;) ira~alho s~gue firme.
Exemplificamos "I eira no Nordeste
da criaçao do Pa alcU~ Canabrava,
na área queâb d~ lixo da Capi-
tal, qu~ agQ~a co clagem de
Entulho, i', d as/dia de
resíduos m blocos,
telhas e t Ic;lados, utili-
zados na paviComponen-
tes e dé '9 ' ma esco-
la-oficina cndapara
trabal~ , mr~ i , , ,exerce
a grari ndcupação e
renda, itl

Esperarr!
de Orçamehto
dias, dê aOS

que esperam ,
SraQ uetíl'1fuamos a dizer.
Muito
OSR.
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tem-se empenhado para organizar o desenvolvimen- adequado para este terminal, por tradição e justiça, é
to da pesca no Estado. No início da semana foi ass~ a cidade de Niterói.
nado convênio com a Prefeitura de São Gonçalo para Obrigado.
garantir a titularidade da terra para os pescadores da O SR. JOSÉ RAJÃO (PSDB - DF. Pronuncia o
Praia de Pedrinhas, localizada na região metropolita- seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
na. É mais um passo fundamental para estimular o putados, gostaria de parabenizar o Ministro do Espor-
crescimento da cadeia produtiva pesqueira, um dos te, Agnelo Queiroz, do pedoB do Distrito Federal,
setores mais importantes da economia do Estado e pela iniciativa de levar programa similar ao Programa
do País. Bombeiro Mirim às unidades das Forças Armadas de

O setor de pesca no Brasil representa hoje 0,4% todo o País, visando ao atendimento de milhares de
do PIB. Se considerarmos a cadeia produtiva (produ- crianças oriundas de famílias de baixa renda.
ção de rações, transportes, processamento e treina- É iniciativa louvável de tão competente Ministro
mento), a participação alcança 2% do PIR É muito levar para o Governo Lula experiência vitoriosa do
pouco para um país com costa marítima de 8,5 mil Governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz, do
quilômetros de extensão. Nos últimos 5 anos, a polít~ PMDB do Distrito Federal. Foi justamente na gestão
ca do Departamento de Pesca e Aqüicultura do Minis- anterior de seu Governo que o Sr. Joaquim Roriz, Go-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento impla- vernador do Distrito Federal, atendeu mais de 5 mil
mentou diretriz, com base no desenvolvimento sus- famílias.
tentável do agronegócio da pesca e da aqüicultura,
para adaptação de transferência de tecnologia de co- Srs. Deputados, o Programa consiste, basica-
nhecimentos científicos e tecnológicos e definição de mente, em dar cidadania aos membros menores de
requisitos de qualidade, sanidade e segurança dos famílias carentes, ou seja, as crianças são assistidas
produtos de origem pesqueira. socialmente, recebem reforço escolar, aulas de pri-

A estratégia voltada para o fomento da pesca meiros socorros, de prevenção de acidentes, de mú-
oceânica e em águas internacionais, o desenvolv~ sica, de educação física e outras atividades. Rece-
mento da aqüicultura continental e marítima, a recu- bem também o "pão e o leite vitaminado" do GDF, que

representam, para muitas dessas crianças, a única
peração e racionalização das pescarias costeiras e a
inserção competitiva no mercado internacional fez refeição do dia.
com que a balança comercial do pescado passasse Realmente, é excelente exemplo de gestão pú-
do déficit de US$ 332 milhões, em 1998, para o supe- blica. Esse projeto teve a sua real implementação me-
rávit de US$ 334 milhões, em 2002. Por sua vez, a diante duas leis distritais de minha autoria: as Leis nOs
aqüicultura apresentou extraordinário crescimento de 2.449, de 1999, que cria o Programa Bombeiro Mirim,
produção, saindo das 93 mil toneladas, em 1998, e 2.677, de 2001, que cria o Programa Bomba 10.
para 260 mil, em 2002. A mão-de-obra na aqüicultura Leis que proporcionaram o amparo legal para o de-
cresceu, em média, 25% ao ano nos últimos 5 anos. senvolvimento de tais ações sociais, desenvolvidas,
São mais de 150 mil produtores. em sua maior parte, no interior dos quartéis, tendo

Apesar do reconhecido crescimento do setor de como professores e instrutores os próprios bombei-
pesca nos últimos 5 anos, ainda existem vários gar- ros, que são um tipo de herói para qualquer criança.
galos nesta atividade econômica. Há conflitos de inta- O Programa Bombeiro Mirim é iniciativa vitorio-
resses na gestão de águas, dispersão de esforços, sa. E, certamente, o Ministro Agnelo, pessoa experi-
carência de pessoal especializado e falta de tecnolo- ente e de futuro político promissor, viu na iniciativa do
gia nos diversos segmentos das cadeias produtivas. Governo Roriz ação governamental séria e inteligen-

Sr. Presidente, o Governo precisa ser mais arro- te, que atende determinadas necessidades das ca-
jado no desenvolvimento da pesca no País. Ressalto madas mais carentes da sociedade civil sem a neces-
que o Rio de Janeiro, que já foi o primeiro Estado pro- sidade de grandes investimentos públicos. É evidente
dutor de pescado do Brasil, ocupa hoje o quarto lugar, que entendemos serem muitas as necessidades do
segundo dados da Federação dos Pescadores. A fa~ nosso povo.
ta de terminal pesqueiro e de entrepostos no Estado Não quero ressaltar, em minhas breves pala-
são algumas das razões da queda no ranking. É im- vras, que o Ministro do Esporte está copiando iniciati-
portante lembrar que na lista de promessas do Pres~ va do GDF e projetando-a no âmbito federal, sem dar
dente Lula durante a campanha de 2002 estava a o devido crédito ao autor da idéia, que teve a ousadia
construção do terminal e dos entrepostos. E o local de implementá-Ia, uma iniciativa de absoluto sucesso
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no Distrito Federal. Entretanto, quero ressaltar, sim, a A minha esperança e o meu desejo sincero são
campanha ferrenha de diversas autoridades federais de que jamais esqueçam que o Programa Bombeiro
que visam à derrubada do Governador Roriz e da Mirim foi implementado no Governo Joaquim Roriz e
Vice-Governadora Maria de Lourdes Abadia, eleitos aqui, no Distrito Federal, deu certo.
pela soberana vontade do povo, sem que houvesse Assim, Srs. Deputados, concluo o meu discurso
mácula no processo que deu ao Governador Roriz citando ainda que o comandante LuizFernando,além
mais um mandato à frente da Capital da República. de possuir "vasta experiêntiaadministrativa", temde-

Como já disse desta tribuna, não se atiram pe- monstrado ser hábilarticulador político. Nas últimas
dras·em á.rvore que não.dá bons fr\.ltos. No Governo eleições apoiou diversos candidatos à Câmara Fede-
Lula, mais umavez, .evidencia-se certa incoerência, ral é Legislativa, independente de legenda, demons-
poisalgunsatacam deformacovardeo GDF, e out~os trandooselllivre trânsito rias esferas local e federal,
o enaltecem, reproduzindo sUaS iniciativas em âmbito na Situação e na Oposição. Embora muitoarticulador
federal. no cenário da políticalocal, com trân~itoentre as vári-

Srs. Deputados, não é à-toa que, pela segunda as autoridades, inclusive as de oposição ao seu Go-
vez, são reconhecidas as gestões do Governador Ro- vernador, parece-nos evidenciar a falta de caráterde
riZ- o Programa Fome.lero é idêntico ao de iniciativa fidelidade patlidária, a não serque o mesmo tenha di-
do Governo Roriz.Jáhá alguns anos são desenvolv~ reitodiferênciadodos demaiseleitorés,ou seja,votar
das, na Capital Federal, gestões com o objetivo de em 5 candidatos aDeputadoFederal e em 4candida-
atender a milhares dépessoasque mais necessitam tos a DeputadoDistrítal, oqbe é impossível pela atual
de cestas básicas. A idéiados Restaurantes Popula- legislação eleitoral.
res foimaisumainicia.tiva pioneira instalada em diver- Por esses motivos, digo "a todos que fazem
sas· regiões carentes dó· Distrito Federal, refeições oposição ea alguns aliados de.última hora" do GDF
que.são vendidâs pelo valor simbólico de R$ 1100. que o temposfi}rá amelhonesposta,e o Governador

BOélf· itl$ias devern.ser.copiadas. Não existem Roriz e· a Vice-Governadora.Maria de Lourdes Aba-
raiõespara deixardetado iniciativasque deram certo dia, se Deus quiser- e o Senhor Deus o qj.Jer -, per-
em ciétermirnadas r~iões. Não se pode, .everdade, manecerão até 9último dia do mandato que lhes foi
confundiras divergê~ciasregionaiscom a governabi- conferido pelas,~rnas;
lidadedoPaís e deséus entes federados. Sabemos Sr.Pre~id~rté, peço a V.Exa. quedetermine a
que o País precisada bóasidéias, haja vista os par- divulga~ão deste discurso pelos meios de comunica-
cos.orçal11entos.paraa.sações sociais. ção desta Casa.

oNlinlstr<ffoifelizemreconhecer, através de Muito 9brigado.
parceJTIia,es~ahelairliciativa do Governador local. Qu. O $R.JOYAIR ARANTES (PTB - GO. Pronun-
ero a~~o\leitar aopoltu~idad~ paraparabenizar o co- cia o següintediscurso,) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
ronellLuiz Fer!1and~1 Ç];omandante"Geral do CBMDF, Deputad()~, end.erraram-se nesta segunda-feira,dia
que prbpiCi?uaQ Pr()g~ama' Bombeiro Mirim, já conso- 25 de agOsto, as festividades comemorativas do 55°
lidagqno Govemo Rotiz, receber recursos do Gover- anivers~r1o de~malicipação política do Município de
no F~deral,p?rm~io.d~. um convênio, em parceria Porangªt~,tlmpOS mais importantes e promissores
cQmQMinistériQdo;EE~pçrteiAdemais, sem a brilhan- do Estado de Goiás.
teiniciativa,esta pl:;'\:~ceria,rlãoseriapossível.Eo Pro- APrefeituraMunicipal e a Câmara de Vereado-
gram~!B()rI'1peirºM,rim,hQie, não está mais na condi- res de porangatucuidaramde promover, com primor
ção deprograma'óo9pF; rnas, aO que parece, alcan- de orga,nizaçãp <3. brilhantismo, diversas comemora-
çoua~ondiçãopeprQgrama federal. ções esoleniçJages que marcaram a passagem desta

Pprém;esperoqueo .filho jamais esqueça data tãoimpôrtalite não só para os munícipes, mas
quem o'g~rou.Q gr~nde pensador Lavoisier disse: também para toda a região norte goiana. Com muita
"Nanatutezanaâa, se cria,. nada se perde, mas tudo felicidade; tive a oportunidade de participar, na última
setrars(orrna".E,o . popular, baseado na máxi- sexta-feita, de parte das festividades que incluíram,
madeü;tvoi$ie~i di inte: "Na natureza nada se em seu Cünjunto, solenidades cívicas, competições
cria,tudhsJ!{co~ta'~ mpémquer dizer que exis- esportiv<i\s,exp<tlsições agropecuárias de grande por-
tem péSS08s;com adl:} criativa e inovadora, e te, inauguraçõ~sde obr~s, manifesta,ções culturais,
outras~iFrfl$lizlD~nt ....., ..... as; possuem apenas a ca- enfim, evetlto$;qQe integraram toda 'a comunidade
pacidade Grítica e Copiadora. porangatuenSé :com muita alegria e civismo.
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o Município de Porangatu foi fundado pelo ban
deirante João Leite a partir da instalação do povoado
de Descoberto. No início do século passado havia no
médio norte goiano uma fazenda denominada PindO
beira, pertencente aos padres da Companhia de Je
sus. Ricas em minérios, suas terras foram largamente
exploradas por garimpos, o que ocasionou a forma
ção do povoado de Descoberto.

Em 1911, Descoberto, já distrito, pertencia ao
Município dePilar. Na divisão administrativa de 1933,
passou a Distrito de Uruaçu. Em 25 de agosto de
1948 foi elevado a Município já com o nome de PO
rangatu.

Com uma população de 39.147 habitantes e l0
calizado a 420 quilômetros de Goiânia, às margens
da BR-153, importante eixo de integração do País,
Porangatu é ainda servido pelas rodovias GO 443,
244 e 241.

Sua economia baseia-se na agropecuária, com
destaque para a cria e engorda de bovinos, produção
de arroz, milho, feijão e banana. Mais industrializado
da região, o Município de Porangatu dispõe de fábr~

cas de queijo, de bebidas, entre outras.
Entre os grandes eventos que acontecem no

Município, merecem destaque a Festa de Nossa Se
nhora da Piedade, padroeira de Porangatu, em 15 de
agosto, e a EXPONORTE, a maior feira de exposição
agropecuária do Norte do País, marcante pelo grande
volume de negócios que viabiliza e que celebra o an~

versário da cidade.
Na condição de Deputado Federal, tenho-me

empenhado junto aos órgãos federais para melhorar
todas as condições do Município. Em parceria com o
Prefeito Júlio Sérgio de Melo e a Câmara Municipal
de Porangatu, temos conseguido viabilizar importan
tes empreendimentos. Entre as realizações de que
mais nos orgulhamos estão a construção do Centro
Cultural de Porangatu e a restauração da antiga Igre
ja Matriz Nossa Senhora da Piedade.

De modo geral, buscamos promover a amplia
ção dos atendimentos de saúde, com a construção de
posto de saúde; a melhoria das condições de sanea
mento básico, com a construção de aterro sanitário,
de 300 módulos sanitários, de sistema de abastec~

mento de água nos povoados de Grupelândia, Cape
linha de São Sebastião e Capelinha do Cruzeiro; a
melhoria dos serviços de assistência social, com a
construção do centro de múltiplo uso, do centro pro
fissionalizante e outras ações de geração de renda; o
incentivo à cultura, com a implantação do centro cul
tural e da biblioteca; o incentivo ao desporto, com a
construção de quadras poliesportivas; a incrementa-
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ção da produção agrícola e pecuária, com a aquisição
de patrulha agrícola mecanizada, a construção da fei
ra coberta e incentivos à agricultura familiar; além da
construção e pavimentação de estradas e a implanta
ção de infra-estrutura nos assentamentos rurais.

Todas essas realizações são o reconhecimento
que presto àquela promissora região. Com esse tra
balho, busco sobretudo retribuir os 7.579 votos que
me fizeram o Deputado Federal mais votado no Muni
cípio no último pleito eleitoral.

Parabéns ao Município de Porangatu pelo seu
55° aniversário de emancipação.

Agradeço a parceria que nos tem rendido prove
itosos frutos. Coloco-me, como sempre estive, à dis
posição de seus munícipes e de seus administrado
res para tudo em que puder ser útil.

Congratulo-me com sua população e com todos
aqueles que, como eu, participam da vida ativa da
quela cidade e nela creditam seus esforços.

Muito obrigado.
O SR. MILTON CARDIAS (PTB - RS. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o memorável 25 de Agosto éinesquecí
vel para todos nós, em especial para aqueles que um
dia tiveram a honra de servir à Pátria em uma das
suas Forças Armadas, o Exército Brasileiro. Foi neste
dia, no ano de 1803, na então Vila de Porto da Estre
la, hoje Município de Duque de Caxias, no Estado do
Rio de Janeiro, que nasceu Luís Alves de Lima e Sil
va, um grande militar que pacificou revoltas internas,
venceu guerras no Uruguai, na Argentina e no Para
guai. Dentre outros grandes feitos que marcaram sua
trajetória, embora obscurecidos pelos muitos suces
sos bélicos, Duque de Caxias foi provedor da Santa
Casa de Porto Alegre, Governador do Rio Grande do
Sul por 2 vezes, Senador vitalício pelo Estado, cargo
que exerceu por mais de 30 anos, e Presidente, por 3
vezes, do Conselho de Ministros do Império, posto
equivalente ao de Primeiro-Ministro.

Pessoa exageradamente compenetrada no
cumprimento de suas obrigações, militar fanático
apegado à ordem, ao senso do dever, triunfante na
guerra e na política, orgulha-nos pelos seus feitos he
róicos, que lhe deu, com todos os méritos e reconhe
cimentos, o título de Patrono do Exército Brasileiro.

E neste seu bicentenário, ao prestar aqui minha
homenagem ao único brasileiro nato agraciado com o
título de Duque, o mais alto da escala nobiliárquica,
faço-a estendendo também meus cumprimentos a to
dos os valorosos soldados que, com afinco, determi
nação e amor à Pátria, têm jurado defender a sobera-
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nia do nosso Brasil nem que para isso custe-lhes a tive de aprender, acima de tudo, que nem sempre os
própria vida. resultados que queremos podem ser alcançados na

O Brasil precisa de valores como estes para velocidade que desejamos.
continuar incentivando e despertando nas nossas cr~ E, como já afirmei, não foram poucos os que
anças o orgulho de ser brasileiro, inspirados em atos apostaram no fracasso daquela gestão municipal.
de civismo, de patriotismo e de inegável amor à Pá- Não entendiam que o fracasso, caso ocorresse, não
tria. seria meu, mas sim de um grande projeto coletivo de

Viva o Dia do Soldado! Viva o Patrono do Exér- uma administração democrática e popular, não por
cito Brasileiro, Duque de Caxias! Que Deus vos aben- acaso o slogan de nosso Governo.
çoe. No entanto, conseguimos tirar grandes lições de

todas as adversidades e de todos os obstáculos, e es
sas experiências nos permi~iram fazer do nosso Go
verno um grande sucesso. Obtivemos reconhecimen
to nacional e intenlacional pelo que fizemos na saú
de, com a cril'içâo das policlínicas e de programas de
combate à AIDS e humanização do atendimento à sa
úde mental; programas essés que, inclusive, serviram
de base parI;!. as políticas federais no setor, implemen
tadas pelo Governo ,anterior e o atual. Realizamos
muito também nas áreas de educação, transporte,
habitação, meio ambiente, turismo etc. Npsso traba
lho foi reco, idO pela população: ~egOndo levanta-
mento do Olha, con uimos um íhdice de 97%
de aprovação bom e' '. Ao mesmo' tempo, fo-
mos capazes de eleg meu suóe~~dr, Q,saudoso Dr.
David CapisttanoFí qOe navia:$ido meu Secretá-
rio de Saúde eurn ,d andes responsáveis por tudo
o que relato neste' '

Mas, ali " es e as senhoras devem
estar-se pJrgl.i a razão desté meu teste-
munho.
. Vou explicar. No último domingo, dia 24 de
agosto, ao ler o artigo A derrota de Marta é sonho, do
jornalista ElioGaSpari, publicado na Folha de SPau
lo, foi como se estivesse revendo um filme. Lem
brei-me das dífióuldad~sdemeu Governo em Santos,
quando muito do que iniciei so foi compreendido e
aprovado nof.inal do mandato. Assim também ocorre
com a Prefeita de SãOF'aulo; Mal1a Suplicy, que tem
sofrido, nesses últimos ahos, tantas perseguições de
ordem política e até pessoal.

Elio Gaspàri foi extremamente fêliz ao relatar os
avanços não apenas d~ Prefeitura petista, mas de to-
dos os paulistanos ntam com serviços e pro-
gramas importantes quiSta elou garantia da tão
propalada cida ndo o jornalista, "o gover-
no petista de . tem sucessos qL/e poucas
administr(:lçõi.3 já tiveram". O articulista da
Folha destaca ént ê uniformese mochilas com
material escolar a 9 cr·' ça.s, mima rede de um
milhão; o tran$p~rte d 00 mil crianças que vi-
vem nas áreas pobres da cidade e I\lOram a' mais de 2

Meu muito obrigado a todos.
A SRA.TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pronun

cia o segúinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados,. realizat todos os nossos sonhos não é
nada fácil. Àealizá-Ios no ritmo e com a profundidade
que desejamos é tarefa ainda mais difícil. Essa afir
maçãb serVe para qualquer pessoa.e com referência
a qUéllquerassunto, seja no aspecto pessoal, seja no
profissional. E na política não é nem poderia ser dife
rente.

Muitos - e particularmente aqueles que nos fa
zem·oposição - podem achar que estamos aqui nos
utilizando de.metâforase. palavras vazias para justif~
car por que aindanão fizemos isso ou aquilo à frente
do Governo Federal. Asseguro, entretanto, que não
se trata disso. Pretendo fazer uso desta tribuna ape.
na~ para dar umtestemunho pessoal.

Acumúlo, ao longo dos anos, uma longa cam~

nhadà política e pública,.,mas com certeza uma das
maioresalegrias e satisfações foi a minha vitória nas
eleições para a Prefeiturade Santos, em 1988. Imag~
nem, Sr Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o que
significapàta uma'mulh~r, filha de um estivador ca&
sado pela ditadura dos militares, representante de um
partkJo ~eesquerda, rece.l:>er ?opovo de sua cidade a
oportunidade de administrar um dos mais importantes
MuO"icfpios doPaís. E ad~inistrarnada mais é do que
lutàrPelra transformarem realidade osseus e osso
nhos das pessoas que confiaram em você e lhe de
ram o sel.ivoto.

Poicomesse espíritoque assumi aquela Prefe~

tura em1989,cerçadade expectativas, tanto daque
les que me elegEJram, e torciam por meu sucesso,
quantodaq~elesquenão votaram em mim e apoSta
vam ROmeU fracasso. Confesso, contudo, que ne.
nhumaexpebtativa era maior do que a minha. Afinal,
eu sabia o qU~ qUeriafazer e sabia parao que fui ele~
ta, mGl~ não ~inMcert~zase. seria capaz de concret~
zar tar\~oSSonhosde tantas pessoas diferentes.

Admito q~eminha télrefa foi muito árdua, princ~
palmetiteno início do mandato. Nos 2 primeiros anos



40732 Quinta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

quilômetros da escola, e os 21 Céus, os escolões que das condições básicas para cidadania. Pesquisa do
receberão 50 mil crianças em regime de tempo inte- Instituto Sensus, publicada nesta quarta-feira, 27 de
gral. Elio Gaspari lembra também o programa de ren- agosto, comprova que a população compreende e
da mínima, que atende a cerca de 300 mil famílias e apóia o momento histórico pelo qual passamos. Se-
que resultou na queda de violência, da evasão esco- gundo os dados da pesquisa, a aprovação ao desem-
lar e do desemprego. penho do Presidente Lula permanece estável, sendo

Segundo o jornalista, "o conservadorismo naci- considerado seu Governo positivo por mais de 76%
onal acha que (tudo) isso é desperdício. Abrir túneis dos brasileiros. Já a avaliação do Governo aumentou
para bairros abastados é urbanismo". Essa afirmação de 46% para 48%.
explica a dificuldades diária que significa governar Reconheço que ainda há muito a fazer. Mas
uma Capital com mais de 1O milhões de habitantes concluo renovando nosso compromisso com esse so-
com as idiossincrasias de São Paulo. nho de um Brasil melhor, mais justo. Sonho que reali-

Esse desafio cresce quando a inversão de prio- zamos em Santos. Sonho que está sendo construído
ridades é diretriz central de um programa de governo. em São Paulo. Um sonho que um dia ainda será uma
Mais difícil ainda se mostra a tarefa quando a máqu~ conquista de todos os brasileiros.
na administrativa desse Município foi usada, por anos Sr. Presidente, peço a divulgação deste pronun-
seguidos, para satisfazer interesses desligados das ciamento nos meios de comunicação desta Casa, es-
reais necessidades da maioria da população. pecialmente no programa A voz do Brasil.

Confesso que confiava no sucesso da adminis- O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB ~ BA.
tração paulista. Por conhecer Marta Suplicy, com Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
quem convivi também por 4 anos nesta Casa, sabia Sras. e Srs. Deputados, o PT, ao longo de sua histó-
de sua coragem, determinação, competência e capa- ria, empunhou a bandeira da moralidade administrati-
cidade de resistência, qualidades que sempre cult~ va. Usou muitas vezes esta tribuna para tachar de fisi-
vou ao longo de sua vida política e que agora são ca- ológico e franciscano o preenchimento de cargos feito
racterísticas de seu Governo em São Paulo. pelo Governo anterior com os partidos aliados e afina-

Neste momento, o que vemos é o reconhec~ dos, ideologicamente, nas naturais costuras da sua
mento de que Marta Suplicy tem sabido conduzir o base de sustentação política. A vitória eleitoral do
resgate de São Paulo, resistindo bravamente àqueles Presidente Lula deve muito a essa retórica.
que não querem ver a cidade mudar de verdade, em- Sete meses depois de empossado, o Governo
bora milhões de paulistanos tenham nesse resgate a do PT assume, entre seus graves problemas de iden-
sua condição de cidadania e dignidade. Quero, entre- tidade, o fisiologismo e o franciscanismo como critério
tanto, discordar do jornalista Elio Gaspari em um pon- prioritário no preenchimento de cargos. O processo
to. O título do artigo, em vez de A derrota de Marta é começou pela admissão de que é natural o atendi-
sonho, deveria ser A vitória da Marta é sonho, pois mento dos pedidos dos aliados para assegurar os
significa, na verdade, a vitória de todos os paulistanos apoios necessários à governabilidade, como fazia o
rumo a direitos tão esquecidos em administrações Governo de Fernando Henrique Cardoso.
passadas. Mas, ao contrário do seu antecessor, o Pres~

É com essa ótica do passado e do presente, re- dente Lula revelou uma propensão ao vale-tudo por
presentada pelo meu Governo em Santos e pelo de cargos que já ameaçam o funcionamento do Estado.
Marta em São Paulo, que vejo o futuro do Governo do Serviços públicos que eram considerados de exce-
Presidente Lula. lência, como o INCA - Instituto Nacional do Câncer-,

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, assim atravessam sua pior crise. O BNDES está paralisado
como nós não podíamos e não fracassamos, o mes- depois que sua nova direção afastou nada menos
mo certamente acontecerá com Lula. Por maiores que 27 superintendentes de uma só vez. Na
que sejam os desafios, em nome dos nossos e dos PETROBRAS, as demissões ideológicas ocorreram
milhões de sonhos de todos os brasileiros, iremos tr~ nas estratégicas diretorias das áreas de exploração e
lhar uma caminhada coroada de êxito também no Go- produção.
verno Federal. A acomodação de interesses de clientelas em

Estamos criando as condições para o cresá cargos importantes se repete em outros setores vita-
mento do Brasil, um crescimento constante e real, is, como a saúde, a educação, a agricultura, nos qua-
que beneficie principalmente os milhões de excluídos is quadros qualificados de médicos, professores e
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agrônomos estão sendo substituídos por petistas mil~

tantes e simpatizantes sem capacidade técnica.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não

houve, durante os 8 anos da gestão passada, casos
de paralisia de Órgão público ou de precariedade na
pr~stação.de serviço por cOnta de!rapalhadas.clien
telistas em setores essenciais, O Presidente Fernan
do Henrique perseguiu a boa conduta pUblica. UtiI~

zou,c1aro, os .critérios' da .confiança e da afinidade
ideológica nos cargos de direção.fv1as observava os
princípios da meritocracia: experiência, preparo técn~

co, currículo.
Foipor respeitarmos o. conceitobá~ico de ges

tão públiCFl'. pelo qual o Esta,doexiste para prestar
bons Serviços, que criamos as bases estruturais da
p?IJtica,econômicaeas ações de saúde reconhed
das .. int~tna,cionalmente. AB:.inovações como .0
FUNDEF,na educação, e odinamismona agricultu.
ra~.nfcom~rcialização e .a.política~gressiva na rela
ção C?1T1? mercado externo possibilitaram avanços
signififati~os.

~oBre~ colegas, quanto ao Governo doPres~

denteLI.lI.~iposso dizer, como Émile lola no seu fa
moso'i~~lt)a, favor do capitão Dreyfus: J'accuse.Acu
so ?(~o"~rryodo.PTde sacrificaraeficiência do Esta
d?pel~tr~[I~formação da estrutura administrativa em
urrl arqlJi~élªgo de feudos políticos; acuso o Governo
do PTde~eguirnacontramãodos interesses da soc~
edade.q~ando sobrepõe o v~to ipeológict) aos prind.
pios.rs~~nciaisda moralidade.e •• da funcionalidade
administr~tiva.

Yi~I~~tra~ição republicana essa nova prática
de, us~r'7Ç:lf~oS públicos para cobrar fidelidades pon
tuais?~:~~fe parlamentar. Historicamente .as pun~
çõesr1e~~l!l~casos ocorrem no âmbito do partido. O
maricl? '.eputadaManinha foi demitido da direção
da Fyn ..•.... .... pNacional de Saúde em retaliação a um
voto da Parlamentar que. desagradou ao Palácio do
Planalto.

É inédito e desproporcional o castigo de um alia
do qU~r1ãosemanifestou dissidente ouoposicionis
ta, ap~l'lascoerente com as posições históricas do
PI. Alérn disso, não houve qualquer avaliação do de.
semp~nho •profissional do demitido. Essa política
anacrônica do empreguismo sem peias está enges
sand9amáquina administrativa, atrasando o deseo
volvim~nto(joPaíse, como no caso do INCA, já colo.
ca em riscovidas humanas.

A opçãopelo troca-troca, pelo "toma lá, dá cá",
pelo "é dando. que se recebe" não é demérito de uma
entidadédifusa chamadaGoVerno. Ü Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva é o maior responsável por dar va-

zão a um vale-tudo por cargos. O marketing de des
colar a imagem do Presidente das mazelas de seu
Governo poderia se sustentarem um sistema parla
mentarista. No presidencialismo, todos sabemos,
quem decide e comanda é o Presidentéda Repúbli
ca.

Sr. Presidente, Sras. eSrs. Deputados, o País e
seus enormes desafios demandam gueo Presidente
Lula se coloque à altura das obrigações que seu car
go exige.

Muito obrigado.
O SR. AGNALDO MUNIZ (PPS - AO. Pronun

cia o seguinte discurso.l~Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, O' jornal A Crítica, de Manaus, nos dá
manchete. de primeira página com a informação de
que um turista alemão foi preso carregando 40 espé
cies de .aranhas carangyejeiras, que seriam levadas
para a Eyropae ali vendictasalaboratóripS farmacêu
ticos à base de 25 mil dólares o grama de veneno. E
nessesla,boratórios, transformado em.remédio contra
inflamaç&o e.do?nçascarQi9vasculares,.Uma opera
ção com~rcialea9solutam13nteilegal,.diga·sede pas
sagem, que poderia render, descontad~s as despe
sas,.algups milhões de reais.

Ab\opirata,ria é talvezÇlmaior ameaça ao ecos
sistemaBma~ô?ico. Esp~ciesvegetais e animais têm
sido contrFlbandeadoscom freqüênciar E o IBAMA
mostra-s13 quase impotente diÇlntedissotudo, carente
de recur~os.human()~ e, mFlteriais que lhe permitam
uma fisCÇllizaçã? mí.~imf'rn~seficaz.

O~rreJuízos paranp~s~eCQnomia não são me
nores. A;,irnprerls~.~iVHI~ou~ ~á.poucos meses, que
uma empresajÇlpo~~$a,,'~Asah,Fopcts, simples e
descar~g~mente, ~aten~~()H on9me cypuaçu, uma
das frut~~ mai~pÇlract~fí~tic~~dai floresta amazônica
e de .larg8c()ns~rnonão l;l.peJ1as ria regi€io, mas tam
bém emiodo o País.

O~busol'lãopárapora'í. Uma empresa amer~

cana, e·Soriel Cen.·Repos.ito~ies,.,pôs.ilvenda. nada
mais, nada menos que célul~sdeín?ios karitiana su
rui, tribo de nosso Estado, Hondônia. Outra firma ian
que patenteou a oa~ca,unlarsp$ciede cipóamazô
nico alucinógeno, comproprieâades terapêuticas as
mais div13rsase utiliza,doem seus rituais por mais de
300 naç<r>es·indfgenas.E a F<i>xCanqefCenter, tam
bém americana, garantiu para si 0$ direitos de outra
planta nativa,aplicFlda haprodução, de medicamen
tos contra a hepa,titeB.

Esses assaltos .COntinuados a nossobiossiste
ma precisam ser impedidos com todas as medidas
possíveis, aprimeira<:Jas qUais, é certo, é a de uma
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fiscalização rigorosa, desde a selva, passando por
nossas fronteiras, aeroportos e pontos de embarque,
em toda a região.

No exterior, pelo que estamos vendo, essa bio
pirataria enriquece, além dos contrabandistas de toda
espécie, laboratórios internacionais que se recusam,
quase sempre, a nos ceder a tecnologia de que se va
Iem para a produção dessa droga o que, convenha
mos, é inaceitável.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Município de Nova Iguaçu e
toda a comunidade da Baixada Fluminense tiveram
um dia muito especial, na última sexta-feira, com a
presença do Ministro Cristovam Buarque, da Educa
ção, inaugurando as obras do CEFET, Centro Fede
ral de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fon
seca.

A solenidade marcou a conclusão de uma luta
que se estendeu por muitos anos e o início de uma
nova etapa, com reais perspectivas de um futuro me
lhor para a Educação em nosso Município e em toda
aquela importante região. De fato, participei, junta
mente com outros representantes fluminenses nesta
Casa, de um esforço muito grande visando aque a re
ferida escola técnica, instituída com o propósito de
dar a necessária formação profissional aos nossos jo
vens, fosse concluída e devidamente equipada.

Enfrentamos tarefa árdua, Sr. Presidente, para
vencer todos os obstáculos, inclusive os de ordem le
gaI, pois a empresa vencedora da licitação acabou
sem condições de realizar a obra, o que resultou em
paralisação e pendência judicial durante muitos anos.

Finalmente, as comunidades de Nova Iguaçu e
da Baixada podem comemorar a inauguração do
CEFET, que oferecerá cursos profissionalizantes de
nível médio em diferentes áreas, portanto, preparan
do jovens para ingressar no mercado de trabalho
cada vez mais competitivo.

Durante o ato em Nova Iguaçu, a que compare
ceu grande número de autoridades municipais, esta
duais e federais, o Ministro Cristovam Buarque reite
rou que a Educação constitui prioridade absoluta do
Governo do Presidente Lula e que um dos seus maio
res compromissos é proporcionar o necessário pre
paro profissional à juventude de nosso País. Enfat~

zou também que o CEFET de Nova Iguaçu passa a
ser uma referência para a instalação de um grande
número de instituições semelhantes em todo o Brasil.

Sr. Presidente, quero manifestar aqui toda mi
nha satisfação e meu sentimento do dever cumprido
por ter participado de forma tão intensa dessa bata_
lha, fazendo gestões junto ao Governo Federal e rei
terando nesta tribuna, em sucessivos pronunciamen
tos, argumentos e apelos por uma solução definitiva
que levasse à conclusão das obras do CEFET - Cen
tro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow
da Fonseca. A minha alegria sintetiza também a eufo
ria e o reconhecimento da população de Nova Iguaçu,
não apenas dos que se dedicam à área da Educação,
mas de toda a comunidade.

Tenho recebido as manifestações de apreço di
rigidas a este Parlamentar, por minha participação na
defesa do CEFET de Nova Iguaçu, e as considero um
novo e revigorado estímulo para continuar acreditan
do nas causas de interesse público e coletivo, razão
principal do trabalho e do esforço dedicados ao man
dato exercido em nome e em favor de Nova Iguaçu,
de Mesquita e de toda a Baixada Fluminense.

Faço referência de agradecimento especial ao
Ministro Cristovam Buarque e a sua competente equi
pe no Ministério da Educação, bem como ao Presi
dente Luiz Inácio Lula da Silva, pelas decisões que
tornaram possível a entrega do CEFET - Centro Fe
deral de Educação Tecnológica Celso Suckow da
Fonseca à população de Nova Iguaçu

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Anuncio à Casa a presença do Governador Constitu
cional do Estado do México, Sr. Arturo Montiel Rojas,
acompanhado da Embaixadora Cecília Soto, do Mi
nistro Bernhard Graf von Waldersee, do Embaixador
da República Federal da Alemanha e do Sr. Lothar
Mark. (Palmas.)

Sejam bem-vindos a nossa Casa.

v- ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

RORAIMA

Luciano Castro PLPUPSL
Maria Helena PMDB
Pastor Frankembergen PTS
Suely Campos PP
Total de Roraima: 4

--~~~~- _.- ._--~.~ ~~--.~~~_.~
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AMAPÁ

Antonio Nogueira PT
Coronel Alves PLPUPSL
Davi Alcolurnbre PDT
Dr. Bénedi~d DiasPP
Eduardo Seabra PTB
Hélio EstelJesPT
Jélnete Ca~iberibe PSB
Valdeno(Guedes PP
Total de Amapá: 8

PARÁ

Ann Pontes PMDB
Asdrubal Bentes PMDB
BabáPT
Josué Bengtson PTB
Paulo Rocha PT
RaimundO Santos PLPUPSL
ZéGaraldo PT
Zequinha Marinho PTB
Total de Pará: 8

AMAZONAS

Átila Uns PPS
Carlos SOuza PLPUPSL
Humberto Michiles PLPUPSL
Lupércio Ramos PPS
SUas Câmara PTB
Total de Amazonas: 5

RONDÔNIA

AgnaldoMuniz PPS
Anselmo PT
Casara PSDB
Eduardo Valverde PT
Marinha Raupp PMDB
Miguel de Souza PLPUPSL
Totalde Rondônia: 6

ACRE

Henrique Afonso PT
João Tota PP
Nilson Mourão PT
Ronivon Santiago PP
Total de ACRE 4
TOCANTINS
Darci Coelho PFL
Kátia Abreu PFL
Ronaldo Dimas PSDB
Total de Tocantins: 3

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP
César Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
João Castelo PSDB
Neiva Moreira POT
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PTB
Padro Novais PMDB
Seba.stião Ma.deira PSDB
Terezinha Fernandes PT
Wa.gner LagoPDT
Washingt0r Lu.iz PT
Total de Maranhão: 12

CEARÁ

Almeida de Jesus PLPUPSL
Antonio Cambraia PSDB
Ariosto Holanda PSDB
Bismarck Maia PSDB
Eunício OINeira PMDB
GonzagaMota PSDB
Inácio Arruda PCdoB
José Unhares PP
José Pimentel PT
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB
Pastor Pedro Ribeiro PMDB
Rommel Feijó PSDB
Vicente Arruda PSDB
Total de Ceará: 14

PIAuí

Átila Ura PSDB
Júlio Cesar PFL
Marcelo Castro PMDB
Moraes Souza PMDB
Paes Landim PFL
Promotor Afonso Gil PCdoB
Simplício Mário PT
Total de PIAuí 7
RIO GRANDE DO NORTE
Álvaro Dias PDT
Fátima Bezerra PT
MúcioSá PTB
Sandra Rosado PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 4
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PARAíBA

Adauto Pereira PFL
Carlos Dunga PTB
Enivaldo Ribeiro PP
Inaldo Leitão PLPUPSL
Lúcia Braga PMN
Luiz Couto PT
Marcondes Gadelha PTB
Philemon Rodrigues PTB
Ricardo Rique PLPUPSL
Wilson Santiago PMDB
Total de Paraíba: 10

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB
Fernando Ferro PT
Inocêncio Oliveira PFL
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PTB
Luiz Piauhylino PTB
Miguel Arraes PSB
Roberto Magalhães PTB
Total de Pernambuco: 8

ALAGOAS

Benedito de Lira PP
Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
João Lyra PTB
José Thomaz Nonô PFL
Maurício Quintella Lessa PSB
Total de Alagoas: 6

SERGIPE

Bosco Costa PSDB
Heleno Silva PLPUPSL
Jackson Barreto PTB
João Fontes PT
Mendonça Prado PFL
Total de Sergipe: 5

BAHIA

Alice Portugal PCdoB
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL
Aroldo Cedraz PFL
Claudio Cajado PFL
Coriolano Sales PFL
Fábio Souto PFL
Félix Mendonça PTB

Guilherme Menezes PT
Jairo Carneiro PFL
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PFL
João Leão PLPUPSL
Jonival Lucas Junior PTB
Josias Gomes PT
Jutahy Junior PSDB
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira PFL
Marcelo Guimarães Filho PFL
Mário Negromonte PP
Milton Barbosa PFL
Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo PFL
Robério Nunes PFL
Walter Pinheiro PT
Total de Bahia: 25

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS
Cabo Júlio PSB
César Medeiros PT
Gilmar Machado PT
Jaime Martins PLPUPSL
João Magalhães PTB
João Magno PT
Lael Varella PFL
Leonardo Monteiro PT
Lincoln Portela PLPUPSL
Marcello Siqueira PMDB
Mário Heringer PDT
Odair PT
Patrus Ananias PT
Paulo Delgado PT
Romel Anizio PP
Ronaldo Vasconcellos PTB
Silas Brasileiro PMDB
Vittorio Medioli PSDB
Total de Minas Gerais: 19

EspíRITO SANTO

Iriny Lopes PT
José Carlos Elias PTB
Manato PDT
Marcus Vicente PTB
Nilton Baiano PP
Total de Espírito Santo: 5
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RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PP
Almir Moura PLPUPSL
Bernardo Ariston PMDB
Carlos Nader PFL
Carlos Santana PT
Dr. Heleno PP
Elàine Costa PTB
Fernahdo.Gabeira PT
Fernando Gonçalves PTB
Ita.mar Serpa PSDB
Jàir Bolsonaro PTB
Jorge Biftar PT
Julio Lopes PP
U~.ura Carneiro PFL
Leonardo Piqciani PMDB
Linclberg .Farias PT
LuizSérgio PT
Maria Lucia PMDB
Miriam Reid PSB
Mor$ira Franco PMDB
Nelson Bornier PMDB
Paulo Baltazar PSB
Paulo FeijÓ PSDB
Reúàtú Cozzolino PSC
SânclroMatôs PMDB
Simão Sessím PP
Vieira. Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro: 27

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB
Aloysio Nunes Ferreira PSDB
Angela Guadagnin PT
Arlindo Chinaglia PT
Bispo Wanderval PLPUPSL
Cláudio Magrão PPS
Delfim Netto PP
Devanir Ribeiro PT
Dimas Ramalho PPS
Dr. Evilásio PSB
Dr. PinottiPMDB
Edna Macedo PTB
Elimar Máximo Damasceno PRONA
EnéasPRONA
Gilberto Nascimento PMDB
Iara Bernardi PT
IIdeu Araujo PRONA

Ivan Valente PT
Jamil Murad PCdoB
João Batista PFL
João Paulo Cunha PT
José Eduardo Cardozo PT
Jovino CândidoPV
Luciano Zica PT
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiz Carlos Santos PFL
Luiza Erundinâ PSB
Mariângela Duarte PT
Medeiros PLPUPSL
NeutonUma PTS
Paulo Kobayashi PSDB
Paulo Lima PMDB
ProfessorlrapUan Teixeira PRONA
Professor LuizinhoPT
Ricardo Izar PTB
Roberto Gouveia PT
Rubinelli PT
Salvaclor Zimbaldi PTB
Teima de Souza PT
Vanderlei Assis PRONA
Vicentinho PT
Total de São Paulo: 41

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Celcita·Pinheiro PFL
Pedro Henry PP
Ricarte de Freitas PTB
Total de Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB
Sigmaringa Seixas PT
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 3

GOIÃS

Barbosa Neto PMDB
Enio Tatico PTB
Leandro Vilela PMDB
Luiz Bittencourt PMDB
Neyde Aparecida PT
Pedro Chaves PMDB
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Total de GOIÁS 8
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MATO GROSSO DO SUL
Antonio Cruz PTB
Geraldo Resende PPS
Murilo Zauith PFL
Total de Mato Grosso do Sul: 3

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PSOB
Alex Canziani PTB
André Zacharow POT
Assis Miguel do Couto PT
Chico da Princesa PLPUPSL
Colombo PT
Oilceu Sperafico PP
Or. Rosinha PT
Ora. Clair PT
Eduardo Sciarra PFL
Hermes Parcianello PMOB
Iris Simões PTB
José Borba PMOB
José Carlos Martinez PTB
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMOB
Oliveira Filho PLPUPSL
Osmar Serraglio PMOB
Paulo Bernardo PT
Selma Schons PT
Takayama PMOB
Total de Paraná: 22

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMOB
Carlito Merss PT
Edison Andrino PMOB
João Matos PMDB
João Pizzolatti PP
Jorge Boeira PT
Leodegar Tiscoski PP
Mauro Passos PT
Paulo Afonso PMOB
Vignatti PT
Zonta PP
Total de Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares POT
Ary Vanazzi 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
Kelly Moraes PTB
Luciana Genro PT
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMOB
Milton Cardias PTB
Onyx Lorenzoni PFL
Osvaldo Biolchi PMOB
Pastor Reinaldo PTB
Pompeo de Mattos POT
Total de Rio Grande do Sul: 22

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
lista de presença registra o comparecimento de 294
Senhroes Deputados.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Passa-se à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Item 1.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 40-C, DE 2003.

(Do Poder Executivo)

Votação, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nO 40-8, de 2003, que modifi
ca os arts. 37, 40, 42, 48, 96, 149 e 201 da Constitui
ção Federal, revoga o inciso IX do § 3° do art. 142 e §
10 do art. 201 da Constituição Federal e dispositivos
da Emenda Constitucional n° 20, de 15 de dezembro
de 1998, e dá outras providências.

O SR. ONYX LORENZONI - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ONYX LORENZONI (PFL - RS. Questão
de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
na sessão da manhã de hoje levantamos uma ques
tão de ordem extremamente importante, tendo em
vista uma alteração substancial no texto aprovado da
reforma da Previdência. A redação modifica inclusive
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Omérito do art. 9° e do art. 37 inciso XI. Essa modifi- Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre
cação altera completamente o mérito daquilo que vo- Deputado Professor Luizinho, que falará contra a ma-
tamos. téria.

A Constituição é clara. Para que esta matéria O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
possa ter. curso, el.aprecisada aprovação d~ três revisão do orador.) - Sr. Presidente, somos contra a
quintos dos Deputados, e a redação dada pela Co- retirada de pauta desta matéria, comojá fizemos na
missãO Especial alterou completamente o sentido do sessão matutina; porque ela já está mais do que de-
que votamos neste plenário. A ComissâoEspecial batida e já existe cons:nso na Casa. O texto foi pro-
não témpoderpara fazer alteração. duzidopela base aliada, coma colaboração da Opo-

O SR•. PRESI[)ENTE{João Paulo Cunha) - A sição, dos funcionários públicos e da CUT. Precisa-
questão deordem de V.Exa.. será, respondida oportu- mosirà votação no segundo tUrno. Por isso estamos
namente, mas antecipo que não há nenhum prejuízo encaminhando contra e pedindo abase aliada que,
em se ap~eciar o r~querimento .. queéstá sobre .. a por favor, vote contra.
mesa, porque trata-se de retii'ada da matéria da O SR. PRE~IDENTE. (João Paulo Cunha) -
Ordemdc:>Dia.. ConcedoapalavraaoSr. DeputadoMiguel de Souza,

OSR.ONYX LORENZONI- Sr. Presidente, autor do requerimento, para encaminhara favor da
acatoad~cisãode V.Exa., só quero argumentar que materia.
ante~.d:a,"?atériaser colocad~ em votação vai ter O SR. MIGUEL DE SOUZA (Bloco/PL - RO.
que havera decis&o, para quese tome as providênci- Sem re"isão do orador.) .;...Sr. Presidente, em razão
as né~es~áriàs~És6paralernbrar a V;Exa. de um dos partidçs não ter cumprido acordo feito nes-

O SfI;PRESIDENTE (JoãO P~ulo Cunha) - Mas ta Casa, solicitaÂl0sa tOdos compreensão nosentido
se forretiradada Ordem do Dia, Deputado? de se adiar a vot~.ção destamatéria. A discussão pre-

aSA. ONYX LORENZONI-Depois, Sr. Presi- cisa ser retomada, para quevotemos a reforma da
dente~ PrevidênCia, pOf\jnanimidade, como havia sido pre-

OSR. PRESIDENTE (JoãoPaulo Cunha) - De- vistopara0 segundo turno.
pois, ~im; OSR.PRISSIDENTE (João Paulo Cunha) - Em

O SR. oNvX LORENZONI - Estou acatando, votação oreque~jmento.
apenas estou fazendo uma referência respeitosa à OSR~PRE$IDENTE{João Paulo Cunha) - Os
decis~ó d6\l.Exa. Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como

P SR, JOSÉ EDUARDOCARDOZO - Sr. Pre- se encqntrarn·(Piwsa,)
sidente,p~r;dapalavrapela or~ern. REJEITAO§>.

O.SR.PR~SIDENTE (João Paulo Cunha) - o SR., Mê>.~ONI. TORGAN - Sr. Presidente,
Tem V.E)(~.apal!avra. peço y~rificaç~~!9'e ~otação.

p.SFtJO$ÉEDUARDO CARDOZO (PT-SP. C?:SR. PR~SIDENTE (João Paulo Cunha) - Ve-
PelaQrdern.E)e.m revisão domador.) - Sr. Presiden- rificaçaocon~;Deputado Moroni Torgan.
te, acatan?o()entendimentode V.Exa" também me O SR. P SIDENTE (João Paulo Cunha) -
reseliV6 ()diryitoqe apresentarcontradita, a posterio- ComoVot~0~i .<Ffausa.)
ri, norn0lp§tltp dl;t.decisão de V.Exa. Como v?taoPRONA? (Pausa.)

?SR.,,~fiIESIDEN"fE (J?ãO Paulo Cunha) - CbmovotaJÇ>PCdOB?
Cha~r~IV,EXa·'l1a()portunidade. O SR.DANIIELALMEIDA (PCdoB - BA. Pela

O'.PJ=lE~IDENTE (João Paulo Cunha) - So- ordem. Semr1e~i,são do orador.)- O PCdoB vota
bre am EJÇJuerirnentono seguinte teor: "não", Sr.lire~id~nte.

Sentlor Presidente,. requeremos a V.Exa., .nos O. SR,PflIaSU>ENTE (João Paulo Cunha) -
termos dó. ~tt..117, VI, .. do Regimento Interno da Câ- Como vot~ ogD!?
mara dO$.fJeputados, retirada da Ordem do Dia da () SR.MÁ~IOHERINGER(PDT - MG. Pela or-
PEG nq 4(j!.J), (je200S. demo Sem revisão do orador.) - O por vota "não", Sr.

Sçil~d . . eS,;2Tde agosto de 2003. - Miguel Presidente.
de $c)u~l'.· .. er do Bloco Parlamentar PUPSL. O SR. PRI:SIDENTE (João Paulo Cunha) -

O'SR~ 'ESIDENTE(João Paulo Cunha) - Em Como vofa o PPS? (Pausa.)
votação. Como vota o PS8?

i!1IIU
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O SR. ISAíAS SILVESTRE (PSB-MG. Pela or- vota contra? Então, não entendo mais nada. Fica difí-
demo Sem revisão do orador.) - O PSB vota "não", Sr. cil de a nossa população entender alguma coisa.
Presidente. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como vota o PFL, Deputado?
Como vota o PL? (Pausa.) O SR. MORONI TORGAN - Professor Luizinho,

O SR. GERALDO RESENDE (PPS - MS. Pela a base do Governo está pedindo a retirada de pauta.
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
PPS vota "não". Como vota o PFL?

O SR. MIGUEL DE SOUZA (Bloco/PL - RO. O SR. MORONI TORGAN -Continuaremos em
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- obstrução, Sr. Presidente. Obrigado, Deputado.
te, o PL vota "sim". O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Como vota o PV?
Como vota o PP? O SR. LEONARDO MATTOS (PV-MG. Pela or-

O SR. PEDRO HENRY (PP - MT. Pela ordem. demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV
Sem revisão do orador.) - O PP vota "não", Sr. Pres~ encaminha o voto "não."
dente. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ Como vota o PT, Deputado Nelson Pellegrino?
Como vota o PTB? O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela

A SRA. ELAINE COSTA (PTB - RJ. Pela or- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
demo Sem revisão da oradora.) - O PTB vota "não", queremos enfrentar o debate político no plenário.
Sr. Presidente. Esta Casa foi convocada para votar em segundo tur

no a reforma da Previdência.
O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB-BA. Pela or-

O Deputado Moroni Torgan sabe muito bem que
~~~'B~~~ ,~~~~~o do orador.) - Sr. Presidente, o já fizemos importantes modificações na proposta. O

projeto vai ao Senado Federal, onde, de forma sobe-
O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or- rana, será analisado. É óbvio que o Governo vai lutar

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aquilo para manter o texto no Senado. Se dialogarmos com
que nós dissemos hoje de manhã agora se repete. o Senado Federal, poderemos aprimorar mais ainda

Vejam, Srs. Deputados, um partido da base do o projeto.
Governo pede a retirada de pauta, porque sente na- Portanto, Sr. Presidente, a bancada do PT vota-
cessidade de mais tempo para rediscutir a matéria. rá "não" ao requerimento, porque queremos enfrentar

Eu quero dizer ao PL que concordamos com a o debate e votar a reforma da Previdência.
retirada. Todo o argumento da Oposição agora está O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
sendo corroborado pelo próprio partido da base do Como vota o Governo, Professor Luizinho?
Governo. Se a Oposição sente necessidade de discu- O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
tir mais, imagine o PL, um dos partidos mais fiéis da ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vo-
base do Governo! tamos "não". Oriento a base a votar "não".

Na verdade, nós temos que discutir a questão O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
do subteto, da paridade. Como vota o PMDB, Deputada Sandra Rosado?

Líder Nelson Pellegrino, Líder Aldo Rebelo, va- A SRA. SANDRA ROSADO (PMDB·RN. Pela
mos adiara votação dessa matéria. Até um partido da ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o
base do Governo está sentindo necessidade de mais PMDB vota "não".
tempo para debater amiúde a reforma da Previdên- O SR. ZONTA - Sr. Presidente, peço a palavra
cia. pela ordem.

Vejam, este requerimento não é da Oposição, O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
mas da base do Governo. Para a base aliada, é extre- Tem V.Exa. a palavra.
mamente contraditório votar contra. O SR. ZONTA (PP - SC. Pela ordem. Sem revi-

Volto a dizer: este requerimento de retirada de são do orador.) - Sr. Presidente, peço um esclareci-
pauta não é da Oposição, é da base do Governo. mento sobre o encaminhamento de votação.
Será que vamos chegar a uma contradição tão gran- Estou no meu primeiro mandato e ainda não en-
de, em que a base pede para retirar de pauta e esta tendi a forma como a Presidência faz o encaminha-
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mento, quando da votação. O Presidente pergunta:
"Como vota o Governo?"lndago a V.Exa: O Governo
vota aqui? Ou é o Líder do Governo que vota? Essa é
a minha dúvida.

O SR.PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Zonta, do ponto de vista formal, V.Exa. tem ra
zão. Naverdade, tenho de perguntar: "Como vota a
Liderança do Governo?"Mas, quando vejo o Deputa"
do •Professor .• Luizinhp,faço.umaintrfnseca ligação
entre oGovernoeoDeputa(jo,e.aí acabo chama~

do~o de Governo. Perdoe-me V.Exa, Deputado Zo~
ta.

O SR.ZONTA - Sr. Presidente, é melhor cha
mar pelo LíderdoGoverno. Aliás, seo Governo cont~

nuardando seu voto na Câmara, ocorreráingerência
no Poder Legislativo.

O SR. MORONI TORGAN .... Sr. Presidente,
peço a palavra/pelaordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Têm V.Exa.a palavra.

OSR.MORONITORGAN (PFL - CE. Pela or
dem; SernrE;)visãodoorador.) - Sr. Presidente,
V.Exa. argumentOlfcorretamente, senão a atitude po
deria ser·corlsideradacomo artimanha.

O SR; PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
PresidênciasoHcita ft0sSrs. Deputados que tomem
os seusl,ljgares, afimcleter início a votação pelo sis
tema eletrôniCo.

Est~iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
OSR.. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O §R.'PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem\!.Exa.apalavra.
OSR,PFlOFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela

ordem. Se~revisão do orador.)- Sr. Presidente,
peçoaosSrs.Parlamentares que não fiquem preocu
pados, porque quem vota sempre é a Liderança do
Governo.M~sme sinto honrado por ter como Líder o
Deputadp ~Id? Rebelo e por fazer parte da Liderança
do Governo dppresidente Lpla.

O e;R.SIMPLíCIO MÁRIO - Sr. Presidente,
peço a R~lâvr~,pêlaordem.

O~R;~RESIDENTE (João Paulo Cunha) 
TemY·S~(i.,Ei"~alavra.

O$~.SlmPLí9IOMÁRIO(PT- PI. Pela ordem.
Pronun~i~ o~eguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras.~~ts.q~put(i~OS, em meu primeiro pronuncia
menton~trib~MadaCasa do povo, como é de praxe,
gostaria de me apresentar.

Eu vim de Piripiri, cidade do nortepiauiense, s~
tuada a meio caminho, entre a ensolarada e bela Ca
pital Teresina, .a cidade verde,. e o .Iitoral piauiense,
pequeno em sua extensão territorial, mas de enorme
beleza.

Chego à CâmEirEidos Deputadas com o desafio
de prosseguir o magnffico trabalho da companheira
Francisca Trindade, precocemente convocada a i1u
minar com a suaauraoutrossftios do universo.

Nesta apresentt'lção, não poderia,portant(),de~

xar de referir-me à trajetória da companheira Trinda
de. Sua militância se iniciou no seio da Igreja Católi
ca, no bairro Água Mineral, a,gl0rTleradop()pular da
periferia deTeresina.Opai,Sr.Trindade, católico fer
voroso, iniciou a filha, ~esdecedo,nos preceitoscris
tãos e foi, durant~ toda s,Uavida, referência moral
para sua condllta.Amãe,don(iL..ídi~, foi a .guardiãda
ética na qual educouJodosos seusfilh?s.

Neste ambiente .... pobre, ~~teri~lmente,mas

prenhe de valoreshurn~nos""~ur~ea tneninanegra
que viria maistardeasrtorn~rYll"lada,liUderanças
políticas mais.expressivas do Piauí, numa trajetória
ímpar.

Filiada ao PT desde 1.985, conciliou a militância
na Pastoral de Juventude do Kt1eio.Popular com atua
ção no movimento cultural. e popular. Contribuiu, de
forma decisiva, co~i afundaç~o ·da. Feder;aç~odas
Associações de MorªdoreseCo~selt'losComunitários

do Piauí - FAMCC,daqualfoimÇl.istardepresidenta.
Candidatou-se a Vereadora •• em 1992,enfren

tando campanha duríssima,jáqueh(ivia sofridogra
ve acidente de trânsito. Neste pleito, obteve a primei
ra suplência, tendo-~e.e,fetivl;ldorm 1995,qua~do o
titular, Wellington Qias, hoje Governador do. Piauí,
afastou-se para ass~rn.irumª.~cI~irÇl.naAss~rnbleia
Legislativa. Foi umv~rdadeir0rtlçlrp?nistórico,jáque
Trindade foi a primeira Vereadora negra do Parla~

mento de Teresina.
Em 1998, foi ~leitaDeputada Estadualcomex

pressiva votação. NÇl.últimaeleição, consagrou-se a
Deputada Federal mais votada da história do Piauí,
com mais de 11% dos votosválidos.

Como poucasp~9so~s, ••. soube combinar a fir
meza das suas convicçõescomad()~ura.n0 trªto com
seus interlocutores.~emdúyid~lTrihdade foiumser
iluminado que conta~i()uatodo~comos quaisrnante
ve contato. Tive oprivHé~io deconviverçomela,ten
do apreendido deste convívio .verdadeira lição de
vida.

Tinha pressa, como se soubesse que dispOnha
de pouco tempo. Nesta Casa,erri apenas 6 meses,
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Trindade já se tinha firmado como referência, não só Na condição de Parlamentar do partido do GO-
pela coerência com os princípios que prega, mas na vemo, é claro que estarei apoiando as iniciativas do
própria discussão temática, principalmente relativa Governo Lula. Isso não quer dizer que vou me abster
aos temas de domínio da Comissão de Desenvolv~ de pôr reparo em qualquer proposta, sempre que isso
mento Urbano e Interior, da qual era Vice-Presidente. se fizer necessário.

Ontem, ao completar 1 mês do desaparecimen- Claro que com isso não terei que discursar com
to da companheira Trindade, a Câmara Municipal de arroubos juvenis ou ter que fazer cortina em discursos
Teresina, local que marcou seu ingresso na vida par- para encobrir a vergonha de ter feito algo quando
lamentar, dedicou-lhe sessão solene, por iniciativa de pude e não o fiz; sequer quero deixar o meu Brasil e ir
seu amigo e companheiro de partido, Vereador Cíca- para Nova Iorque. Quero ser brasileiro, piauiense e
ro Magalhães, ocasião em que foi evidenciado o seu morar em Piripiri, para mim a capital do mundo. (Pal-
exemplo de determinação, força e garra em nome da mas.)
população desfavorecida. O mesmo carinho com que Outro ponto importante é o apoio que dedicarei
sempre tratou o povo a quem representava no Paria- ao esforço do Governo para alavancar políticas socia-
rnento foi retribuído à sua memória, que ficará sempre is inclusivas que resultem em elevação da qualidade
muito viva entre nós. de vida da nossa população. Isso é de fundamental

Neste momento, quero associar-me a todos os importância para retirar o Piauí da secular e humi-
amigos e familiares nesta reverência a seu nome, ao Ihante condição de primo pobre da Nação. Aliás, essa
seu trabalho e a sua contribuição para a construção era a constante preocupação da companheira Trinda-
de projeto político de caráter efetivamente popular. de, da qual não vou abrir mão.
Sem dúvida, Trindade foi a força dos enfraquecidos e Quero informar que estou solicitando à Pres~

a voz dos emudecidos. dência da Casa a inclusão de fotografia da compa-
Evidentemente não tenho a pretensão de subs- nheira Francisca Trindade na galeria das ex-Deputa-

tituir a companheira, pois seu espaço ficará para sem- das Federais, no Anexo 11.
pre preservado, tanto nesta Casa como na nossa ma- Era o que tinha a dizer.
mória. Estou Deputado Federal para bem representar Muito obrigado.
o meu povo. Todavia, não poderia deixar inacabados O SR. ENÉAS - Sr. Presidente, peço a palavra
os projetos iniciados pela companheira Trindade. pela ordem.
Assumo, portanto, o compromisso de dar seguimento O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
às iniciativas já alavancadas, seja porque isso signif~ Tem V.Exa. a palavra.
ca render a ela uma justa homenagem, seja porque O SR. ENÉAS (PRONA - SP. Pela ordem. Sem
todas as suas proposições são de alta relevância so- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PRONA está
cial e política. em obstrução.

Além disso, Sr.Presidente, Sras. e Srs. Deputa- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So-
dos, estarei me preocupando com outros assuntos licito aos Deputados que estão em outras dependên-
que dizem respeito ao meu próprio perfil. Sou bancá- cias da Casa que venham ao plenário porque esta-
rio, do Banco do Brasil, tenho a militância sindical mos em processo de votação. Como haverá várias
como fonte privilegiada para meu aprendizado polít~ votações, é conveniente que as Sras. e os Srs. Depu-
co. Nesta atividade, cheguei a diretor, Vice-Presiden- tados permaneçam em plenário.
te e, depois, a Presidente do Sindicato dos Bancários O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,
do Piauí, tendo sido reeleito. Cumpre lembrar que foi peço a palavra pela ordem.
precisamente deste espaço que já surgiu outra impor- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
tante liderança política, o companheiro Wellington Tem V.Exa. a palavra.
Dias, que foi membro desta Casa e hoje governa o O SR. COLBERT MARTINS (PPS - BA. Pela
nosso Estado. Sou filiado ao PT desde 1992, embora ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
a militância na condição de simpatizante remonte à Sras. e Srs. Deputados, hoje estão sendo sepultadas
própria fundação do partido. 21 vítimas do acidente ocorrido na Base de Lança-

Em razão desta particular experiência, interes- mento de Alcântara.
sa-me de perto a proposta da reforma tributária, ora Como se trata de acontecimento extremamente
em discussão, e também a reforma do sistema finan- importante para o País, visto que tais pessoas traba-
ceiro. Ihavam para que tenhamos um projeto aeroespacial

~ ~~- ~~--~---~~-~~- ~ ~~~------~ ---
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grande potência, estaremos conquistando um impor
tante parceiro nesta nova era do desenvolvimento.

Sr. Presidente, peço que este pronunciamento
seja divulgado no programa A Vozdo Brasile nos de
mais meios de comunicação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA - Sr. Pre

sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra. Em seguida, falarão os Depu
tados João Campos,Vicentinho, Ary Vahazzi, Josué
8engtson1 Carlos Santana e Eduardo Valverde.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSD8 
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, amanhã faz um ano
da promulgação da Lei na 10.559, que regulamentou
o direito à anistia, à r ração dos prejUízos que a di-
tadura causou à vida uelesque lutaram contra ela
e a favor do restabelecirne"nto do Estado de Direito
entre nós, enfim, daqueles que impulsionaram toda a
luta pela redemocratização do nosso País

Tal comemoraçao, Sr. Presidente, no entanto, é
triste, porque um direito tão ardua'mente conquistado
está sendo, hojé, no Goverrioche do pelo PT, sone
gado. O Mihistério da Justiça, o . unc.iona a Comis
são de Anistia, veio a público, há algum~tempo, estra
nhara valor de algumas indenizações..

Esperava-sé que, diante de tàl questionamento,
o Ministério da ;Justiça corrigisse aqui16 que no seu
entend$r teria sido concedido ao arrepio dos critérios
objetivos fixados pela 'leL NÓ e o,nao é o que se
vê. O que ob . os é a pr inação, o adia-
mento, a sone .odireitO d istiádós a terem
as suas vidas, aus .prejuíz0s reparados pelo Esta-
do brasileiro.

Lembro-me, Sr. Presidente, do ardor com que
se empenharam nessa luta alguns Deputados - Nel
son Pellegrino, Luiz Edl!ardo Grsenhalgh, os ex-De
putados Nilrilário Miranda e oPresidéntedo PT, José
Genoíno. Imagiho o constrangimento oe tais compa
nheiros qllando se encontram com os a~istiadose re-
latam a eles o tipo de de u GQ~erno Federal
vem dispensando à so lema:. Chegou-se
a aventar aos anistiad adéde certa tran-
sação sobre seusdir l:!' da: seguinte for-
ma: "Olha aqui, o senh i9 ser E},nistiado,' pois
foi perseguido pela: DI ra, a si/a vida foi destroça-
da. O serihortem direito a 'x', ds lhê'ljagar 60% ".

Ate parece que oel ;tránsigjr com esse
tipo de direito, o da re çap deumpr~juízo objeti-
vo. Alegam a fàlta' de recursos. Perfeit~Únente. Por



Vejam, Srs. Deputados, estamos votando uma
reforma que tem como pano de fundo acertar o caixa
da Previdência. Entretanto, enquanto a reforma aqui
tramita, o Sr. Presidente da República baixa um de
creto que transfere dotações orçamentárias da segu
ridade social para o Supremo Tribunal Federal, para a
Justiça do Trabalho e para o Ministério Público Fede-
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que não parcelar então o pagamento das indeniza- ao subteto salarial. Certamente, por reivindicação dos
ções? O que não é aceitável é arrastar a uma negoc~ Srs. Governadores, diferentemente do que se adotou
ação infindável pessoas idosas, doentes, que têm os para a União - teto único, cujo parâmetro é a remune-
organismos minados pelos maus-tratos que lhes fo- ração de Ministro do Supremo -, nos Estados op-
ram infringidos pelo regime militar. A continuar o ritmo tou-se pelo teto por Poder, tendo como parâmetro, no
do Governo do PT, serão necessários 30 anos para Executivo, o salário do Governador do Estado, não
julgar os processos que hoje se encontram no Minis- havendo, portanto, simetria em relação ao critério
tério da Justiça. adotado para o funcionalismo da União.

É perfeitamente possível, Sr. Presidente, que Entretanto, tal critério foi desfigurado, porque,
um partido mude de programa econômico, que cons- quando da tramitação da reforma na CCJ, na Comis-
tate, diante das realidades do Governo, que o que de- são Especial, no plenário, em primeiro turno, algumas
fendia no passado hoje deve receber a pecha de cor- carreiras do Executivo foram subtraídas para terem
porativismo. Saúdo a adesão do PT a determinados como referência o teto do Poder Judiciário, nos Esta-
pontos da nossa agenda política de reforma do Esta- dos, e, portanto, o salário de desembargador. Desde
do. Agora, o que não é possível é um partido mudar a CCJ, defendi que nos Estados, a exemplo da União,
de alma, de lado, abandonar seus companheiros de o subteto teria de ser único e ter como parâmetro o
luta. Não são apenas companheiros de luta do PT, salário de desembargador.
mas todos os que querem ver a página da ditadura O PDT, num ato de justiça, apresenta destaque
definitivamente virada pela reparação dos danos, dos para corrigir tal anomalia na reforma da Previdência.
prejuízos causados a suas vítimas. Trata-se de uma Sr. Presidente, aproveito este instante para con-
causa que está acima dos partidos políticos, é ques- citar as Sras. e Srs. Deputados para que, no momen-
tão do Estado brasileiro, de ajuste de contas com o to em que o destaque for submetido à apreciação de
seu passado. V.Exas., levem em consideração a iniciativa do PDT,

Por isso, desta tribuna, dirijo-me ao Ministro da a fim de que possamos sanar essa injustiça e fazer
Justiça, homem competente, lúcido, democrata, para com que haja nos Estados um único subteto que te-
solicitar a S.Exa. que dê uma sacudidela nos seus au- nha como parâmetro, a exemplo do que ocorre na
xiliares e ponha esse problema definitivamente no ca- União, apenas o salário do desembargador.
minho da sua solução de acordo com a lei aprovada A emenda à reforma da Previdência objetiva di-
pelo Congresso Nacional, saudada unanimemente minuir o déficit previdenciário e também o acerto do
por todos nós. caixa da Previdência. Nesse sentido, refiro-me ao De-

O SR. MORONI TORGAN _ Sr. Presidente, creto de 07 de julho de 2003, do Presidente da Repú-
peço a palavra pela ordem. blica Luiz Inácio Lula da Silva, publicado no Diário Ofi-

O. SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ cial do dia subseqüente, que dispõe:

Tem V.Exa. a palavra. . '~rt. 1°. Fica aberto aos Orçamentos
O SR. MORONI TORGAN (PFL - CE. Pela or- Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ating~ nO 10.640, de 14 de janeiro de 2003), em fa-
do o quorum regimental, o PFL indica o voto "sim", e vor do Supremo Tribunal Federal, da Justiça
sai da obstrução. do Trabalho e do Ministério Público da

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou União, crédito suplementar no valor global
conceder a palavra ao Deputado João Campos e vou de R$189.743.601,00 (cento e oitenta e
encerrar a votação assim que S.Exa. terminar. nove milhões, setecentos e quarenta e três

O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB-GO. Pela or- mil e seiscentos e um reais) para atender às
dem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Sras. programações constantes do Anexo I deste

Decreto".e Srs. Deputados, estamos encaminhando no sentido
de, não sendo aprovado o requerimento, votarmos
ainda hoje a reforma da Previdência, em segundo tur
no.

Entre as várias situações que ainda precisam
ser corrigidas no texto da reforma previdenciária para
diminuir as injustiças, especialmente aquelas que se
referem ao servidor público, há uma que diz respeito
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AMAZONAS

AMAPÁ

Coronel Alves PL PUPSL Não
Davi Alcolumbre PDT Não
Hélio Esteves PT Não
Valdenor Guedes PP Não
Total Amapá: 4

RORAIMA

Francisco Rodrigues PFL Sim
LucianoCa.stro PL PUPSL Não
Pastor Frankembergen PTS Não
Suely Campos PP Não
Total Roraima: 4

PARÁ

Ann Pontes PMDB·Não
Babá PTSim
José Priante PMDB Não
Josué Bengtson PTB Não
Nicias.Ribeiro PSDB Abstenção
Paulo Rocha PT Não
Raimundo Santos PL PUPSL Não
Vic Pires Franco PFL Obstrução
Wladimir Costa PMDB Não
Zé Geraldo PT Não
Zé Lima PP Não
Zequinha Marinho PTB Não
Total Pará: 12

Átila Lins PPS Não
Carlos Souza PL PUPSL Não
Francisco Garcia PP Não
Lupércio Ramos PPS Não
Silas Câmara PTB Não
Vanessa Grazziotin PCdoB Não
Total Amazonas: 6

RONDONIA

Agnaldo Muniz PPS Não
Anselmo PT Não
Casara PSDB Sim
Confúcio Moura PMDB Não
Eduardo Valverde PT Não

DEREQUERIMENTO

ral, o que significa uma contradição ao que foi propos- PRONA - Sim
to. PV-Não

GOV.-Não
Partido Bloco Voto

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ENÉAS - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ENÉAS (PRONA-SP. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PRONA sai da
obstrução e encaminha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) ....
Está encerrada a votação.

AMesa vai proclamar o resultado da votação:

VOTARAM
SIM:46
NÃO: 286
ABSTENÇÃO: 1
TOTAL: 333
É Rejeitado o Requerimento de retirada de Pauta da
proposta de emenda à constituição n° 40-c, de
2003.
LISTAGEM DE VOTAÇÃO
Proposição:
PEC N° 40/2003
RETIRADA DA PAUTA
Presidiram a Votação:
João Paulo Cunha - 16:27
Resultado da Votação
Sim 46
Não 286
Abstenção 1
Total da Votação 333
Art.17s1
Total Quorum 334
ObstnJção 18
Orientação
PT -Não
PMDB-Não
PFL-Sím
PSDB- Não
PTB-Não
PP-Não
PUPSL-Sim
PSB-Não
PPS- Não
PDT..,. Não
PCdoB-Não
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Marinha Raupp PMDB Não
Miguel de Souza PL PUPSL Sim
Nilton Capixaba PTB Não
Total Rondonia : 8

ACRE

Henrique Afonso PT Não
Júnior Betão PPS Não
Nilson Mourão PT Não
Perpétua Almeida PCdoB Não
Ronivon Santiago PP Não
lico Bronzeado PT Não
Total Acre: 6

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Sim
Kátia Abreu PFL Sim
Maurício Rabelo PL PUPSL Não
Ronaldo Dimas PSDB Não
Total Tocantins: 4

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP Não
César Bandeira PFL Não
Costa Ferreira PFL Não
Gastão Vieira PMDB Não
João Castelo PSDB Não
Neiva Moreira PDT Não
Nice Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PTS Não
Sarney Filho PV Não
Wagner Lago PDT Não
Washington Luiz PT Não
Total Maranhão: 11

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PUPSL Não
Aníbal Gomes PMDB Não
Antonio Cambraia PSDB Não
Ariosto Holanda PSDB Não
Arnon Bezerra PSDB Não
Bismarck Maia PSDB Não
Eunício Oliveira PMDB Não
Gonzaga Mota PSDB Não
João Alfredo PT Não
José Unhares PP Não
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSDB Não
Leônidas Cristino PPS Não

Manoel Salviano PSDB Não
Mauro Benevides PMDB Não
Moroni Torgan PFL Sim
Rommel Feijó PSDB Não
Vicente Arruda PSDB Não
lé Gerardo PMDB Não
Total Ceará : 19

PIAuí

B. Sá PPS Não
Júlio Cesar PFL Obstrução
Marcelo Castro PMDB Não
Moraes Souza PMDB Não
Paes Landim PFL Não
Simplício Mário PT Não
Total Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT Não
Fátima Bezerra PT Não
Múcio Sá PTB Não
Ney Lopes PFL Sim
Sandra Rosado PMDB Não
Total Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA

Adauto Pereira PFL Não
Benjamin Maranhão PMOB Não
Carlos Dunga PTB Não
Enivaldo Ribeiro PP Não
Lúcia Braga PMN Não
Luiz Couto PT Não
Marcondes Gadelha PTB Não
Philemon Rodrigues PTB Não
Wellington Roberto PL PUPSL Não
Wilson Santiago PMOB Não
Total Paraíba : 10

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Sim
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Não
Fernando Ferro PT Não
Inocêncio Oliveira PFL Não
José Chaves PTB Não
Luiz Piauhylino PTB Não
Marcos de Jesus PL PUPSL Não
Maurício Rands PT Não
Raul Jungmann PPS Não
Renildo Calheiros PCdoB Não
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Roberto Magalhães PTB Não
Total Pernambuco: 11

ALAGOAS

Benedito de Lira PP Não
Helenildo Ribeiro PSl)B Obstrução
J()ã~ CaldasPL PUPSL Não
JoãoLyraPTB Nã~

qlavo Calh~iros,PMDB Não
R~gérioTeófiloPFL Obstrução
Total Alagoas: 6

SERGIPE

Bosco Costa PSDS Não
Cleonâncio Fonseca PP Sim
Heleno Silva PL PLJPSL Não
Jackson Barreto PTB Não
João Fontes PT Sim
Jorge Alberto PMDB Não
Mendonça Prado PFL Não
Total Sergipe: 7

BAHIA

Antônio Carlos Magalhães Neto PFL Não
Aroldo Cedraz PFL Obstrução
Claudio Cajado PFL Não
Colbert Martins PPS Não
Coriolano Sales PFL Obstrução
Daniel Almeida PCdoBNão
Fábio Souto PFL Obstrução
Gerson Gabrielli PFL Não
Guilherme Menezes PT Não
João Almeida PSDB Não
João Carlos Bacelar PFL Não
João Leão PL PUPSL Não
Jonival Lucas Junior PTB Não
Josias Gomes PT Não
Jutahy Junior PSDB Não
Luiz Alberto PT Não
Luiz Bassuma 'PT Não
Luiz Carreira PFL Obstrução
Marcelo GUimarães Filho PFL Obstrução
Milton Barbosa PFL Não
Nelson Pellegrino PT Não
Paulo Magalhães PFL Não
Pedro Irujo PFL Não
Robério Nunes PFLObstrução
Sêveriano Alves PDT Não
Zelinda Novaes PFL Obstrução

Total Bahia: 26

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Não
Bonifácio de Andra.da PSDB Obstrução
Cabo Júlio PSB Não
Carlos Mêlles PFL Sim
Carlos ",illian P$B Não
César M~deirosPTNão
CleuberCarneiroPFL Não
Custódio Mattos PSD8 Não
Dr.• Francisco. G~nça]ves PTB. Não
EdrnarMoreiragLPUPSLSim
Eduardo Barbosa.fSDBNão
Fern~!1do~iniz P~DBNão
Ge,rald9 Thadeu PfS Não
Gilmar Macha.doPTNão
IbrahimAbi·Ack~IPPNão
Isaías Silvestre P$B Não
Jairne.Martins .PL PUPSL Não
João Magno'PT Não
João paUlo Gorl"lê~da Silva PL PUPSL Não
José MilitãoPTS S,irn
José Santana de Masconcellos PL PUPSL Não
Júlio Delgado PP$ Não
Lebna.rdo Mattos PVNão
Leonardo Monteiro PT Não
Liricoln PoltelaPL PUPSL Não
Marcell? Siq4eiraPMDB Não
Márcio Reinaldo Moreira PP Não
Maria do Carmo Una PT Não
Mário Assad Júnior PL PUPSL Não
Mário Hering'er~l?TNão
Mauro Lopes PMDB Não
Narqio RodriguesPSDB Não
OdairPTNão
PatrlJs Ananias PT Não
Paulo Delgado PT Não
Reginaldo Lopes PT Não
Romel Anizio PP Não
Ro~euQueiroz PTS Não
Ronaldo Vasbol"lcellos PTB Não
Saraiva.Felipe PMDB Não
Sérgio Miranda PCdoB Não
SilasBra.sileiro PMDB Não
Vittorio MedioU PSD8 Não
Total Minas Gerais: 43

EspíRITO SANTO
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Iriny Lopes PT Não
José Carlos Elias PTB Não
Manato PDT Não
Neucimar Fraga PL PUPSL Não
Nilton Baiano PP Sim
Total Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB Não
Alexandre Santos PP Não
Almir Moura PL PLlPSL Não
André Luiz PMDB Não
Antonio Carlos Biscaia PT Não
Bispo Rodrigues PL PUPSL Não
Carlos Nader PFL Obstrução
Carlos Santana PT Não
Chico Alencar PT Não
Deley PV Não
Dr. Heleno PP Não
Edson Ezequiel PMDB Não
Eduardo Cunha PMDB Não
Eduardo Paes PSDB Obstrução
Elaine Costa PTB Não
Fernando Gabeira PT Não
Fernando Gonçalves PTB Não
Francisco Dornelles PP Não
Itamar Serpa PSDB Não
Jair Bolsonaro PTB Sim
João Mendes de Jesus PSL PLlPSL Sim
Jorge Bittar PT Não
José Divino PMDB Não
Josias Quintal PSB Sim
Juíza Denise Frossard PSDB Não
Lindberg Farias PT Não
Maria Lucia PMDB Não
Paulo Feijó PSDB Não
Reinaldo Betão PL PUPSL Não
Renato Cozzolino PSC Não
Sandro Matos PMDB Não
Simão Sessim PP Não
Vieira Reis PMDB Não
Total Rio de Janeiro: 33

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB Não
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Não
Amauri Robledo Gasques PRONA Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Não

Arlindo Chinaglia PT Não
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSL Não
Carlos Sampaio PSDB Sim
Celso Russomanno PP Não
Cláudio Magrão PPS Não
Corauci Sobrinho PFL Sim
Delfim Netto PP Não
Devanir Ribeiro PT Não
Dimas Ramalho PPS Não
Edna Macedo PTB Não
Elimar Máximo Damasceno PRONA Sim
Enéas PRONA Sim
Gilberto Kassab PFL Não
Gilberto Nascimento PMDB Não
IIdeu Araujo PRONA Sim
Ivan Valente PT Não
Jamil Murad PCdoB Não
Jefferson Campos PSB Não

João Batista PFL Sim
João Paulo Cunha PT Art. 17

José Eduardo Cardozo PT Não

Jovino Cândido PV Sim
Julio Semeghini PSDB Não
Lobbe Neto PSDB Sim

Luiz Antonio Fleury PTB Não
Luiz Carlos Santos PFL Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Não

Mariângela Duarte PT Não
Michel Temer PMDB Não
Milton Monti PL PUPSL Não

Neuton Lima PTB Não
Orlando Fantazzini PT Não
Paulo Kobayashi PSDB Não
Professor Irapuan Teixeira PRONA Sim

Professor Luizinho PT Não

Ricardo Izar PTB Não
Roberto Gouveia PT Não
Rubinelli PT Não
Salvador Zimbaldi PTB Não
Vanderlei Assis PRONA Sim

Vicente Cascione PTB Não
Vicentinho PT Não
Walter Feldman PSDB Não
Zulaiê Cobra PSDB Não
Total São Paulo: 49
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MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT Não
Celcita Pinheiro PFL Sim
Ricarte de Freitas PTB Não
Thelma de Oliveira PSOB Sim
Total Máto Grosso:4

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDBNão
Sigmaringa Seixas PTNão
Wasny de Roure PTNão
Total Distrito Federal: 3

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB Não
Enio Tatico PTB Não
João Campos PSOB Sim
Jovair Arantes PTBNão
Neyde Aparecida PT.Não
Rubens Otoni PT Não
SandesJúnior PPObstrução
Vilmar Rocha PFL Sim
Total Goiás: 8

MATO GROSSO DO SUL

Geraldo Resende PPS Não
João Grandão PT Não
Murilo Zauith PFL Sim
Vander Loubet PT Não
Total Mato Grosso do Sul : 4

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Obstrução
Affonso Camargo PSOB Não
André Zacharow POT Não
Assis Miguel do CoutoPT Não
Cezar Silvestri PPS Não
Chico da Princesa PL PUPSL Não
Colombo PT Não
Dilceu Sperafico PP Não
Ora. Clair PT Não
Eduardo Sciarra PFl Obstrução
Giacobo PL PUPSL Não
Gustavo Fruet PMDB Não
Hermes Parcianello PMDB Não
Iris Simões PTB Não
José Carlos MartineZ PTB Não
JOsé Janene PP NãO
Luiz Carlos Hauly PSOB Obstrução

Nelson Meurer PP Não
Odílio Balbinotti PMDB Não
Oliveira Filho Pl PUPSL Não
Osmar Serraglio PMOB NãO
Paulo Bernardo PT Não
Selma Schons PT Não
TakayamaPMDI3 Não
Totál Paraná :24

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMOB Não
Edison Andrino PMOBNão
Gervásio Silva PFL Sim
Ivan Ranzolin PPNão
João Pizzolatti PP.Não
Leodegar TiscoskiPP Não
Luci Choinacki PTNão
Mauro Passos PTNão
Paulo Afonso PMDB Não
Serafim VenzonPSDB Não
Vignatti PT Não
ZontaPP Não
Total Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Não
Ary Vanazzi PT Não
Augusto Nardes PP Não
Darcísio Perondi PMOB Não

Eliseu Padilha PMDB Não
Enio Bacci POT Sim
Francisco TurraPP Não
Henrique Fontana PT Não
José Ivo Sartori PMOB Não

Kelly Moraes PTB Sim
Luciana Genro PTSim
Maria do Rosário PT Não
Mendes Ribeiro Filho PMOBSim
Milton Cardias PTB Não
Onyx Lorenzoni PFL Sim
Orlando Descorisi PT Não
Osvaldo Biolchi PMDB Não
Pastor Reinaldo PT8 Não
Paulo Gouvêa PL PUPSL Sim
Paulo Pimenta PT Não
Pompeo deMattos POT Sim
Veda Crusius PSD8 Sim
Total Rio Grande do Sul: 22
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o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Estão Prejudicados todos·os requerimentos de adia
mento de votação:

Senhor Presidente, requeremos a Vossa Exce
lência, nos termos regimentais, o adiamento da vota
ção por 5 sessões da PEC 40/2003, constante do
item 1 da presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, em de agosto de 2003. 
Alceu Collares, Vice-Líder do PDT.

Senhor Presidente, requeremos a Vossa Exce
lência, nos termos regimentais, o adiamento da vota
ção por 02 sessões da PEC n° 40-C/2003, constante
do item 01 da presente Ordem do Dia.

Sala da Sessões, 27 de agosto de 2003. -Ronal
do Caiado, Vice-Líder do PFL.

Senhor Presidente, requeremos a Vossa Exce
lência, nos termos regimentais, o adiamento da vota
ção por 01 sessão da PEC 40-C/2003, constante do
item 1 da presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 27 de agosto de 2003. 
Enéas - Líder do PRONA.

Senhor Presidente, requeremos, nos termos do
art. 193, do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, o adiamento da votação, por 05 sessões, da
Proposta de Emenda à Constituição n° 40, de 2003,
que "modifica os arts. 37, 40, 42, 48, 96, 149 e 201 da
Constituição Federal, revoga o inciso IX do § 3° do art.
142 e § 10 do art. 201 da Constituição Federal e dis
positivos da Emenda Constitucional n° 20, de 15 de
dezembro de 1998.

Sala das Sessões, 27-8-03. - Antonio Carlos
Pannunzio, Vice-Líder do PSD8.

Senhor Presidente, requeremos a Vossa Exce
lência, nos termos do art. 117, X , c/c o art. 193 do Re
gimento Interno, o adiamento da votação por 02 ses
sões da PEC n° 40-C, de 2003, constante do item 01
da presente Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 27 de agosto de 2003. 
José Carlos Aleluia, Líder do PFL.

O SR. PROMOTOR AFONSO GIL - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PROMOTOR AFONSO GIL (PCdoS - PI.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, tentei votar em 10 votações, mas o equipamento
está sempre quebrado. O que está havendo? Os ou
tros votam e o voto surge no painel, mas o meu, não.

O SR. ALCEU COLLARES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ALCEU COLLARES (pOr - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
como PDT.

O SR. PROMOTOR AFONSO GIL (PCdoS - PI.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, voto com meu partido, o PCdoS. Voto "não".

O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PFL - SA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, voto com o PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que não votaram podem aguardar
que a próxima votação justifica esta.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
responder à questão de ordem do Deputado Onyx Lo
renzoni. Peço a atenção do Plenário para que todos a
entendam.

O Deputado levantou questão de ordem segun
do a qual, na redação do vencido aprovada pela Co
missão, o Relator teria excluído a expressão"se infe
rio!', ao final do art. 37 da Constituição Federal.

O que diz o art. 37 aprovado? A expressão é "se
inferiores".

Quando trata do subsídio da remuneração, a re
dação diz o seguinte: "Não poderão exceder o subsí
dio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Esta
dos e no Distrito Federal o subsídio mensal do Gover
nador e, nos Municípios, o do Prefeito".

Obviamente, o que queria dizer com a expres
são "se inferior"? Caso um Governador ou um Prefei
to recebessem mais do que o teto do Ministro do Su
premo, evidentemente teria que reduzir seu subsídio
ao valor do recebido pelo Ministro do Supremo. Mas,
se tiver recebendo menos do que o Ministro do Supre
mo, o teto que prevalece, no âmbito do Estado e do
Município, passa a ser a remuneração do Governador
e do Prefeito.

A expressão "se inferior' é somente para dizer
isto: caso seja menor, passa a ser o teto. Evidente
mente, é uma expressão que abunda no artigo. É ab
solutamente dispensável.

O nosso Relator deu nova redação ao texto, ex
cluindo essa expressão, e disse que "(. ..)0 subsídio
do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o
subsídio mensal do Governador, no âmbito do Poder
Executivo, o subsídio dos Deputados(. ..), em espécie,
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbi
to do Poder Judiciário, aplicável este limite aos mem-
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bras do Ministério Público, aos Procuradores e De- O SR. ONYXLORENZONI - Inferior. Isso não
fensores'~ Isso foi acrescentado. extingue a possibilidade de que o salário do Prefeito

Oiz aqui: "Ou de qualquer outro, não podendo seja maior. O Prefeito, pelo que aprovamos, tem con-
exceder o subsídid'. Tirou a expressão "se inferior'. dição plena de ter salário maior. Somente ele; os ser-

Issonãoca.usou absolutamentenenhumprejuí- vidores não.
zo ao texto origi~al, porque ficou expresso e transpa- Aprovamos algoerrado ou certo, I<>nge do sentt-
rente que, quando os ~alári?s do.Governador e do do que queríamos, por três quintos. O PFL tentou le-
Prefeito forem inferiores ao do Ministro doSupremo vantarquestão~eordemna Gomissão, mas não foi
Tribunal Federal, prevalece o doâmbito do ente da conside.rada. Mesmo que ofizesse, a Comissão não
Federação. constitui três quintos dos Parlamentares.. A Constitui-

Além disso,. Deputado Onyx Lorenzoni, esta ção determina que o te~o seja aprovado por três
medidafoi aprovada na Comi~ão. V.Exa., apesar de quintos dos Parlamentar~s.

membro da G?missão,·não levantou objeção alguma Portanto,. até.admitiríamos um destaque. Vota-
quanto à votação damatéria. V;Exa. sabe muito bem ríamos de novo essa parte, corrigindo~a. Separaría-
disso. mos o restante do text() e votaríamos o texto em se-

Portanto, indefiro a questão de ordem,. por não gund(,)turno,o·que iriáao.~enado.Fedéral para·ser
trazer nenhum prejuízo à matéria a ser votada. Além examinado. N~o haveria perda..A. preocupação do
disso; °Relator Depytado JoséPimentel deu explica- PFL é de nãoin~orrererT1inconstitucionalidade.
çõessuficientes relativas à redação adotada para o Podemosf~~erare~oluçãodaformacomo sugí-
dispositivo eJTl tela. ro. V.Exa. séparariai~s()~o texto e votaríamos de

SR. ONYXLORENZONI- Sr. Presidente, peço novo, hoje~ Daqüi ~ 5 S~t;s()!il~f votaríamos de novo, e
a pala.vrapelaordem. não haveria irripedirnenló,Sr. Pr~sidentei de que o

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - restante daPECl1q4o~egllissepar~oS~nado Fede-
TemV.Exa; a palavra.. ral. Corno.vaitrarnitGlr~~rri1élis de1mê~~oSenado

O SR.ONYX t.,0RENZONI (PFL - RS; Pela or- Federal, haveriatenipo~üfi9i/2}r'lteparar~~olvermos o
dem.Sem. revisão do orador.) -Sr. Presidente, isso problemanad~mara.~os ~f:?putad~s Sém. nenhuma
não se refêrea Governador, .. mas exclusivamente a incOn$tit~cionaliCJa(je::~· 'ámedid~qu:d PFL adota
Prefaitl).·Ea leitura que V.Exa. fez permite interpretar comoC0ritribUição.N~9 . mQs çtlileeS$eetro seja
como é lícito, pela redação aprovada, que o Prefeito materializad?N.~oterri rquê,S~, Pr~sidente.

pode ter... O$R.PFll=$ .. .... ......•... .....(J?~O Paulo~ynha) - De-
O.SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - putado ()~yxLore.nzonl;'Jatei9ua$ob$e~açõ!ils. Pri-

Descljlpe, Deputado, leiaV.Exa. meira,ofórumad ...~ar~>esse~ebatefoi, num
() SR.ONYX LORENZONI- O que foi aprova- primeirori1om~~to, a7âliâs, ~l)i;já9U'etiraram o

do... plural'e<;JeiXarai'n a. ~ãóno$ingul~r'- e depois
O SR. PRE$IDENTE .. (João Paulo Cunha) - a Comissã(). NêioJJ 05190 ·.•.• ti€l9.0 tema lá,

Não. Só a, expressão. minha co'mpreensãoéde que e '·afu~olutamente
O. $R, .ONVX LORENZONI - A expressão diz: aprovad().

"remuneração mensal". Então, mál1tênho ..~.. decisão. da .Presidência.
Q. SR;PRE$IDENTE (João Paulo Cunha) - Além disso, nainterpretaçãodt:íMe~,sàlvomelhorju-

Não. SÓaeXpreS$~O que está sendo excluída. ízo, e~á absolutamente. a,ssegurado. Não há nenhum
O SR.ONYXLORENZONI- i'Nos Municípios, o prejuízo e nenl19ma illterpretaçãodú~ia de como se

do Prefeito ser inferi?r... " aplica os subtetos nos Estado& e Municí~ios.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Ar~dação dovencidOnãp traz:prejUízo ao texto.
Não.·Ser... Eu indefiroa que?tãod~ ordení dí9 y.Exa, e considero

O$R. ONYXLORENZONI - Não? É isso que que a matéria está apta, a prosse~uir.Encerro o as-
estáescritó aqui. sunto da~do pr()sseguimentoà sessão; V.Exa., evi-

QSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - dentemente, po~e apres~ntl;lr;recurso,
Então, fYl~so qlje está escrito, Deputado? O SR. ONYXLORE~Z:ONI.-"sr. Presidente,

OS.R; ONVX LORENZONI - "Ser inferior... " apenas ~ma pondera~'ãoà .racionalidade, ao bom
baR, PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - sensoeaoequilíbriocomqu6,V.E)(iai tem se conduzl-

Inferior? do ao lo~go de todo esse processo. Não estamos
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aqui dizendo que é um problema de interpretação so
bre o teto. Não é isso. Nós votamos, gostemos ou
não, concordemos ou não. Mas nós, por um equívoco
redacional, votamos um texto que diz que os Prefeitos
estão autorizados, pela votação em primeiro turno, da
Câmara, a ter um salário superior ao do Supremo Tr~

bunal. É isso. Isso é o que votamos e é o que está no
texto. Por isso, faço a ponderação. Os Prefeitos - não
os servidores municipais - podem, eassim escreve
mos. Concordo com V.Exa. que não éo sentido, o es
pírito, o desejo. Mas esse equívoco, nós cometemos.
Por que vamos mantê-lo se podemos resolver?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado, desculpe-me, mas poderia perguntar ao Ple
nário se alguém aqui votou no primeiro turno acred~

tando que o teto do Prefeito poderia ser superior ao
do Ministro do Supremo.

O SR. ONYX LORENZONI - Evidente que não,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Se
não, o espírito de votação da Casa foi exatamente
para que ficasse contido no limite o teto do Ministro do
Supremo. A redação dada no vencido deuconta de
responder à votação apresentada no plenário da
Casa, Deputado Onyx Lorenzoni. A precisão de
V.Exa. é demasiada.

De tal forma que a Presidência, por absoluto
amparo regimental, rejeita a questão de ordem de
V.Exa.

Vamos dar continuidade aos trabalhos.
O SR. ONYX LORENZONI - Sr. Presidente, a

preocupação que norteou o PFL nesta questão não
tem nenhum objetivo de obstrução ou de criar proble
mas. É simplesmente para salvaguardar e cumprir r~

gorosamente o que diz a Constituição. A Constituição
não nos permite fazer o que estamos fazendo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Está entendido, Deputado.

O SR. CARLOS SAMPAIO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. CARLOS SAMPAIO (PSDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - V.Exa. deve estar
lembrado de que na votação do primeiro turno argüi o
Relator sobre o art. 3°, no qual constava indevida
mente a expressão "titular de cargo efetivo". S.Exa.
acolheu essa nossa ponderação e suprimiu o termo
do art. 3°.

Em seguida, procurei o Relator e também o Pro
fessor Luizinho, dizendo que o termo "titular de cargo

efetivo" constava também no art. ]O e em outros, e
que recairíamos em uma incoerência redacional,
além da injustiça que se praticaria, porque estaria
mantido no art. 7° o termo "titular de cargo efetivo': O
Relator tranqüilizou-me ao dizer que seria suprimido
porque não tem sentido no art. 3° suprimir-se, para
não se praticar injustiça com aqueles que já têm o di
reito a se aposentar e, no art. 7°, manter-se para
aqueles que poderão futuramente se aposentar.

A expressão "titular de cargo efetivo"deveria, de
forma global, ser suprimida da PEC n° 40. Refiro-me
especificamente ao art. 7°, que se refere àqueles que
se aposentarão, porque ele tem ligação direta com o
art. 3°, que se refere àqueles que já têm direito a se
aposentar.

O SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, estão sendo levantadas várias questões de ordem
que fogem ao âmbito do Plenário neste momento. O
vencido já foi aprovado pela Comissão, V.Exa. bem
decidiu há pouco; é matéria preclusa e não há recurso
pendente. Portanto, peço que as questões de ordem
não sejam acolhidas e que, de imediato, se dê pros
seguimento à sessão.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado José Eduardo Cardozo, recolho a contradita.
V.Exa. tem razão.

No caso do Deputado Carlos Sampaio, vamos
fazer justiça. S.Exa. está fazendo uma reclamação
com procedência, Deputado José Eduardo Cardozo.
De fato, S.Exa. havia feito essa observação. (Pal
mas.) A parte da contradita de V.Exa. de que o plená
rio, neste momento, não é o lugar adequado para de
cidir está correto.

Vamos fazer gestões políticas no Senado Fede
ral para proceder a essas alterações, Deputado Car
los Sampaio, porque, neste momento, estamos im
possibilitados de fazê-Ias, em que pese a justeza do
pleito de V.Exa.

O SR. CARLOS SAMPAIO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. CARLOS SAMPAIO (PSDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, qual
seria a afronta ao Regimento Interno em o Relator
concluir que a expressão "titular de cargo efetivo"do



"(.. .)a totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo(...)"

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Ah,
tinha uma mesma afirmativa em cima.

O SR. CARLOS SAMPAIO -Sr. Presidente, su
giro inclusive·um destaque supressivo para solucio
namos a qu~stão.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Mas
não cabemai$ destaquesupressivo.

O .SR.PRESIDEN~E (João Paulo Cunha) 
Com a palavra o ReJatorda matéria, Deputado José
Pimentel.

O SR. JOSÉ piMENTEL (PT - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras.e Srs. Deputados,
a argumentação do nobre Deputado diz respeito ao
caputdo art. 7°.

Voü ler a redação <ia·Emenda Aglutinativa nO 11,
qUe acolflemoscomo emenda de redação e corrigi
mos: "Ressalvado o direito de opção à aposentadoria
pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constitui
ção· Federal oupelas regras estabelecidas no art. 2°
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art. 7°pode ser suprimida? São milhares de professo- desta emenda, o servidor titular de cargo efetivo da
res. Na primeira votação, disse ao Deputado Profes- União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
sor Luizinho que levantaria a questão de ordem, mas pios (...r EstavaaqlJi o problema.
S.Exa me tranqüilizou dizendo. que não haveria ne- Qual foi a redação que acordamos em plenário
cessi<iade, pois a expressão seria. suprimida do art. ~ acolhemos?. "Ressalvado o direito deopção à apo-
~~~~~ f:Je~~i~e correto fazermos agora gestão ao sentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40

da Constituição Feqeratou pelas regras estabeleci-
.. .O SR. PRE:SIDENTE(João Paulo Cunha).... De- das no art. 2° desta emenda, (. ..)" .... atéaqui é igual, o

putado Carlos Sampaio,também .não écorretoalte- quemuda éosegüintr:-- "oservidordaUni~o( ...r a
rarmos,porqueotextoaprovado na Comissão que re- redação era. "servidor titular de cargo efetivo da
digiu o venqidq não pertence mais ao Relator, mas à . ..~ E:. .. . . ed . Urllao, dos stados (...)".
C()missão. Então,nãotemmalscomoproc . ermos a

essa mudçmça. . .... por e::~d~~br;~:~o~~~u~~~~d~~~f;:16 ~~~~i6Ç~~
Ç).SR. CARLOS SAMPAIO - À alteração reda- Líderes.

cional?
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ O SFt CARLOS SAMPAIO - Sr. Presi<iente,

Exatamente. peço apalavra pelá ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

Vou.indeferiro pedido de V.Exa. e fazer gestões Tem.V.Exa. apala\jra.
junto ~oSenado para que fa9amos essa correção.

QSR,. CA.RLOSSAIVIP.AIO.· -Sr. Presidente, in- OSR, CARLpSSAMPAIO (PSDB-SP. Pela
. . .... ... ordem. Sem revisãodoorador.)-NobreRelator, per-sisto. Nãovejo onde estariaa afronta ao.Regimento na

supre~$â?dotermo "titular çJe cargoefetivo"doart. 7°. mita-me fazer Urna P?n<ieração. Quando o texto diz
Ç)~R.PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - É que "corresponder{j.o à totalidade daremuneraçãodo

precis? v~rseo avulso que V.Exa. está lendo é o servidor no cargoef(!Jtivo", V.Exa. há de convir que
mais atuaJ, pqrque, segundo o iart. 7°,"ressalvado o aqueles que nãotêm cargo efetivo não terão·a sua re-
direito âeopção à· aposentaqoria pelas(...)". munera9ão corresp()l1dida na totalidade.

Nãotem mais a expressão. A questão de ordem Estou enganado na minha análise ou .ela está
de V.Exa.ij;3.~stá... correta?

O SR~ CARLOS SAMPAIO - Art. ]O: OSR. JOSÉ PI~E~TEL-O que acordamos foi
este texto. Como sei. que representa qualquer outra
matéria, limitei-me asorri!1Jir exatamente o que foi
acordado pelo Colégio de Líderes. E fiz na .sua globa
Iidade.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Carlos Sampaio, estamosernprocesso de vo
tação, não .de encamillham,~nto.

O SR. CARLOS SAMPAIO -Sr.Presidente,é
regimentalmente cabível aymendaredacionalpara a
supressão do termo "no cargo efetivo", conforme
acordo de Líderes.

Só para que V.Exa. tenha noção, milhares de
professores não poderão se aposentar neste País
porque os Estados não adotaram o regime único. Por
isso, os professores são titl;l/ares de função-atividade
e não de cargo efetivo.

O SR.PRESIDENTE(João Paulo Cunha) - Vou
insistir com V.Exa. Embora esteja correta a sua preo
cupação,o.debate é feito deforma intempestiva. Não
há mais tempo.

O SR. CARLOS SAMPAIO - Nem Uma emenda
redacional para acordo de Lfderes?



Antes de passar ao encaminhamento da vota
ção, Sr. Presidente, quero mostrar as coerências e as
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Não incoerências verificadas neste processo. Coerência
há condição para isso porque estamos absolutamen- da Presidência desta Casa, que se reúne com os U-
te fora do prazo. Mas vou me comprometer com deres e marca reunião com os Governadores de todo
V.Exa. em fazer gestão junto ao Senado Federal para o País para tratar da reforma tributária. Por que o bom
incluir a alteração. senso? Porque V.Exa. tem o mesmo sentimento que

O SR. CARLOS SAMPAIO - De qualquer for- une os Deputados à população brasileira: não agüen-
ma, agradeço a V.Exa., Sr. Presidente. tamos mais aumento de carga tributária.

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço a Coerência também de um Deputado do PT que
palavra pela ordem. veio à tribuna na manhã de hoje dizer que a reforma

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - da Previdência avançou, mas precisa avançar mais,
Tem VExa. a palavra. talvez no Senado Federal. Mas o Governo já disse

O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Pela ordem. que vai passar o rolo compressor no Senado Federal
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço um também e não aceitará mudanças.
questionamento sobre o processo de votação. Já fiz Coerência de outro Deputado do PT, segundo o
essa pergunta ao Deputado Inocêncio Oliveira, quan- qual a reforma avançou pouco e precisa melhorar,
do substituía V.Exa. na presidência dos trabalhos, e principalmente no que se refere à regra de transição
S.Exa. não pôde me informar porque ainda havia um para aquele que se aposentaria com 53 anos, mas
prazo para encerramento da discussão. que, depois de aprovada a PEC, talvez tenha de tra-

Não sei se já foi informado ao Plenário, portan- balhar até os 60 anos.
to, peço a V.Exa. que informe quantos destaques Policiais civis, agentes fiscais e professores de
existem e quantos destaques de bancada foram apre- universidades públicas estaduais ficarão sujeitos ao
sentados. Peço também a V.Exa. que informe o part~ teto do subsídio de Governador, de quem serão re-
do que apresentou os destaques de bancada, pelo féns, pois ao mesmo caberá definir o valor da remu-
menos, para que eu possa formular a questão de or- neração. Essas pessoas nunca saberão quanto será
demo seu vencimento. As eleições serão um drama para to-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De- dos os servidores de carreira dos Estados.
putado Robson Tuma, vou passar aos encaminha- Já apontei as coerências, agora vou mos-
mentos e, durante os mesmos, farei o balanço dos trar-Ihes quem é o maior incoerente deste País.
destaques e responderei à questão de ordem de Aqui está tudo o que foi discutido sobre a refor-
V.Exa. ma da Previdência nesta Casa.

O SR. ROBSON TUMA - Então, formularei mi- São 4 tomos iguais a este, com todas as emen-
nha questão de ordem no momento oportuno. das dos Deputados. Temos discutido a matéria diu-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - turnamente e ainda ouvimos, poucos dias atrás, o
Exatamente. Presidente Lula dizer que a maior conquista da refor-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Para ma da Previdência foi acabar com os marajás. Ora,
encaminhar a votação, concedo a palavra ao nobre De- será que todas as horas que gastamos com esta re-
putado Murilo Zauith, que falará contra a matéria. forma serviram para acabar com os salários de mara-

O SR. MURILO ZAUITH (PFL - MS. Sem revi- já? Será que todo o nosso trabalho só valeu para
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- isso?
dos, estamos votando em segundo turno a PEC n° Hoje de manhã lemos nos jornais mais uma pé-
40. Viemos à tribuna dizer, mais uma vez, por que so- rola do Presidente da República: Lula teria dito ontem
mos contrários à forma como foi conduzida esta vota- que os companheiros que estão votando contra a
ção. PEC n° 40 são corporativistas. Ora, S.Exa. varre para

Desde o início, o rolo compressor do Governo longe a atuação de uma vida inteira ao lado das cor-
nunca nos deu chance de discutir a reforma da Prev~ porações e dos sindicatos e agora chama de corpora-
dência. Não houve consenso. Tanto isso é verdade tivistas os companheiros que continuam defendendo
que há pouco a Presidência atendia a demandas de as associações, os funcionários públicos, os profes-
redação. E esta reforma mexe com o Estado brasileiro. sores universitários.

É isto mesmo o que diz a pessoa que V.Exas.
sempre apoiaram e que acreditaram seria um grande
Presidente da República: que não discutimos nada,

---~~_.~- ------ -~~----~._- ~~ ~ --~--~--~-~--
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que não apresentamos emendas, que apenas acaba- Então dizem que, da forma como está o texto, o
mos com os marajás. Governador pode, por decreto, reduzir seu vencimen-

Sr. Presidente, precisamos discutir melhor esta to. Isso não é verdade. A Constituição é clara: quem
peça, para que, melhorada, atenda a todos os funcio- fixa os subsídios do Governador ea Assembléia Le-
nários públicos deste País. gislativa, por lei de iniciativa própria. Nem mesmo o

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Governador, numa postura demagógica, poderá pro-
Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao por a redução dos seus vencimentos. Quem fixa a re-
nobre Deputado José Eduardo Cardozo, que falará a muneràção do Prefeito é a Câmara Municipal, por lei
favor da matéria. de iniciativa própria.

O SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT - SP. Portanto, a remuneração do Chefe do Execut~

Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. vo, que passa a ser o subteto para os vencimentos
Deputados, chegamos ao desfecho da apreciação dos servidores dd Executivo, seja estadual, seja mu-
desta matéria: este Plenário decidirá hoje sobre uma nicipal, não é definida unilateralmente. É uma inver-
das questões mais'debatidas e controversas que já dade. Cada ente federativo passa a ter liberdade para
analisou. fixar seu respectivo subteto.

Ao longo deste processo, alguns pontos foram Para concluir, Sr. Presidente, o que mais me
apresentados em objeção à proposta do Governo e chama a aten9ão é ver vários Deputados do bloco
foram aos poucos superados; Num primeiro momeo- oposicionista afirmarem ser injusta a forma como está
to, dizià-seque os servidores públicos atualmente na consagrada a tàXação dos inativos. Curiosamente,
ativa seriam atingidos, uma vez que teriam tolhidas são Deputados de partidos que administram Prefeitu-
suas perspectivas de vida, porque novas regras mu- ras e Estados que 0>bram dos inativos. Só que co-
dariam jogo que já está em curso. Pois foram feitos bram sem a isenção proposta agora, sem proteger
entendimentos, e por fim garantiu-se a: integralidade quem ganha menos, cQrriofazemos.
dos vencimentos àqueles que hoje estão no quadro Eles acusam <> PT de esquizofrênico. É esquizo-
ativo; Tambérn a paridade de vencimentos ficou as- frênico quem tem a coragem de defender quem ga-
segurfi .• . Re$blveu-se, portanto, a frustração maior nha salário menor, comd o PT sempre fez, ou quem
daqu: que hoje atuam no serviço público. cobra de lodos os aposentados e diz agora que não

alguns dos Srs. Deputados dizem que a pa- se deve cobrar de ninguém? Quem é ineoerente?
ridade nãoé Completa, que é a paridade "nos termos A questão é ril .. Iara, Sr. Presiqente, Sras. e
da lei". Afirmou hoje um Deputado que a paridade não Srs. Deputados: a t -o dos inativos estabelecida
vale. Ora, numa Constituição não existem palavras na reforma represe isenção para mais de 2.100
inúteis. Quando se garante aparidade é porque ela Municípios, ao cbOtr deputras cobranças defini-
exi quanto princípio constitucional. Então inda- das por <3overnos não fazem corte nenhum e
ga. ·"nO$têrmo~da 'ei? "Respondo: porque atingem tanto o se idor corri pequeno vencimento
exist. 51 en$·pecuniárias cuja razão de quanto o servidçr.cóm vencihiento.
seréí unção. ~ evidente que essas Portanto, Sr. . neste· momento em
vant 'rri estenderpara o inativo, e é que a Casé;\ vota a eVidência em segun-
isso ljlar. Uma lei que pretendesse do turno, é muito i caros pingos nos is.
retir U$ não essas seria inconstitu- Averdade deve ~. ~o~omar esta impor-
cional~ não tem palávras inúteis. tantede~tituição de sistema

C ,•. osu~teto. Srs. Deputados, a previde·· rio. 'tiças. e sustentável
Feder' a:bsolutamentê descómpassa- tanto p~rà d be pú~liecis quanto para
da, te. $ p~qu~~ose grandes; Estados po- o bem de todo
deros: 'e não arrecadam tanto. Será Muito obrig
corr~t' "aío

l
de tal forma que a r& a SR. PR .NTE (João Paulo Cunha) -

mu '. ja a maior remUneração Para encaminh~rçpntrarlamente à matéria, concedo
dopeqerácortetoque o Município a palavra; ao noq~e Q~putado Onyx Lorenzoni.
que oubo pague ao seu servidor, O ~R. ONYX; LORENZONI (PFL - RS. Sem r&
com rni! reais? Claro que não. visão do orador.) :,-Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
Corr .federativo ajuste às suas tados,t~F[lho em mã,o matéria escrita pelo Presidente
eon neração cabível. Luiz Inácio Lula da Silva, que diz o seguinte:



40756 Quinta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

"Ultimamente, não passam dias sem
que o Governo Fernando Henrique Cardoso
tome alguma iniciativa que vitime o povo
brasileiro. A mais recente realização do Go
verno foi empurrar goela abaixo da Nação
projeto de reforma da Previdência que vai
esticar o tempo de trabalho dos brasileiros
mais pobres, justamente os que começam a
trabalhar mais cedo".

o Presidente Lula disse isso em 1999. Será que
algum Deputado da base de apoio do Governo tem
coragem de vir à tribuna dizer que isso aqui está erra
do, que o Presidente Lula não reproduz hoje exata
mente o que criticava em 1999?

Posso compreender a necessidade de mudan
ças na Previdência, mas é preciso oferecer ao serv~

dor público brasileiro esse saco de maldades? Os De
putados da base de apoio do Governo marcarão inde
levelmente sua vida pública por causa disso. Os apo
sentados, as viúvas, os professores, os órfãos sofre
rão muito, se cada um dos Srs. Deputados apoiar a
quebra dos princípios constitucionais e permitir tunda
violenta e perversa sobre o salário de aposentados e
pensionistas. Isso vai acompanhá-los eternamente. A
sociedade brasileira não vai esquecer o que estamos
apreciando nesta tarde.

O Presidente Lula, além de trair a sua história
política, corrompeu-se com o poder. Somente a volú
pia, o brilho fácil do poder podem levar pessoas com a
biografia dos Parlamentares do PT, principalmente do
Presidente Lula, a desprezar a coerência e a história
política e propor tal reforma.

Inúmeras vezes o meu partido, o PFL, tentou
dar contribuições importantes ao longo da discussão.
Tentou reparar equívocos grosseiros de redação co
metidos pela Relatoria. Talvez aqueles escritores fan
tasmas que orientaram o nobre Relator não tivessem
familiaridade com o texto constitucional e consagras
sem na emenda que vamos votar - e no que depen
der do PFL e deste Deputado ela não vai ser aprova
da - em segundo turno inúmeras inconstitucionalida
des, que seguramente serão submetidas ao Supremo
Tribunal Federal.

Esta Casa vai ter de responder pelos equívocos
que a pressa e o poder a qualquer custo tentam im
pingir à racionalidade, ao equilíbrio e ao bom senso.

Concluindo, Sr. Presidente, sugiro ao Presiden
te Lula, que lamentavelmente traiu o que escreveu,
que reedite com tranqüilidade esta famosa frase do
Presidente anterior: "Esqueçam tudo o que eu escre
vi". O Presidente Lula já está autorizado, por este tex-

to e pela reforma da Previdência aprovada neste ple
nário, a esquecer tudo o que escreveu, por absoluta
falta de nexo com a realidade e pelo momento vivido
por esse partido inebriado pelo poder e que apresen
ta a volúpia, nunca antes vista no Brasil, de consolidar
poder imperial que passa por cima da Carta Magna e
faz picadinho dos princípios pétreos garantidores do
Estado de Direito Democrático.

Sr. Presidente, faço um apelo, nestes instantes
finais do meu pronunciamento, ao Presidente Lula, no
sentido de que, pelo menos, abra mão do benefício
de R$ 3.862,57 que percebe do INSS, mesmo sendo
Presidente da República. S.Exa. já tem todas as mor
domias do cargo: casa, comida, roupa lavada. S.Exa.
poderia dar a sua cota de sacrifício. Pelo menos en
quanto o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva estiver no
cargo de Presidente da República. A meu ver, S.Exa.
está pedindo o sangue das viúvas. Então, que fique
apenas com seu salário e com as benesses do Palá
cio da Alvorada e abra mão dos R$ 3.862,57 pagos
pelo INSS e da aposentadoria de anistiado político,
que considero discutível, principalmente do ponto de
vista ético e moral.

Sr. Presidente, não é justo que o Presidente
Lula, ao rasgar toda a sua história, não seja capaz de
abrir mão dessa migalha, do benefício de R$
3.862,57, que nada é se comparado aosextraordiná
rios gastos, às mordomias, à estrutura que dão a
S.Exa. condições de exercer a Presidência da Repú
blica.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Para encaminhar a favor da matéria, concedo a pala
vra ao Deputado Lindberg Farias.

O SR. L1NDBERG FARIAS (PT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, encaminhú favora
velmente ao parecer do Deputado José Pimentel por
vários motivos. Primeiro, porque houve avanços em
aspectos essenciais, como integralidade de venci
mentos; previdência complementar pública, que afas
tou o fantasma da privatização; seguro de acidente
de trabalho exclusivamente público; isenção, de até
2.400 reais, para pensões; isenção, de até 1.200 rea
is, para cobrança de inativos.

É importante lembrar que foi no Estado do Rio
Grande do Sul, de onde vem o Deputado Onyx Loren
zoni, meu antecessor na tribuna, que se introduziu a
cobrança previdenciária a todos os servidores inati
vos, sem isenção. E S.Exa. foi um dos articuladores
da medida. (Palmas.)

Sr. Presidente, não é só por isso que voto a fa
vor da matéria, mas porque estou vislumbrando o fu
turo do País.
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Dirijo-me a alguns companheiros que hesitam Nobre Deputado João Paulo Cunha, aqui serão
neste momento. Só há um caminho de mudança para realizadas as grandes transformações deste País, até
este País: com o Governo Luiz Inácio Lula da Silva porque sabemos que, se de um lado há o medo, de
(Palmas.) Afirmo isso com convicção. Se este Gover- outro não podemos perdera esperança.
no for derrotado, o que não ocorrerá, não perde ape- Voto "sim", Sr. Presidente. (Palmas e apupos.)
nas o Presidente da República, mas também toda a O SR. ONVX LORENZONI - Sr. Presidente,
eSquerda e opovo brasileiro, porque voltaria ao poder peço a palavra pelaordem.
a velha direita. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

Qu~ro dizer aoscompanheiros que começamos Tem V.Exa. a palavra.
novo período. Aúltima reuniãodo COPOM baixou em O SR. ONYX L()RENZONI (PFL - RS. Pela or-
2,5% a Taxa BELlC, que poderá chegar, ao final do demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o De-
ano, a16%, 17% ou 8% de juros reais. Há consenso putado Lindberg Farias fez referências inverídicas so-
sobre o quepropõe o FundoMonetário Internacional, bre esteParlamentar e sobre o meu Estado, revelan-
ou seja, que temos de modificar as bases .dos acor- do absoluto desconhecirnentodo assunto. Jamais fiz
dos anteriores e liberar investimentos das estatais
que não sejam calculados como despesa. considerações $obreoFUodeJaneiro,.primeiro por-

Esse éopassofundamental, nobres Parlamen- que respeito o Deputado Lindberg Farias e depois
tares, para0 País retomar o crescimento econômico, porque não conheço a históriadaquele Estado.
baixaras taxas de juros e fa.zer investimentos públi- A contribuiçãoprevidenCiáriaaque S.Exa. se
coso El1tão,. vÇlmos calar a voz daqueles que diziam refere foi instituída nome~ Estado há mais de 30
que o Govel'noLula seria um caos. Não existe caos. anos. E quando o Govêrnoque.apoiéitentoucobrá-Ia
Alega.rnqueo Governoestápresoà ortodoxia neoli- de aposentados; quemaderrubou na Jl,Istiçafoi o PT.
beral~ql.ie.émerocontinuísmo. Mas, ao ser retomado Quem mudou de ladofoi~;Ex9-" que começou a Le-
o cresciméntoeconõmico; vamos fazê-los calar. gislatura contrário àreforrna...Oeve>tersidoexercida

Às vezes, não conseguimos entender com cla- extraordinária forga porpal1edo Governo para que
reza omornentoque vivem~s. A velha direita; uma S.Exa. mQdassé de posição. Quem está vendendo a
parcelad~<?posição-outraparcelapensa no Brasil e alma aqui é B.Exa. enãoe~.
votaafavor'dele-,tenta de todas as formas desestÇl- (Apf,lrtesfora ~omicrofone.)

bilizaroGoverno Lula. Tentaram até mesmo obstruir O S.R. ARV VANAZZI-Sr. Presidente, peço a
a vota~~()doPr()grama Priroeiro Emprego. Fazem lá palavra pela ordell1...
foraovélQoecarcomidodi~curso dadireita, ouseja, O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
da ordem, dom~do ~. dequ~ falta autoridade a este Tem V.Exa. a palaVra.
Gove~ho;P~r ~q(7) fazemi$so?PótqU(7) sabem que no o SR. ARYVANAZZI (PT - RS. Pela ordem.
Palác'edoPlanalto,há umopel1ário, um retirante per- Sem revisão do orra.don .... Sr. Presidente, sou doRio
namb~çano.~ urnho~em?em~os~a.lejadasque não Grande~o Sul e reafirmo as declarações do Deputa-
vai ab!rirmãodos~~andes coliTlpromissos de muda0. do Lindberg. Farias. O Deputado OnyxLorenzoni co-
ça do nossoPaLs.(Muitobem.) ordenou o prograrnadec6brança previdenciária dos

(iEhoérromeudiscurso respondendo ao Deputa- inativos no meu Estâdo, corno coordenou também...
do 09~,Q( Lorenzoni,qI.ietentapassar a imagem de (Ap.artes fO~f:lC!O: microfone)
defensordp P()vo. Não façoa.S.Exa., Deputado de O SftONVi.. '.X.. L.··.•.0.•··• fl1EN.Z.• ONI-V.Exa..não era De-
valor~tri~uno, nenti~rna prítica pessoal. S.Exa. tem d t' d \I Ex
até umcarta.z,d~fehsor dbpovo, O mesmo digo puta o ees a menti~ o.; a. é um mentiroso!
em r~laç~oa .. .. .. qtado Rpnaido Caiado, que fez vi- OSR PRE;~IOI$"'TE(JoãoPauloCunha)- Srs.
rulentp pi~c~r~ocont~a~!~eforma da Previdência. Na Deputad()s,está~:UPeradaessa etapa.
semanapa~$ada, .q Depu~aqo Onyx Lorenzoni fez Vamos inici!='lrav,otação.
pron:unoili'tmento. ne:staCa$aem defesa da marcha O SR•. RON~L~OC:AIADO - Sr. Presidente,
dosproprietá~ips.. itn~e~irl3.'passagem do Movi- peço a palavrapcifa,l,Irtl~questão de ordem.
ment~ dosTr~ba.l.h ..,' resRur~i5 Sem Terra. O povo O SR. PRESiDENTE (João Paulo Cunha) -
estáaqU.i,comosq$puta~Os Adão Pretto, Luci Choi- Tem V.Exa. apa.lavt~.

nack,,()pOVoestáçle~t~lado. O SR.R0f:4~t!D<:l CAIADO (PFL -' GO. Ques-
P0~is$o;e~oarninh()o voto favorável ao parecer tão de ordem. Sem révisão do orador.) - Sr. Presiden-

do Deputado~osé.l?lmenteL te, o art. 74, inciso VII, do Regimento Interno diz:



REQUERIMENTO DE DESTAQUE SIMPLES
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO SIMPLES N° 1-A

Requer destaque supressivo de dis
positivo de PEC nO 40, de 2003.

DESTAQUE SUPRESSIVO N° 2
Nos termos do art. 161, do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados, requer, para votação em
separado, destaque supressivo do § 3°, do art. 40.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2003. - Dr.
Pinotti, Deputado Federal- SP/PMD8.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do inciso V do art. 161, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, desta
que para a votação em separado para supressão das
expressões "do Governador no âmbito do Poder Exe
cutivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distrita
is no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio" e "no
âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos
membros do Ministério Público, aos Procuradores e
aos Defensores Públicos", constantes do inciso XI do
art. 37 da Constituição Federal, objeto do artigo 1° da
Emenda Aglutinava Global e da redação do vencido,
em substituição ao Substitutivo da Comissão Especi
al à Proposta de Emenda Constitucional n° 40-A, de
2003.

Senhor Presidente:

Requeremos, nos termos do § 2° do art. 161, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, desta
que para a votação em separado para supressão das
expressões "do Governador no âmbito do Poder Exe
cutivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distrita
is no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio" e "no
âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos
membros do Ministério Público, aos Procuradores e
aos Defensores Públicos", constantes do inciso XI do
art. 37 da Constituição Federal, objeto do art. 1° e do
art. 9° da Redação para o Segundo Turno de Discus
são da Proposta de Emenda à Constituição N° 40-B,
de 2003.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2003. - Depu
tado Neiva Moreira, Líder do PDT.

REQUERIMENTOS DE DESTAQUES
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'~rt 74. REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VII- a juízo do Presidente, para con- VOTAÇÃO EM SEPARADO W 1

testar acusação pessoal à própria conduta, (Bancada do PDT)
feita durante a discussão, ou para contradi
zer o que lhe for indevidamente atribuído

como opinião pessoa/".
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O

Deputado Onyx Lorenzoni já usou da palavra.
O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, o

Deputado Lindberg Farias fez referência a este Depu
tado e usou o termo "virulento". Como tal, tenho dire~

to ao tempo para...
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

V. Exa. tem direito a 30 segundos.
O SR. RONALDO CAIADO - Sei que a compre

ensão de V.Exa. estenderá o tempo a 1 minuto.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Trinta segundos.
O SR. RONALDO CAIADO-Sr. Presidente, há

pouco conversava com o Líder do PFL, Deputado
José Carlos Aleluia, que fez o seguinte comentário:
"Caiado, estamos vivendo,. em votação tão importan
te como esta, um clima de enterro. As pessoas estão
tristes, apáticas':

O SR. NELSON PELLEGRINO - Sr. Presiden
te, qual a questão de ordem do Deputado Ronaldo
Caiado?

O SR. RONALDO CAIADO - Não saberia, Sr.
Presidente, diagnosticar precisamente a causa desse
clima, mas veio à tona. Sabe V.Exa. o motivo da per
plexidade do Plenário? É a mudança, a cisão da per
sonalidade de Lindberg Farias, que mudou do dia
para a noite.

O SR. NELSON PELLEGRINO - Quem diria! A
UDR agora defende os servidores, Deputado Rona~

do Caiado?
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Depu

tado Robson Tuma, vou responder a sua questão de or
dem.

V.Exa. pediu à Mesa que informasse o número
de destaques sobre a mesa. Temos 15 destaques,
sendo 1 de bancada. Esses destaques já foram distri
buídos.

Peço a atenção do Plenário: a Mesa vai decidir
sobre os 15 destaques.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
sobre a mesa os seguintes
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Justificação

Ao contrário do divulgado pela mídia e pelo go
verno, o gasto com aposentadorias e pensões do se
tor público tem caído drasticamente ano após ano. De
1995 a 2002, esse gasto caiu de 16% para 10% da
Receita Corrente Líquida da União, e de 1,64% para
1,47% do PIB, no caso dos servidores civis. O que
desmascara a idéia de que a Reforma da Previdência
é urgente para o País.

A presente proposição objetiva preservar a in
tenção do cbnstituinte originário, que percebeu que o
desenvolvimento do Brasil exigia dotar o serviço pú
blico de excelência e qualidade, sendo os principais
pilares para isso a dedicação exclusiva do servidor e
a constituição da carreira no serviço público, apenas
possíveis com a instituição da aposentadoria integral.
O princípio da integralidade nada é do que uma ga
rantia para qu~o serviço público seja exercido segun
do os princípios dalegalidade, impessoalidade, mora-
lidade; publ de e eficiência, prescritos no art. 37
da Constitui Federal.

Muito preocupa apredarização do serviço públ~
co que adviria ~m a: extinção da chamada integral~
dada, pois é certp que aquelas pessoas vocaciona.
das para s'ervir à· Nação não mais seriam atraídas
para o serviço públicQ. Haverá, portanto, um crescen
te desinteresse p~IQ ihgresso no serviço público, que
deixaráde recrut~rquadros qualificados, comprome-
tendo a qua]jda .os serviços prestados à popula.
ção e fragilizan Estado. Corno conseqüência, ire-
mos con\/iver c ma ~rescente pressão do merca-
do na~direção ivatiz dos serviços públicos.

Co t~ .ao Ulgado pelo governo, o
fim daiq~preju icará os servidores egres
sos das adas MolêlÍS mais pobres. Normalmente,
esses entram n o público em cargos de menor
comph:~xidadee carreiras.. Coma nova fórmula
de cálçulo da ap riaproposfa na PEC, esses
servidores serã mais sofrerão.

Outra c ia que precisa ser analisada é
que ol3rásll· .. uma triste. realidade: temos mais
de 12 milhõe5d. regados e.o serviço público
é uma de fo p Aeleva.ção da idade,
conjug .. de cálculo do bene-
fício, p rmanência dos ser-
vidore. tando a salutar reno-
vação: Mo. o nosso País se
encorit era, prestes a tomar o
camin nos fará ocupar o
lugara. . desenvolvido, por-
tanto mai I precisa de servido-

resdedicados e entusiasmados que prestem com ex
celência os serviços de que necessitamos para a
construção de um País soberano e respeitado.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2003. 
Arnaldo Fariade Sá, Deputado federal- São Paulo.

REQUERIMENTO PARADELlBERAÇÃO
EM PLENÁRIO

(Do Senhor Odélcir Zonta)
SIMPLES

Requer destaquesupressivo de Dis
positivo da Emenda Aglutinativa Global
da PEC nO 40/2003.

DESTAQUE SUPRESSIVO N° 3

Nos termos do art. 1,01, inciso 11, alíneab, núme
ro 4; art. 161, inciso Veart: 162, do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados, requer, para votação
em separado, destaque ~upre$sivo da expressão "...
até o limite máximoes~àbelecido para os benefícios
do regime geral.de previ~ên~iasocial de que trata o
art. 201, acrescido des~t~ntapor cento da parcela
excedenteaestelimite",expr(3sso nos art. 40, § 7°, in
cisos I e 11 da PEC nO 40/2003.

Justificação

O gastocom aposentâdorias e pensões do setor
público tem diminuído cohsideravelmente com o pas
sar dos anos. De 1995 a 2002, esse gasto caiu de
16% para 10% da Receita Corrente líquida da União,
e de 1,64 para 1,47% do Produto Interno Bruto, no
caso dos servidores civis.

A presente proposição objetiva preservar a in
tenção do constituinte originário, que percebeu que o
desenvolvimento do País exigia dotar o serviço públi
co de excelência e qualidade, sendo os principais pi
lares para isso á dedic$çãoexclusivado servidor e a
constituição da carreifano serviço público, apenas
possibilitados com a instituição da aposentadoria e
pensão integrais.

O principio daintegralidade das pensões nada
mais é do que doque uma garantia para que o serviço
público seja exercido segundo os princípios da legali
dade, impessoalidade,·moralidade, publicidade e efi
ciência, prescritos no art. 37da Constituição Federal.

Com tal medida, haverá,portanto, um crescente
desinteresse pelo ingreslSo no serviço público, que
deixará de recrutarquapro~ qualificados, comprome
tendo a qualidade dossetyiços prestados à popula
ção e fragilizando o Estad~.

Cabe ressaUartárnbêm o grande risco de corro
são do valor das pensões, onde pela lógica dos cálcu-



40760 ·Quinta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

los apresentados, pessoas de baixíssima renda tam
bém estarão perdendo a fonte básica de sua sobrev~

vência.
Por fim, por qualquer ângulo que se examine a

questão é de se concluir pela supressão de tal dispo
sitivo da Emenda Global da PEC n° 4012003.

Brasília, 26 de agosto de 2003. - Odacir Zonta,
Deputado Federal, PP/SC.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

SIMPLES

Requer destaque supressivo de dis
positivo da PEC n° 40, de 2003.

DESTAQUE SUPRESSIVO N° 4

Nos termos do art. 161, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, requer, para votação em
separado, do art. 40, § 7°, I e 11 destaque supressivo
da expressão".... até o limite máximo estabelecido
para os benefícios do regime geral de previdência so
cial de que trata o art. 201, acrescido de setenta por
cento da parcela excedente a este limite".

Justificação

Ao contrário do divulgado pela mídia e pelo go
verno, o gasto com aposentadorias e pensões do se
tor público tem caído drasticamente ano após ano. De
1995 a 2002, esse gasto caiu de 16% para 10% da
Receita Corrente Líquida da União, e de 1,64% para
1,47% do PIB, no caso dos servidores civis. O que
desmascara a idéia de que a Reforma da Previdência
é urgente para o País.

A presente proposição objetiva preservar a in
tenção do constituinte originário, que percebeu que o
desenvolvimento do Brasil exigia dotar o serviço pú
blico de excelência e qualidade, sendo os principais
pilares para isso a dedicação exclusiva do servidor e
a constituição da carreira no serviço público, apenas
possíveis com a instituição da aposentadoria e pen
são integrais. O princípio da integralidade das pen
sões nada mais é do que uma garantia para que o
serviço público seja exercido segundo os princípios
da legalidade, impessoalidade, moralidade, public~

dade e eficiência, prescritos no art. 37 da Constitu~

ção Federal.

Muito preocupa a precarização do serviço públ~

co que adviria com a extinção da chamada integral~

dade, pois é certo que aquelas pessoas vocaciona-

das para servir à Nação não mais seriam atraídas
para o serviço público. Muito preocupa a precariza
ção do serviço público que adviria com a extinção da
pensão integral, pois é certo que aquelas pessoas vo

cacionadas para servir à Nação, especialmente onde
o risco de vida é condições inerentes à carreira, não
mais seriam atraídas para o serviço público.

Haverá, portanto, um crescente desinteresse
pelo ingresso no serviço público, que deixará de re
crutar quadros qualificados, comprometendo a quali
dade dos serviços prestados à população e fragilizan
do o Estado. Como conseqüência, iremos conviver

com uma crescente pressão do mercado na direção
da privatização dos serviços públicos.

Cabe ressaltar também o grande risco de corro

são do valor das pensões, pois, o piso de R$2.400
acima do qual está prevista a redução das pensões
em 30% - será reajustado pelo mesmo índice dos be
nefícios do INSS. Esse índice permitiu que o teto do
INSS fosse reduzido de 10 para 7,8 salários mínimos

em apenas 4 anos (de 1998 a 2002). De acordo com
essa lógica, no futuro, pessoas de baixíssima renda
também estarão perdendo a fonte básica de sua so
brevivência.

O nosso País se encontra no limiar de uma nova
era, prestes a tomar o caminho do desenvolvimento
que nos fará ocupar o lugar a nós reservado no mun
do desenvolvido, portanto mais do que nunca o Brasil

precisa de servidores dedicados e entusiasmados
que prestem com excelência os serviços de que ne
cessitamos para a construção de um País soberano e
respeitado.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2003. 
Arnaldo Faria de Sá, Deputado Federal- São Paulo.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

Requer destaque supressivo de dis
positivo da PEC n° 40, de 2003.

Redação para o 2° turno

DESTAQUE SUPRESSIVO N° 5

Nos termos do art. 161, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, requer, para votação em
separado, destaque supressivo do § 8°, do art. 40, do
parágrafo único do art. 7° e da expressão "em fruição
na data de publicação desta emenda", constante no
art. 8°.
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Justificação

Ao contrário do divulgado pela mídia·e pelo go
verno, o gasto com aposentadorias e pensões do se
torpúblico tem caídodrasticamenteano após ano. De
1995 a 2002, esse gasto caiu de 16% para 10% da
ReceitaGo~renteLíquida daUnião, e de 1,64% para
1,47% do PIB, no caso dos servidores civis. O que
desmascara a idéiade que a Reforma da Previdência
é urgente para o País.

~presenteproposição objetiva. impedir a quebra
do dir~itoàparidadederempneraçãoentre.os ativos
e oSélposentados e pensionistas. Tal quebra repre
sentará desrespeito ao direito a uma velhice digna
paratodos os Servidores. que cumpriram seu período
labor~tiYo. Esse direito foi ccmquistado na CF de BB,
pois, naqpelaépopaosGonstituintes se sensibiliza
ram com inúmeros exemplos d~ aposentados do ser
viço público que tinhalll su9l remuneração extrema
mente defasada dos p~ofissiollaisemexercício. nos
mesmo~pargosnosqpais haviamaposentado.lsso
ocorriildevido ao()9io~o•• e~pediente de se criarem
gratifiçaçõesevan~~gen~éltribUfdas exclusivamente
aos$~rvi?oreselll~tiYi~8de,h:Wando a uma degrada
çãocresce~tedo,,~lor(fosprpyentos e pensões ao
10ngodRJemPo.E:stad~gradflç~o .obrigava muitos
servidor~s inatiyo~~r~torn~r~atiVidade; parapode
rem t~r~ces$o.~ qrT'l~qo.ndiç~~ gign8 desobreviyên
cia.N~opod€>l1lo~penpitir9~~~s~a triste realidade
volte·a acontecernoservi.çopúblico brasileiro.

f:..pati~ade deyeúcirneotos entrr os.servidores
ativoseosapbsent~do~nad~.rnais é do qqe uma ga
rantiapara9ueo serviç() públiC() seja ex~rcido segun
do os prinçípiosdal~galidad~,irnpessoalidade,.mora
Iidadr , p~blicic:lad7~7ficiência, .prescritos no art. 37
da Constituição Fe~eraL

Muitoprrocup~.~precarização do serviço públi
co qUr89viria com ~r~tinção dél chamada paridade,
POiséce~oqueaqu~lªs pesl:joas vocacionadas para
servir~ Nação não mais seriam atraídas para o servi
ço púpliCo.

O nosso País se encontra no limiarde uma nova
era, prestes a tomar o~aminhodo desenvolvimento
que nos fará ocupar olugara nós reservado no mun
do desenvolvido, portanto mais do que nunca o Brasil
precisa(fe servidores dedicados e entusiasmados
que presterncom excrlência os serviços de que ne
cessitamÇ>s para a construção de um País soberano e
respeftadp.

lSl'.\l~das Sessões, 26.de agosto de 2003. 
Arnaldo Faria de Sá,Deputado Federal-São Paulo.

REQUERIMENTO

Requer déstaquesupressivo de dis
positivo da PEC n° 40, de 2003.

REDAÇÃOPARA0 2° TURNO

DESTAQUESUPRESSIVO N° 6

Nos termos dO art. 161, d()Regimento Interno
da Câmara dos Deput~dos,.req~er,paravotação em
separado, destaquesupressivo do § BO

, do art. 40.

Justificação

Ao contrário dodiY419ê:ldO pela mídia e pelo go
verno, o gasto comap?sentadoriase pensões do se
tor público temcaídodrastieªrnente ano após ano. De
1995 a 2002, esse~~st(,)cait.lge 16% para 10% da
Receita Corrente Lícw~dadal.Jrião,e de 1,64% para
1,47% do PIB, no .?flSo~()Sf)~rviqores civis. O que
desmascara a idéia (:jeque a Reforma da Previdência
é urgente para o País.

A presente proposição objetivaimpétfir a quebra do
direito ·à·paridade derem~neraçãoentre os ativos e os
apoSentados e pel1sic.>nistas.•Tal· .quebra r~resentará

desrespeito ao direitoau~ velhíç13 dignaPlara todos os
servidores que cUl11priram~uperíodolaborativo. Esse di
reito foi conquistado n;a PFde BB, pois naquela ép()ca os
Constituintes se sen~ipilizaramcorn inúmeros exemplos
de aposentados dO~lViçopúblicoque tinham sua remu
neração extremamentr.9~fflsaqa dos .profif)8ionaisem
exercício nos mesmo~cargosnos 9uais hê:lviam aposen
tado. Isso ocorria deviSJ<>l:\(,)iOdi()$Oexpedi~nte de secria-
rem gratificações r . rl1~éltripuídasexclusivamente
aos servidores ema .e,levan<;ioauma degradação
creScente do valbrdi r93~ptO$e ~nsõ~ao lon~do
tempo. Não .pode ..•. e~itirqyé.'~~. tri~e realidade
volte a acontecerno. i~(,)púpli(j()prasil~irp.

A paridaded~ eirnel'ltos emtre os' servidores
ativos e os apose ./I'lªqê:lrn~iSiédo.que uma ga
rantia para que () ~~ ···lic(,)sejflrx~rcido segun-
do os princípios dé!:' lz,.irn~~~~o~li(fade, mora-
lidade, publicidade i. '. ..... .. cia;prescritos no art. 37
da Constituição Fege~at

Muito preocyp<jl.~ prroariZaç,ão.do serviço público
que adviria coma e~i!'lçã;()dachamadaPélridade,pois é
certo que aquelas. .. . vpcacion~da~ para serv.ir à
Nação não mais~~r ídas par~ o serviço público.

O nosso P8í~... ntrano .Iimiardeuma nova
era, prestes atorna~(,), •....... ,., .• ho do.desenvblyimento que
nos fará ocuPê:lr()lu, .•... ~'~ós reservadolh()mundo de
senvolvido, portanto~i~;~b qye!'lul1ca o Brasil precisa
de servidores dédictll+lOl:>rentusiélSrnados 9ue prestem
com ex~lência .,. ..Ç~cf~qt.l~neceS$itamos para a
construção deumP $()~ra.noer~pe~adQ.

Sala das Ses, ig6~ea~o$tode2003. -Ger-
son Gabrielli, Depl!1 o Federat



REQUERIMENTO DE DESTAQUE N° 8

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N° 9
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

Modifica os arts. 37, 40, 42, 48, 96,
142 e 149 da Constituição Federal, o art.
ao da Emenda Constitucional nO 20, de 15
de dezembro de 1998, e dá outras provi
dências.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 161, V, do Regimento Interno, destaque supressi
vo da expressão "Executivo", constante do § 15 do
art. 40 da Constituição Federal, constante do art. 1°
da Emenda Aglutinativa Global, em substituição ao
Substitutivo da Comissão Especial à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40-A, de 2003.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2003. - Depu
tado Onyx Lorenzoni.
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA Receita Corrente Líquida da União, e de 1,64% para
VOTAÇÃO EM SEPARADO N° 7 1,47% do PIB, no caso dos servidores civis. O que

desmascara a idéia de que a Reforma da Previdência
é urgente para o País.

A imposição de fundos de pensão para os servi
dores representa uma ruptura radical e abrupta, de
forma açodada e sem a necessária discussão apro
fundada com a sociedade e principalmente com os
servidores públicos, que não foram escutados.

Obriga a todos os servidores que perceberem
remuneração acima do teto do RGPS e ingressarem
no serviço público após a promulgação da EC, a re
correrem à previdência complementar, o que na práti
ca institui a privatização do regime próprio dos servi
dores públicos. Essa medida solapa um sistema de
seguridade social público que vem sendo construído
desde a Era Vargas, há mais de oito décadas e só in
teressa ao mercado financeiro.

A modalidade "contribuição definida" significa a
retirada do Estado de sua obrigação, constante na
Constituição: a garantia da aposentadoria. Caso um
fundo quebrar (o que se mostra bastante plausível
após as crises das bolsas nos EUA e dos fundos de
pensão ao redor do mundo) os trabalhadores irão ter
suas aposentadorias reduzidas. Os Fundos de Pen
são no Brasil aplicam seus recursos nas bolsas, ou
em títulos públicos, que já se mostraram, nos últimos
anos, aplicações arriscadas, e que não garantem a
aposentadoria a longo prazo. Eventos como os do
ano passado (crise nas bolsas e na rentabilidade dos
títulos públicos) causaram perdas expressivas no pa
trimônio dos fundos de pensão brasileiros.

A redação desse dispositivo segue as orienta
ções do FMI e do Banco Mundial, que recomendam a
substituição do modelo público de repartição solidária
por outro modelo de capitalização financeira individu
ai, já adotado em vários países da América Latina,
com reflexos danosos para os trabalhadores e o equi
líbrio macroeconômico, como demonstra o recente
episódio da crise Argentina.

Em resumo, a aprovação deste dispositivo sig
nificará:

- Quebra de contrato com os servidores públicos;
- Privatização da previdência dos servidores

públicos;
- Extinção de direitos duramente conquistados;
- Transferência de poupança pública para o se-

tor privado;
- Aumento dos gastos estatais, visto que o go

verno continuará pagando as atuais aposentadorias,
terá de contribuir com sua cota patronal para os fun-

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do inciso V do art. 161, do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, desta
que para a votação em separado para supressão das
expressões 'que oferecerão aos respectivos partici
pantes planos de benefícios somente na modalidade
de contribuição definida", constantes do § 15 do art. 40
da Constituição Federal, objeto do artigo 10 da Eme~
da Aglutinava Global e da redação do vencido, em
substituição ao Substitutivo da Comissão Especial à
Proposta de Emenda Constitucional n° 40-A, de 2003.

Sala das sessões, 26 de agosto de 2003. - Dr.
Pinotti, Deputado Federal- SP/PMDB.

Requer destaque supressivo de Dis
positivo da PEC n° 40, de 2003.

Senhor Presidente,
Requeremos a V. Exa, nos termos do art. 161, do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, para
votação em separado do destaque supressivo da ex
pressão."... que oferecerão aos respectivos participa~

tes planos de benefícios somente na modalidade de
contribuição definida.", constante do § 15 do art. 40.

Justificação

Ao contrário do divulgado pela mídia e pelo Go
verno, o gasto com aposentadorias e pensões do se
tor público tem caído drasticamente ano após ano. De
1995 a 2002, esse gasto caiu de 16% para 10% da



REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

Requer destaque sQpressivo de dis
positivo da PEC nO 40, de 2003.

DESTAQUE SUPRESSIVO N° 11

Nos termos do art. 161, do Regimento Interno
dos Deputados, requer, para votação em separado,
destaque supressivo do § 1° do art. 2°.

Justificação

Ao contrário do divulgado pela mídia e pelo Go
verno, o gasto com aposentadorias e pensões do se
tor público tem caído drasticamente ano após ano. De
1995 a 2002, esse gaéto caiu de 16% para 10% da

DESTAQUE SUPRESSIVO N° 10

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

Requer destaql.lesuj)ressivo de dis
positivo da PECno 40, de 2003.

Nos tetmos do art. 161, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, requer, para votação em
separado, destaque supressivodo §18 do art. 40.
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dos privados, e não receberá a contribuição do serv~ fissional ou função por eles exercidas, conforme esta-
dor, que também irá para esses fundos. tui o art. 150 da Constituição Federal.

Apesar de se tentar caracterizar tais fundos de Ademais, está claro que o disposto na PEC tam-
pensão como públicos (pois seriam administrados pe- bém afronta escandalosamente o princípio da isono-
los servidores, em conjunto com o Estado), atualmen. mia, que nada mais é do que a igualdade de todos pe-
te, no Brasil, os recursos dos fundos de pensão das rante a lei, claramente expresso no art. 52 da Consti-
estatais vão, preponderantemente, para os bancos tuição Federal, pois, a prosperar a PEC nos termos
(por meio de fundos de investimento), razão pela qual em que foi apresentada ao parlamento, ao servidor
a proposta apenas favorece o setor financeiro. Mais aposentado estaria reservado tratamento mais gravo-
uma prova disso é que a simples divulgação da refor- so e discriminatório.
ma na mídia levou à duplicação das vendas de planos Também nos incumbe apontar que não se tra-
de previdência privada no Pàís. tando de contribuição, estar-se-ia instituindo tributo,

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2003. - com efeito, de confisco quando considerado em con-
Arnaldo Faria de Sá, Deputado Federal- São Paulo. junto com o imposto sobre a renda.

Ressalta-se também que a contribuição dos ina
tivos, além de significar perda de renda dos trabalha
dores (segmentos mais prejudicados pela atual lógica
tributária, baseada em tributos sobre o consumo), ge
rará uma arredadàção de aproximadamente R$900
milhões por ano, valor este irrisório se comparado a
determinadas isenções fiscais criadas durante o go
verno FHC, e concedidas ao grande capital, especial
mente o financeiro, que possuem maior capacidade
contributiva. A de juros sobre capital próprio
(que permite à s deduziremos juros que pa-
gariam sóbre rio capital, isenção esta ape-
nas exiStente no B ), e a não. tributação de remes-
sas para <> eXtêr.ióre da distribuição dos lucros e divi
dendos causam Utn prejuízo de cerca 'de R$10 bi
lhões am.iàis para o Pàís.

Portanto, por qualqLier ângulo que se examine a
questão é de se toncluirpela, supressão de tal dispo
sitivo Qà Emenda Agl\Jtínativa Global da PEC nO
40/2003.

Sala das Sessões, de agosto de 2003. - Arna~

do Faria de Sá, Deputado Federal- São Paulo.

Justificação

Ao contrário do divulgadopela mídia e pelo Go
verno, o gasto com aposentadorias e pensões do se
tor púbHco tem caJdo drasticamente ano após ano. De
1995 a 2002, esse gasto caiu de 16% para 10% da
Receita Corrente Líquida dã U{1ião, e de 1,64% para
1,47% do PIB, no caso dos~ervidorescivis. O que
desmascara a idéiade que a'Reforma da Previdência
é urgente para o País.

A presente proposição objetiva impedir a cria
ção disfarçad~ de imposto que subverteria o Sistema
Tributário Nacional em odiosa discriminação contra
uma única classe de contribuintes, os servidores pú
blicos civis.

Com efeito, a contribuição instituída por tais dis
positivos da PEC tem caráter de imposto e não de
contribuição~ uma vez que à exação não corresponde
qualquer contrapartida do ente tributante, pois as
"contribuições" tomadas do servidor aposentado e do
pensionista jamais retomarão li estes, seja de qual
forma for.

Assim sendo, a Constituição Federal estabele
ceu claros limitesa seremrigorósamente obedecidos,
vedando o tratamento desiguª,1 entre contribuintes
que se encontrarem em situaçã.o equivalente e pro~
bindo qualquer distinção em razão de ocupação pro-
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Receita Corrente Líquida da União, e de 1,64% para
147% do PIB, no caso dos servidores civis. O que
desmascara a idéia de que a Reforma da Previdência
é urgente para o País.

As regras de transição estabelecidas pela
Emenda Constitucional n° 20/1998 estão produzindo
os efeitos desejados, reduzindo paulatinamente 0$

dispêndios em relação à Receita Corrente Líquida,
além do que já foram amplamente absorvidas pelo or
denamento jurídico, sem sérios questionamentos.

Mudar uma regra de transição enquanto produz
efeitos é uma aventura que poderá congestionar ain
da mais o Poder Judiciário, pois certamente os preju
dicados alegarão o inusitado de uma PEC modificar
disposições transitórias estabelecidas por outra
emenda constitucional.

Se não bastasse, as regras de transição que fo
ram propostas pelo Executivo penalizam ainda maiso
servidor público, em nome de um ajuste do sistema
previdenciário do servidor público cuja necessidade
somente poderia evidenciar-se após rigorosa audito
ria nas rubricas pertinentes.

Com efeito, para os atuais servidores, a propos
ta do Executivo constitui-se em flagrante calote, para
não dizer palavra mais forte, uma vez que o Estado
apropria-se sub-repticiamente dos valores que foram
recolhidos ao longo da vida laboral pelos servidores
públicos.

O nosso País se encontra no limiar de uma nova
era, prestes a tomar o caminho do desenvolvimento
que nos fará ocupar o lugar a nós reservado no mun
do desenvolvido, portanto mais do que nunca o Brasil
precisa de servidores dedicados e entusiasmados
que prestem com excelência os serviços de que ne
cessitamos para a construção de um País soberano e
respeitado.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2003. 
Arnaldo Faria de Sã, Deputado Federal- São Paulo.

REQUERIMENTO PARA DELIBERAÇÃO EM
PLENÁRIO

(Do Sr. Odacir Zonta)
SIMPLES

Requer destaque supressivo de dis
positivo da Emenda Aglutinativa Global
da PEC n° 40/2003.

DESTAQUE SUPRESSIVO N° 12

Nos termos do art. 101, inciso 11, alínea b, núme
ro 4; art. 161, inciso V e art. 162, do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados, requer, para votação
em separado, destaque supressivo do art. 4° da PEC
n° 40/2003.

Justificação

O gasto com aposentadorias e pensões do setor
público tem diminuído consideravelmente com o pas
sar dos anos. De 1995 a 2002, esse gasto caiu de
16% para 10% da Receita Corrente Líquida da União,
e de 1,64 para 1,47% do Produto Interno Bruto, no
caso dos servidores civis.

A presente proposição objetiva impedir a cria
ção disfarçada de imposto que subverteria o Sistema
Tributário Nacional em odiosa discriminação contra
uma única classe de contribuintes, os servidores pú
blicos civis.

Destarte, a contribuição instituída por tais dispc>
sitivos da Proposta apresentada, tem caráter de im
posto e não de contribuição, uma vez que à exação
não corresponde qualquer contrapartida do ente tri
butante, pois as "contribuições" tomadas do servidor
aposentado e do pensionista jamais retornarão a es
tes, seja de qual for.

Outrossim, tal contribuição fere considerave~

mente a preceitos instituídos pela Carta Maior, a qual
estabelece limites, vedando o tratamento desigual
entre contribuintes e proibindo qualquer distinção em
razão de ocupação profissional ou função por eles
exercidos.

De outra monta, relevante se faz à menção de
afronta ao princípio da isonomia, expresso no art. 5°
da Constituição Federal.

Portanto, por qualquer ângulo que se examine a
questão é de se concluir pela supressão de tal dispo
sitivo da Emenda Global da PEC n° 40/2003.

Sala de Sessões, 26 de agosto de 2003. - Depu
tado Odacir Zonta.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

SIMPLES

Requer destaque supressivo de dis
positivo da PEC nO 40, de 2003.

DESTAQUE SUPRESSIVO N° 13

Nos termos do art. 161, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, requer, para votação em sepa
rado, destaque supressivo do art. 4° da PEC nO 40.

Justificação

Ao contrário do divulgado pela mídia e pelo gc>
vemo, o gasto com aposentadorias e pensões do se
tor público tem caído drasticamente ano após ano. De
1995 a 2002, esse gasto caiu de 16% para 10% da
Receita Corrente Líquida da União, e de 1,64% para



REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EMSEPARADON°14

SIMPLES

Senhor.Presidente,
Requeiro, nost~rmos do inciso V dOiart.161, do

Regimento Interno dia CâmlaradosDeputados, destla
que piara a votlação emseparlado para supressão diaS
expressões "e de mais cfeuma. unidade gestora do
respectivo regime", constantes do art. 6°, da Emendla
Aglutinlava Global ed~redaçãodo vencido, em subs
tituição ao Substitutivo cfa Comissão Especial à Pro
postla de Emendla Con.stitucional n° 40-A, de 2003.

Sala das SessÕe.s,26 de agosto de 2003. - Dr.
Pinotti, Deputado federal- SP/PMDB.

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O S.R. PRESIDENTE (João PlaLllo Cunha) 
Tem V.Ex. Ia palavra.

O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Pelaordem.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, creio que a
Mesa contou 15 porque este é o número de desta
ques individuais, masháaindla 1 destaque de blanca
da. Seguindo a numeração, verificlamos que o último
é o Destaque n° 14; mias observamos que o primeiro
deles, nla verdade,é.dividido em 2: tratla-se dos Des
tlaques Individuais nos1 e1-A.

Portanto, há 16 destlaques. São 15 individuais e
1 de bancada.

O SR. PRESID~NTE (João Paulo Cunha) - De
putado, se V.Exa. repar~r, verá que, estão anotados
os números de 1 até 14. Como há o Desmque n° 1-A,
ao todo são 15.

O SR. ROBSON TUMA - Fora o de bancladla?
O SR. PRESIDENTE. (João Paulo Cunha) 

Não, com o de banc~da,de n01.
O SR. ROBSON TUMA - Méls há 2 destaques

com o número 1, Sr. Pré$idente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O

outro é um requerimento de preferência, Deputado.
o SR. ROSSON TUMA- Está certo. Descul

pe~me, .Sr. Presidente.
O SR. PRESI[)~NTE (João Paulo Cunha) - A

Mesla deixa de acolher, por estiarem em desacordo
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1,47% do PIS, no caso dos servidores civis. O que Portanto, por qualquerângulo que se examine a
desmascara a idéia de que a Reforma da Previdência questão é de se concluirpelasupressão de tal dispo-
é urgente para o País. sitivo da Emenda Aglutinativa Global da PEC n°

A presente proposição objetiva impedir a cria- 40/2003.
ção disfarçada de imposto que subverteria o Sistema Sala das Sessõys,26 de agosto de 2003. -
Tributário. Nacional em odiosa discriminação contra Arnaldo Faria de Sá, Deputado Federal-São Paulo.
uma única classe de contribuintes, os se.rvidores pú
blicoscivis.

Com efeito, acontribuiçãoinstituídapor tais dis
positivos da PEC tem caráter de imposto e não de
contribuição,umavez que à exaçãO não corresponde
qualquer contrapartida .d()· ente tributante, pois as
"contribqições" tomadas do servidor aposentado e do
p~nsioni!>tajamaisretornarão a estes, seja de qual
forma for.

As~im sendo, a Constituição·.Federal estabele
ceu clarOsJimites a serem rig()rosamente obedecidos,
vedand~otratamento. desigual entre contribuintes
que se encontrarem em situação equivalente e prol
bindoqualquerdistinçãoem razão de ocupação pro
fissionaloufunção poreles exercidos, conforme esta
tui o arL.150 da Constituição Federal.

Adymais, está .Qlaroque o disposto na PEC tam
bém ~fro~ta ~s~andalosamente o princípio da isono
mia, qUe,ina~a maisédo 9~e a igualdade de todos pe
ranteal~i'c,laramente 7xpressono art. 5° da Consti
tuição Federa.l, pois, a prosperar a PEC nos termos
em q~efoiapresentada~oparlamento, ao servidor
apos~pt~dq.estariareservadotratamento mais gravo
so e dis~~iminatório.

Tarhbé
m

nosincumbeapontarque não se tra
tando.d~contribuiQão,. estar-se-ia instituindo tributo,
com efeitq,deconfisco 9uando considerado em con
junto 9Q!lt~.impostbsobrea. renda.

Res~alta~se também que a contribuição dos ina
tivos,al~rn~7 signifiqarperda de renda dos trabalha~

dores (se9tl)entosmaisprejudicados pelaatual lógica
tributárii:l,ibaseada ymtributos sobre o consumo), ge
rará umaarr~cada.ç~o'. de aproximadamente H$900
milhõ~s'~()ran~,valorestejrrisóriose.comparado a
determipa.dasis;ençgesfisca,iscriadas durante ogo
vemoFHC, econcédidas ao grande capital, especial
ment~qJirJançeiror. que possuem maior capacidade
contri~9tiYa..Aded.l;JçãodeJ~rossobrecapital próprio
(que~e,r~ity .f4~ ernprescasd~duz.iremos juros que pa
gariarp.~~~r7.~eu .pr9pripcapital,isenção esta ape
nase~i~t~pt.~IfI() B~asH), eftnão tributação de remes
saspªr:i:le~~erior ie:da'disttibuição dos lucros e divi
dendd~'~a~~~mu~ prejqízo de cerca de R$1Q bi
Ihões.anualspara ·o.Plaís;



Esperamos que a base parlamentar do Governo
entenda o imperativo de respeitarmos as decisões
democraticamente adotadas pelas nossas instâncias
partidárias, das quais participam Estados, Municípios
e representantes do Parlamento.

Como regimentalmente só podemos apresentar
1 destaque, dedicamos este a uma das emendas do
Relator que invalida dispositivos do texto original en
viado ao Congresso Nacional pelo Governo da Repú
blica. De acordo com a redação anterior, ficava pre
servado o teto uniforme de vencimentos para todos
os servidores públicos. V. Exa., agora, alegando ra
zões regimentais, recusa-se a aceitar o destaque. O
Deputado Álvaro Dias, que estuda amplamente esse
problema, vai questionar a decisão de V.Exa. por
meio de questão de ordem.

O SR. ÁLVARO DIAS - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ÁLVARO DIAS (PDT-RN. Questão de or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, há algum tempo estudo o Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, tendo recorrido até
ao Regimento comentado pelo Prof. Mozart Foschete,
Consultor da Casa, e não encontrei em nenhum artigo
desse diploma observação que enseje a rejeição do
destaque apresentado pela bancada do PDT.
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com o Regimento, os seguintes destaques: Destaque atenderam aos protestos e às críticas dos sindicatos
na 1, da bancada do PDT; Destaque na 8, do Deputa- e dos trabalhadores em geral.
do Onyx Lorenzoni; Destaque na 1-A, do Deputado Pessoalmente votei pela aprovação da propos-
Dr. Pinotti; Destaque na 7, do Deputado Dr. Pinotti; ta, na esperança de ver eliminados no plenário os
Destaque na 14, do Deputado Dr. Pinotti; Destaque na principais dispositivos questionados pelos trabalha-
9, do Deputado Arnaldo Faria de Sá dores, principalmente pelo funcionalismo público, o

Todos esses destaques infringem dispositivo da que não ocorreu.
Constituição Federal, pois, caso fossem acatados, Paralelamente aos esforços na Câmara, a Exe-
não permitiriam a votação em 2 turnos. Portanto, por cutiva Nacional do PDT e, posteriormente, seu Diretó-
infringirem o dispositivo regimental e o art. 60, § 20

, da rio Nacional não apenas analisaram com seus técni-
Constituição Federal, não serão acatados pelaMesa. cos a proposta, mas também recolheram, por intermé-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De- dio de seus diretórios nos Estados, o verdadeiro cla-
putado Robson Tuma, está esclarecida a dúvida de mor dos servidores atingidos, assim como o da socie-
V.Exa.? dade como um todo, contra a mencionada proposta.

O SR. ROBSON TUMA (PFL-SP. Pela ordem. A posição assumida pela Executiva e pelo Dire-
Sem revisão do orador.) - Sim, Sr. Presidente. V.Exa. tório Nacional do PDT não constitui improvisação ou
não acatará, entre outros, o destaque da bancada do má vontade contra o Governo ou sua base parlamen-
PDT? tar. Legalmente convocados, reuniram-se com dele-

A questão de ordem que pretendia formular era gados de todo o País e, após amplo debate, decidi-
sobre o compromisso dos partidos da base do Gover- ram pela recusa do texto da reforma da Previdência
no e dos que não a compõem de não apresentarem proposto e pela apresentação do mencionado desta-
destaques de bancada, o que nos impediu de apre- que.
sentar destaque sobre o art. 28, § 20

, do projeto, que
trata da Polícia Civil e dos Fiscais de Renda. Foi fir
mado compromisso entre os partidos, e todos o res
peitaram, à exceção do PDT.

Seria sobre o desrespeito desse partido ao
acordo firmado a questão de ordem que formularia a
V.Exa. No entanto, ela não se faz mais necessária,
uma vez que V.Exa., utilizando-se de argumento ba
seado na Constituição, solucionou o problema.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. NEIVA MOREIRA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. NEIVA MOREIRA (PDT-MA. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho esclarecer ao Congresso Nacional
e ao País a posição do Partido Democrático Traba
lhista sobre a emenda da reforma da Previdência que
hoje devemos votar nesta Casa, em segundo turno, e
o destaque que apresentamos e ao qual se refere o
Deputado que me antecedeu na tribuna.

Desde o início dos debates, o PDT manifestou
suas objeções à proposta: o voto de seu representan
te na Comissão Especial foi contrário. A Liderança do
partido na Câmara dos Deputados participou das
complexas negociações para melhorar o projeto do
Governo. No entanto, os avanços obtidos ainda não
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Pelo contrário. Os arts. 161 e 162, que discipli
nam a apresentação de destaques, foram respeita
dos, e os arts. 148 e 149, que dispõem sobre os tur
nos a que estão sujeitas as proposições, não distin
guem em nada o primeiro do segundo turno. Todas as
medidas que podem ser tomadas no primeiro turno
podem também existir no segundo, assim como o en
caminhamento, a discussãó, a votação, a apresenta
ção de destaques.

Pedimos, portanto, que a Mesa reveja sua posi
ção e acate o destaque do Partido Democrático Tra
balhista.

Há pouco tempo foi citado por um colega Parla
mentar o acordo feito entre os diversos partidos. A
esse respeito, esclareço que a deliberação do PDT a
favot do destaque apresentado pela bancada foi to
mada no Rio de Janeiro, em convenção na qual esta
vam representados todos os Estados brasileiros.

Alem do mais, Sr. Presidente; o art. 95, §§ 8° e
9°, do Regimento Interno, permite ao Plenário, em
conjunto, e a qualquer colega Parlamentar discordar
de decisões de Mesa.

. \lotei em V.E)(a. para Presidente da Câmara
dos DepUtados e o faria novamente, com muito pra
zer,se fosse candidato, porque tem competência e
capadidadede sobra para presidir a instituição. Mas
nad . mpedede discordar democraticamente das
posi que aSSUme. Por isso, peço a V.Exa. que
res c.{lsposto no art. 95; §§ 8° e 9°, do Regimen-
to I' . da Câmar& dos Deputados, após verificar
qu .. apoiamehto de mais de um terço dos
Pa ares pres~htes à sessãO e que, portanto, o
d T tem ~feitosuspensivo·sobrea pre-

•da matéria ehcaminhada para ser
ndoiturno.
A' .b FARIA DE SÁ- Sr. Presiden-
~ aditar questão de ordem.

PRE NTE (João Paulo Cunha) -
Tem V:~.iapalav ta aditar questão de ordem.

O S'Â~ARN ÁRIA DE SÁ (PTS-SP. Qu-
estão ttlem.i$ão do orador.) - Sr. Presi-
dente, staques.que V.Exa. con-
sidera minha autoria, antes da con-
tradit~ is respeitosamente, da
sua i eirp 'e o segundo tur-
nos di ença existente, regi-
me é neste não podem ser
oferEi tihativas que promovam
ac t~xt9. Mas destaques su-
prquel o filegimento Interno
permií •entre os 2 o prazo de 5

sessões, justamente com o objetivo de que se verifi
que,após a votação no primeiro turno, o que ficou in
serido no texto ê o objetivo do segundo turno.

Logicamente, não poderemos alterar por meio
dedestaquesa votação entre os2turnos,maspode
remos suprimir. O Regimento Interno permite supres
são. Portanto, podem ser apresentadas mudanças
relativas à paridade, que está dúbia,à integralidade e
ao pedágio.

Sr. Presidente,r~speitosamente, peço a V.Exa.
que me permitarec;orrer da sua dé~isão .. E, após a
contradita, depoisdesu~ m~nifestação, verifique se
há apoio de umterço do Plenariopara que haja efeito
suspensivo da de~is~ode V.Exa.

OSA. DR. plNQTTFSr.Presidente, peço a pa
lavra para umaqu~stão ~eordem.

O SR. P~ESIDENTEJ~oãqPauio Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra, nacondição de autor de desta
ques.

O SA. DR. PIN()TTI (PMDB-SP..Questão de or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sou
autor da maioria dos destaques suprimidos por
V.Exa.

Vou me basearmos arts; 161,162,148 e 95,.§§
8° e 9°, do Regim~ntoInternopara f()rmular a questão
de ordem. Todos.os meus destaques são supressi
vos, portanto, absolutame~te permitidos no segundo
turno. Referem-s~ao fim da;gestã() única, pedido das
universidades púl:ílicas, queq~e.rém gerir seus própri
os fundos sem.prejuíZOao:Erário; àcontribuição. defi
nida que tiramos dotexto,pré~L1diCial, no sentido de
que permaneça benêfício <tiefin:ido; e. ao $ubtetd, com
emenda muito p~recid~ádo pr)T,; no sentido de que
não haja subteto ligado ao salário do' Governador,
mas ao do magistrado.

De tal forma que peço. respeitosamente a
V.Exa., Sr. Presidenie;querev~j~minhasemendas,
que vão no sent!dode aprimorpr o texto. Não há
emenda contesta~()ria1 mas apena~de aptimoramen
to da versão apresel1tiada peloiluslrísslmo Deputado
José Pimentel.

Muito obrigad(), ~r. presidente.
O SA. JOSÉ EDUARDO C~RDOZO - Sr. Pre

sidente, peço á palavrá pela Ordem.
O SR. PRESIOENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT-SP.

Pela ordem. Sernrevisão do ()rador.)- Sr. Presiden
te, minha contraditas.eref~re diretamente ao desta
que da bancada do POI, mas se e$tenderá, em sua
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"Art. 60 .
§ 2° A proposta será discutida e votada

em cada Casa do Congresso Nacional, em
dois turnos, considerando-se aprovada se
obtiver, em ambos," - ambos o quê? Ambos
os turnos - "três quintos dos votos dos res
pectivos membros".

destaques aventados Sr. Presidente, o destaque não inverte nem al-
tera substancialmente a proposição. Ao contrário,
devolve o projeto à origem, porque dessa forma veio
do Executivo. A Casa equivocadamente subverteu a
intenção do Executivo; mudamos o projeto aqui. Só
queremos que o projeto volte à forma original envia
da pelo Executivo. Então, a expressão está equivo
cada: o que tentamos fazer é uma correção.

Sr. Presidente, ademais, dois aspectos V.Exa.
tem de nos explicar. Primeiro, para que serve o se
gundo turno? Só para dizer "amém"? Se for só para
isso, não é preciso nos reunirmos. O primeiro turno
pode tudo; o segundo turno pode tudo o que o primei
ro turno pode, ou seja, pode tudo também e mais.
V.Exa. precisa dizer claramente o dispositivo legal
que invoca para não aceitar o destaque do PDl.

Precisamos deste esclarecimento para encam~

nhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Não

vou me escorar na contradita do Deputado José Edu
ardo Cardozo.

Peço a atenção do Plenário: estamos votando
matéria constitucional. Tomarei como espeque para
sustentar o indeferimento das questões de ordem, es
sencialmente, o § 2° do art. 60 da Constituição Fede
ral, absolutamente transparente e cristalino.

O SR. ÁLVARO DIAS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ÁLVARO DIAS (PDT-RN. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o art. 60, §
2°, é favorável ao nosso destaque.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Dei
xe-me concluir, Deputado Álvaro Dias.

Tratamos de matéria constitucional, passível,
portanto, de qualquer ação e questionamento, caso
não seja cumprido não somente o Regimento Interno,
mas essencialmente aquilo que se sobrepõe a ele: a
Constituição.

'~rt. 162. Em relação aos destaques,
serão obedecidas as seguintes normas:

'~rt. 162. Em relação aos destaques,
serão obedecidas as seguintes normas:

argumentação, aos demais
pelo Deputado Dr. Pinotti.

O Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos é muito claro:

IV - não será permitido destaque de ex
pressão cuja retirada inverta o sentido da pro
posição ou a modifique substancíalmente;"

Sr. Presidente, apenas a título de exemplo, antes
de iniciarmos o exame da questão, sugiro que imagine
mos uma lei que dissesse: "Não pise a grama': E fosse
feito destaque supressivo da palavra "não". Ficaria
aprovado o seguinte texto: "Pise a grama". Esse desta
que alteraria o mérito, a substância da lei.

Pois bem. O que faz a bancada do PDT? No seu
destaque, suprime a expressão "do Governador' até
"subsídio". E, ao propor a supressão, estabelece que
o subteto dos Desembargadores dos Estados vale
para os Poderes Legislativo e Executivo. Portanto,
com a supressão, não suprime o subteto, mas
muda-o, ou seja, propõe que o subteto do Executivo
será o subsídio do Governador e o do Legislativo, o
subsídio dos Deputados. Altera o mérito com a su
pressão, o que claramente viola o Regimento Interno.

Não bastasse isso, o art. 60, § 2°, da Constitui
ção, prescreve, como bem salientou V.Exa., que
qualquer propositura tem de ser aprovada em 2 tur
nos de discussão e votação. Se, eventualmente, a
Casa aprovasse aqui este subteto para os Poderes
Executivo e Legislativo, haveria apenas uma única
votação, tornando inconstitucional a decisão.

Assim, Sr. Presidente, a decisão de V.Exa. foi ri
gorosamente acertada. Há óbice regimental e consti
tucional que impede, como bem disse, a aceitação do
que foi aqui questionado.

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, o
colega trouxe fato novo. S.Exa. invocou o art. 162, in
ciso IV, do Regimento Interno:

IV - não será permitido destaque de ex
pressão cuja retirada inverta o sentido da pro
posição ou a modifique substancíalmente;"

O destaque do PDT diz que para o Poder Exe
cutivo o percentual seria equivalente à remuneração
de Governador; para o Legislativo, à de Deputados



'~rt. 95. Considera-se questão de or
dem toda duvida sobre a interpretação des
te regimento, na suá prática exclusiva ou re
lacionada com a Constituição Federal".

Então, estou ... ab~olutan1ente.amparado, e
V.Exa. pode ficar tranqüilo.

Vou consultar () Pleháriosobré°efeito suspen
sivo.

Antes, porém, youcor)c13der a palavra ao nobre
Deputado ArnaldO.Faria de Sá.

O SR. ARNAI..OOFARIA DE SÁ- Sr. Presiden
te, peço a palavrap~laordem.

O SR. PRE~I.oENTE(JoãoPal.llo Cunha) 
Tem V.Exa.a palavra.

O SR. ARNAl.p~ ~AfUADE SÁ(pTB~SP. Pela
ordem. Sem revisãodp orador.) - Sr. Presidente,
peço a autorização?~ V.Exa;parafazer encaminha
mento do recursoaQt~$.~eV:Exa. aferir, porque isso
vai permitirque ten~eilllpS os apoiamentos.

O SR. PRESIDENTE (João· Pª,ulo Cunha) 
Pois não.

O SR. ARNALDOFARIAOE SÁ-Sr. Presiden
te, eu peço...

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aguarde um minuto, Deputado Arnaldo Faria de Sá.
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Estaduais; e para o Judiciário, à de Desembargador. que a Mesa já indeferiu as questões de ordem, mas
Isso foi aprovado no primeiro turno da votação pelo apresentamos recurso ao Plenário.
Plenário. OSR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Eu sei.

O destaque do PDT requer, com todo o respeito, O SR. ÁLVARO DIAS -Recorremos da decisão
DeputadoÁlvaroDias-e aproveito para agradecer a de V.Exa., por discOrdarmos dela, até porque, mais
V.Exa.aspalavras-, retirar acorrespondência do teto uma vez, V.Exa. s~equivoca. Ao Presidente da Câ-
doGovernadorao PoderExecutivo.e do Deputado ao mara dos Deput~doscabeinterpretar. o. Regimento
Pqder Legislativo, vinculand() amb()s ao Poder Jud~ Interno e não. a Constituição. V.Exa.nãorespondeu à
ciário.Se~dmitirmosesta matéria, t.eremos novo teto, indagação que fizemos a respeito/de qual dispositivo
votado somente em 1 turno, o de hoje. (Palmas pr(),. regimental impedequ~ odestaque do PDTseja vota-
longttdas.) do. V. Exa. citou até m~smo 0Wt.60,§2(\ daConsti-

AConstituição garante 052 turnos, e ambos exi- tuição Federal,queusarí~mos a nosso favor, pois
gem três.quintos dos votos, exatamente paraconfir- corrobora o nosso pel1sam~nto.

mar qqueaprovou o PIEmáriono primeiro. Então, pedim?? él V·EXl:\. que ac~iteo recurso,
Porisso,indefiroa questã? d~ ordem de V.Exa., pois temos o ~poi0clemeiis.Â~umterçqdo Plenário,

sustent?i~decisão dei Mesa de que esses destaques portanto, ome?mo.~l:\it~refeito suspensivo.
nãop9d:rn prosperareutili~(} qexemploclo destaque Pedimo~ vot~Qã()n,<>rpin~I,$r.Presidente.

do POr pl:\ra explicar ao Plenário osQutros destaques. O SR. PFI~SII?~N~I::~~lDãoPauloCunha)- De-
GÂestaquedoDeputadoOnyx Lorenzoni suge- putado, à prirneirapart~da.qll~stãodeordemde

r~a s4pr~ssãod~pa.lavra"Exacutivo"constante do § V.Exa., eVidenternerl~~;youd~rconseqüência,queé
SOd0a.rt,4Üdaproposta.Q qUedize~seartigo? Apro. a consulta aoPI~rári?;.tenOl;!.clúviçfaalgurpadis-

vamo,urTla Únicaleiqueinstituirá~previdênciacolTl- so. Mas sópermiti~q~.<. .~.eqrçfemdeV.Exa. por-
plemel1tar. Seaceit~rmos o gest~que do Deputado que o pedidoternb~~eregirn~rt~l.
Onyx \...0renzoni'intrc:>duzifern()sno~o mecanismo, ou E sobreq4~st~()d~.?I'~~rni90rl1 base regimental,
sejla'~exigênci~d~i3Irisdistinta~;seadmitirmos Deputado Álvaro pias; o RegifuE;irito, diz oseguinte:
iss~,rit~~terem?Sv9tado e~s~dispositivo em 2 tur
nos..G)'1l~SmQ v~lep~r~os d~staquesdo. Deputado
Dr.pi~o~i,quel"P\.litobem lembrou ser um deles se
melhânté aO do PDT.

~~lltrOçf~staque exige que a previdência com
piem . arjfunrio~e~pmentenamodalidade de contri
buiç,.i •.•..•.........•.....id~.~osuprimira expressão, .introduz outra
módali~~d~.Po~nt?,teríamos outra modalidade vota.
daeml~óturno, desrespeitando a Constituição.

<?9~troi?e$taqüe, que i,ntroduz no primeiro tur
no aprOl?osta~e qpe a previdência complementar
funciphe s?rr1f3n~~n~contribuição definida, é igual. E,
por fim,à!unidª'geg~stor~ úpicadotegime próprio de
Previpêl)~ia. Adtnitipdo ()de~taque .do Deputado Dr.
Pinotti.~~rov~rlªfrlos 3 unidades gestoras distintas.

Todps· ~9Âf:Jstaqu~ssãocortraditórios ao pre
ceit09~n~tituciqnal,.det~lfo~maque a Mesa indefere
as questqes ?rprdTm ernant~rnadecisão de não os
acatar,~~m todo,o~esp~itoé3.osproponentes.

Val1"l0s.datpr()?s~~uimEmtoaos trabalhos.
(;>SR.. AHVJ~.aQ DIAS;.;. Sr. Presidente, peço a

palavr~J:!~leiQrqém'
~$a. Pffl~SII?ENTE (João Paulo Cunha) 

TemVJ~~a. eiiP~layra.

•. ~i~R.~~VA.'O~IAS(PDT-RN. Pela ordem.
Semrevi$ãodci or2;idor:) ·~··Sr. Presidente, sabemos
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o Deputado Pompeo de Mattos deseja fazer uma
questão de ordem.

O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,
V.Exa. concedeu a palavra, primeiro, ao Deputado
Arnaldo Faria de Sá. Então, vou ouvi-lo. Depois, gos
taria de falar.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Não. O Deputado Arnaldo Faria de Sá quer fazer en
caminhamento para consultar o Plenário sobre o efei
to suspensivo.

V.Exa. tem a palavra.
O SR.POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Ques

tão de ordem. Sem revisãodo orador.) - Sr. Presiden
te, pode até ser teimosia, eu diria até mesmo persis
tência, mas o que queremos com esta questão de or
dem é dizer que estamos numa Casa onde interpreta
mos o Regimento Interno, e V.Exa. busca na Consti
tuição Federal amparo para matar o Regimento Inter
no da Casa. Quem interpreta a Constituição Federal é
o Supremo Tribunal Federal. Se tivermos dúvida, va
mos buscar no Supremo Tribunal Federal o amparo
necessário para entendê-Ia e interpretá-Ia. V. Exa., Sr.
Presidente, tem que interpretar o Regimento Interno.

Quero que V.Exa. diga, até para que fique gra
vado nos Anais desta Casa, qual o dispositivo legal
do Regimento Interno da Casa, não da Constituição
Federal, que não permite que V.Exa. aceite o desta
que que o PDT está apresentando. Sr. Presidente,
esta é uma questão interna corporis, não é uma ques
tão em que se está impondo dúvidas sobre a Consti
tuição Federal; são dúvidas internas. O Regimento
Interno é que tem de regular essa questão. Então,
queremos que V.Exa....

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Pri
meiro...

O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,
gostaria de concluir.

O SR. ROBSON TUMA - Quero contraditar o
Deputado Pompeode Mattos, Sr. Presidente.

O SR. POMPEO DE MATTOS -Queremos que
V.Exa., Sr. Presidente, decline o artigo do Regimento
Interno exatamente para que possamos buscar o re
médio jurídico necessário para combater. Se V.Exa.
não nos der o indicativo do Regimento Interno, ficare
mos à mercê do poder plenipotenciário do Presidente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De

putado Pompeo de Mattos, V.Exa. deve continuar
persistente, pois a persistência é uma virtude dos
bons homens.

O SR. POMPEO DE MATTOS - E eu sou.

Agosto de 2003

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Agora, ninguém seria louco, nem nesta nem nas le
gislaturas anteriores, de fazer um Regimento Interno
que confrontasse a Constituição Federal. A ordem pri
meira de funcionamento da Casa é a Constituição Fe
deral. (Palmas.) O Regimento Interno da Câmara dos
Deputados não pode afrontar a Constituição Federal
- nem o Regimento e nem outra lei. Aliás, diga-se de
passagem que a nossa Constituição tem capítulo in
teiro que trata do processo legislativo..

A questão de ordem de V.Exa. está superada
porque é a mesma do Deputado Álvaro Dias.

O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,
quero deixar isso registrado nos Anais desta Casa,
porque haverá conseqüências. Quero que alguém,
em sã consciência, diga-me onde está estabelecido
na Constituição Federal que V.Exa. não deve aceitar
um destaque. A apresentação de um destaque não
significa que ele será aprovado; ele será submetido à
apreciação.

Diz o § 2° do art. 60 da Constituição Federal:

"Art. 60 .

§ 1° .
§ 2° A proposta será discutida e votada

em cada Casa do Congresso Nacional, em
dois turnos, considerando-se aprovada se
obtiver, em ambos, três quintos dos votos
dos respectivos membros".

Sr. Presidente, não estamos solicitando a
V.Exa. que aprove o destaque. Solicitamos que
V.Exa. o receba e o submeta à apreciação soberana
da Câmara dos Deputados, e é isso o que V.Exa.
não está fazendo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Não. Isso eu vou fazer.

O SR. ENIO BACCI- Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ENIO BACCI (PDT-RS. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, minha solicita
ção é muito simples, está embasada no Regimento e
também na sensibilidade de V.Exa.

Teremos a verificação de apoiamento ao recur
so proposto pelo PDT. Sabemos que no plenário não
há apenas Parlamentares. Aqui estão funcionários,
assessores e ex-Deputados. Então, peço a V.Exa. ou
que a verificação seja nominal, no painel, ou que
V.Exa. apure, pedindo inicialmente a quem for favorá
vel que levante a mão, fazendo uma contagem, e a



!IIUlllij~11 I

·~rt. 95. Considera-se questão de or
dem todadúvidil sobre a interpretação des
te regimento,,!a suapráti~a exclusiva ou re
lacionada com a Constituição Federal.

§ 10' .
§ 2°, Nenhum Deputado poderá exce

der o prazo de três ,minutos para formular
questão de ordem, nem falar sobre a mes
ma mais déurnavez".

Sr., Presidente, está-se repetindo questão de
ordem. Faço um apelo a V.Exa" um Presidente
equilibrado, no sentido de que mantenha o Regi
mento e coloque, em votação o recurso, para não
assistirmos aosartifícios de quem deseja aparecer
na mídia. (Palmas.) Temos que cumprir a nossa
obrigação e o RegirnentO Interno.

O SR. DR.PINQTTI- Sr. Presidente, peço a pa
lavra para'umaquéstão d~ ordem.

O SR.PRESIOENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. élpalâvra.

O SR. DRPINOTTI (PMDB-SP. Questão de or
dem. Sem r~vi$ãq do orador.) - Sr. Presidente, a
questão de ord~m ctuefaç~fundamenta-seno § 2° do
art. 60 do Regimento Interno. ,Desculpe-me a insis
tência, mas tenho a impressão de que a Mesa está
cometendo umequfvoco. V.Exa.está interpretando
destaques supressivos, que, Como tais, são cabfveis.
Se na interpret~ção~discUssãodos destaques su
pressivosV.Ex~. ,.e, osdemais Deputados entenderem
que eles são,anti~on~itucionéj.is" democraticamente
eles serão der~Ubados.No entantd,o que está acon
tecendo neste' rnorn~nto ~ qu~ V. Exa.• está interpre
tando o destã9t1e sppressivo, estájulgando-o e, com
isso, impedinclo que ele seja discutido democratica
mentê.

Perdoe-mea insistência nesta questão de ordem.
Muito obrigado.
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quem for contrário que também se manifeste. Caso à Constituição deve ser aprovada em dois turnos de
contrário, quem não se manifestar estaria votando de votação. A retirada das expressões objeto de desta-
um jeito que não saberíamos distinguir quem é Depu- ques implicaria na ampliação do sentido do texto
tado, quem é funcionário e quem é assessor. aprovado em primeiro turno, produzindo um dispositi-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Enten- vo inédito, não aprovado em primeira votação". (Pal-
di a preocupação de V.Exa., e ela será respeitada. mas.)

O SR. ALCEU COLLARES - Sr. Presidente, O SR. EDUARDO CAMPOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
Tem V.Exa. a palavra. Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ALCEU COLLARES (PDT-RS. Pela or- O SR. EDUARDO CAMPOS (PSB-PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, só demo Sem revisão doorador.) - Sr. Presidente, reza o
para dar uma informação. art. 95 do Regimento Interno:

Nosso Líder, Neiva Moreira, teve a preocupa
ção...

O SR. DR. P1NOTTI-Sr. Presidente, peço a pa
lavra para uma questão de ordem.

O SR. ALCEU COLLARES - Mas S.Exa. pode
formular uma questão de ordem dentro da minha in
tervenção ou eu falo primeiro e depois S.Exa. fala?
Um de nós vai, ficar atrapalhado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
V.Exa. tem assegurada a palavra.

O SR. ALCEU COLLÁRES - O nosso Líder fa
lou como Oro Mozart, consultou:o duas ou três vezes.
S.Exa. foi orientado sobre esse texto que consta do
requerime!ílto para pedido de destaque destinado à
suprel"são; Lamentavelmente, depois das pressões
sofridas, nosso eminente assessor, respeitado porto-
dos rou s . 'osição e atendeu à demanda do
Pre . oão P Cunha edo PT, quetêm medo
de qu~ , há;rio p . a efetivamente receber no mé-
rito o 'nosspdestaqlle para eliminar...

(Tumaltbno plenário.)

O SR.PRES' ,E (João Paulo Cunha) - De-
putado AlceuGol, 'primeiro lugar, V.Exa. deve-
ria ter respeit 'ssoaque assessora a Casa
por várias d , e aSsessorou Presidentes
das mais diver êspartidárias.

(lntervi:inções simultâneas ininteligíveis.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
segundo lugar, VExa. eó Plenário têm que saber que
a responsabilidad~ da ahalise das questões de ordem
é do Presidente, não da"assessoria. (Palinas.) O Pre
sidente tem de respondê~lase arcar com as suas res
ponsabilidades.

O Deputado Luis Eduardo Magalhães, em 18 de
junho de 1996" ao ,indeferir destaque para votação em
separado com ,absoluta correspondência com o que
estamos vivendo hoje, disse: .~ proposta de emenda

I' r
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O SR. ROBSON TUMA -Sr. Presidente, peço a para o PFL aceitar a inexistência de subteto. Aceitáva-
palavra pela ordem. mos a existência de um único subteto mas não aceitá-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - vamos a sua inexistência. Depois tomamos conheci-
Tem V.Exa. a palavra. mento de que o PDT alterou o destaque e fez apresen-

O SR. ROBSON TUMA (PFL-SP. Pela ordem. tação no sentido de que se mantivesse o subteto. Dis-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, formulei semos ao PDT, inclusive, que apoiaríamos o recurso
questão de ordem a V.Exa. e considerei, inclusive, o que ele viesse a apresentar em razão de decisão
acordo dos Líderes - quebrado pelo PDT -, que im- eventualmente contrária de V.Exa.
possibilitou vários partidos desta Casa que tinham Portanto, se houver recurso, o PFL vai apoiar a
outras preocupações de apresentarem destaques proposta do PDT.
para votação em separado. Naquele momento, Em que pese não divergir no mérito - até porque
V.Exa. decidiu. Houve as ditas e as contraditas. As ouvi o funcionário a que V.Exa. se refere, Dr. Mozart,
contraditas foram, inclusive, aditadas pelos autores em quem confio de forma ilimitada -, iremos politica-
dos requerimentos. V.Exa. manteve a decisão. O De- mente apoiar o recurso do PDT. (Palmas.)
putado Arnaldo Faria de Sá, inclusive, já pediu para V.Exa. pode ter razão e parece estar do lado da
encaminhar a votação da matéria, que estamos repe- boa técnica nessa decisão, mas não me parece ser
tidamente discutindo, que é o recurso em Plenário. tão segura a sua posição - aliás, defendendo uma

Sr. Presidente, sendo matéria vencida, solicito a tese correta sob o ponto de vista político - quando
V.Exa. que seja posto em votação o recurso, para que nega a questão de ordem levantada pelo Vice-Líder
não fiquemos mais 2, 3eaté4 horasdiscutindomaté- do PFL, Deputado Onyx Lorenzoni. V.Exa., qualquer
rias já decididas por V.Exa. Deputado ou qualquer outra pessoa que leia o texto

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - do primeiro turno vai entender que, equivocadamente
V.Exa. tem razão, vou dar prosseguimento. ou não, dissemos que o subteto no Município seria o

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi- do Prefeito, se fosse inferior ao do Ministro do Supre-
dente, peço a palavra pela ordem. mo. Então, o que aprovamos aqui, involuntariamente,

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - foi que o salário do Prefeito - o que ninguém apóia,
Tem V.Exa. a palavra. mas foi aprovado, porque está no texto - poderia ser

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela superior ao do Ministro do Supremo.
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Portanto, estamos diante de um problema técn~

como V.Exa. sabe, o PFL, no primeiro turno, para co incontornável, da forma como V.Exa. abordou.
conseguir avanços no texto - particularmente com re- Não quero fazer polêmica, mas da mesma maneira
lação à transição, à permanência no cargo e à ques- que pode haver segurança e robustez na decisão da
tão das pensões das viúvas e dos órfãos -, fez acordo Mesa em relação aos outros destaques, em relação a
com a base do Governo no sentido de que não apre- essa questão de ordem, até para resguardar futuras
sentaria destaque de bancada no segundo turno. decisões, proponho-me, como Líder, a apoiar qual-

Como sempre fazemos, estamos honrando nos. quer iniciativa que dê respaldo à decisão tomada pela
so acordo, em que V.Exa. foi o grande avalista. Mas Comissão, que não tem poderes para mudar decisão
isso não significa que não tenhamos vontade de apre- do Plenário, e este erradamente decidiu que os Prefe-
sentar destaques. Entendo que existiriam motivos itos não tinham teto. Isso foi o que decidimos, e a Co-
para que destaques fossem apresentados. missão não pode mudar. Nós podemos mudar. Sou

Quando tomamos conhecimento de que o PDT favorável a que se tenha o teto.
apresentaria um destaque no sentido de estabelecer Acho fundamental a lealdade que este Líder tem
um teto único nos Estados, teto esse que deveria ser o com a Mesa, e esta para com o Líder.
do Desembargador, imediatamente dissemos ao Líder O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
do PDT, Deputado Neiva Moreira, que apoiaríamos o Essa questão já está ultrapassada.
seu destaque. Posteriormente tomamos conhecimen- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
to de que o destaque tinha o objetivo de contornar difi- fazer a consulta ao Plenário sobre o efeito suspensivo
cuIdades apresentadas. Por orientação, inclusive, da solicitado pelo Deputado Álvaro Dias, com a corrobo-
Secretaria da Mesa, o destaque seria alterado para, de ração do Deputado Enio Bacci.
forma ampliada, retirar a existência do subteto. Imedia- Solicito aos Deputados que queiram dar o apo~

tamente dissemos à Liderança do PDT que seria difícil amento a este pedido que se manifestem.



"Art. 162. Em relação aos destaques,
serão obedecidas as seguintes·normas:

IV - nãoserá permitido destaque de ex
pressão cuja retirada inverta o sentido da pro
posição ou amodifique substancialmente".

Está-se mudando substancialmente o subteto.
O subteto, que era um, passa a ser outro. Isso não
é supressão, mas uma forma simulada de introduzir
uma emenda modificativa, alterandO o sentido.

Srs. Deputados, cabe a nós zelarmos pela
Constituição e pelo Regimento, mas o principal guar
dião é o Sr. Presidente. Qualquer tentativa de supri-
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Antes, porém, concedo a palavra ao Deputado putados ao recurso. Constatado o fato, decidiremos o
Arnaldo Faria de Sá, que vai pedir ao Plenário o apoi- caminho político a ser dado a essa questão.
amento. Muito obrigado.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par- Para contraditar, concedo a palavra ao Deputado
lamentares, esta é uma Casa política. A interpretação José Eduardo Cardozo.
da Constituição tem de ser feita pelo Supremo Tribu- O SR. JOSÉ EDUARDO CARDOZO (PT-SP.
nal Federal, que é onde ocorre a interpretação no as- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
pecto jurídico. Deputados, permitam~me dialogar com V.Exas. A

Esta é uma Casa política, então, politicamente, questão está absolutamente clara. Utilizar esse argu-
esta Casa tem que tomar uma posição. Logo após a mento para suspender a votação qa matéria, para
votação do primeiro turno, pelos 4 cantos da Casa e que esta seja deliberada pela Comissão de Constitui-
nos vários Estados, foi dito que iria ser apresentado ção e Justiça e de Redação, é razoável.
um dvs para resolver a questão dos policiais civis e a Ninguém pode ignorar que a lei maior de um
dos agentes do Fisco de todos os Estados. país é a Constituição. Se o Regimento ferir a Carta

Somos Parlamentares do Congresso Nacional. Magna, o Presidente tem de seguir a Constituição.
Cada um foi eleito pelo seu Estado, onde quasetodos Caso firam a Constituição, o guardião da lei, na Casa,
foram procurados pelos policiais civis e pelos agentes é o Presidente. S. Exa. tem de intervir, como o fez. Por
do Fisco. Muitos· estão perambulando por aqui, na quê? O § 2° do art. 60 diz claramente que qualquer
certeza de que encontrariam uma decisão política proposta de mudança constituciOllal exige que seja
nesta Casa. Eles podem até perder, mas querem a discutida e votada em dois turnos.. Se eventualmente
votação do destaque para votação em separado. o subteto foi votado em primeiro turno como sendo

Desde anteS do encerramento da votação do pri- subteto do Governador para o E){ecutivo, subteto dos
meiro turno, sabíamos que havia grande preocupação Deputados para o L~gislátivo,!$ubteto dos Desembar-
no sentido de que, na votação'do segundo turno, não gadores para o Judiciárió, mw;Jar.esse subtetp, para
houvesse nenhum DVR O Deputa(Jo que me antece- que todos.os PodereS tehham c o r :cil:\ m'áxi-
deu já apresentou todas os argumentos regimentais. ma os vencimen de Des~mb ad nifjba ino-

Na verdade, Sr. Presidente, temos agora que vação de mérito. .~sáforrha, ·.haverá',oportuni-
. ... dade de outra vot tér toníla~á incohsti-

dar uma resposta política. E qual é a resposta políti- tucional. A Cons rá do desr~speitada
ca? ~ dar apoio a este recurso. Qual a conseqüência de forma evidente. .
do apoio a este recurso? Suspender a votação e tefl. .

. Sr. Presidente, se me permite, ad arguinentan-
tar buscar um grande' acordo político. dum, vamos . nar que a Constituição não fosse a

do PS~~~~~~~~h~i~~s~~::~og~ac~~ ~~~l~ú~~d;; Lei Maior. V maginar que o Regimento viesse a
se sobrepor à stituição. Vamos imaginar total in-

aparecer. Não tenho essa pretensão. Não sei se versão das norm . Mesmo assim faleceria razão aos
V.Exa~, nobre Deputado Eduardo Campos, por quem Srs. DepÚtados. Regimento é claro no art. 162 _
tenho Omaior respeito, se referiu a mim ou a qualquer volto a insistir.
outro Deputado, mas jamais admitirei tal afirmação.

Na verdade, queremos nesta Casa política bus
car apoio a esse recurso, para que dessa forma seja
dado efeito suspensivo, e só após a manifestação da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação te
remos decisão de métitó, que poderá resgatar a digni
dade da 'nos~ainstituiçl)io.Pqde parecer.aos 4 cantos
do País que houve um grande acordo, que houve um
grande conchavo, que houve urll faz-de-conta para
se apresentar algo que não Seria votado e que a qual
quer mamen.o, ad~edemente, no aspecto regimental,
poderiaserool0caçJo de lado.

Sr. Presidente, respeitosamente, solicito a
V.Exa. que verifique se há apoio de um terço dos De-

I"
i
'



':4r1. 95 .
§ 9° Na hipótese do parágrafo anterior,

o Deputado, com o apoiamento de um terço
dos presentes, poderá requerer que o Ple
nário decida, de imediato, sobre o efeito
suspensivo ao recurso".

Sr. Presidente, obviamente, em havendo um
terço, o efeito é suspensivo. Desejo que as coisas fi
quem bem claras. Para tanto, em sendo o efeito
suspensivo, terá um enorme resultado esta votação.
Quem sabe seja esta a votação mais importante do
dia, por conta de sua relevância.

Então, faço um alerta em relação à maneira de
aferir a legitimidade do resultado. V.Exa. fará uma
consulta e no decorrer desse processo determinado
Parlamentar levanta uma mão, dois levantam as duas
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mir para alterar o significado viola a Constituição, viO- O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente, peço
la o Regimento, viola as regras que nós, na nossa a palavra pela ordem.
posse, juramos aqui respeitar. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

Portanto, Srs. Deputados, em que pese o mérito, Tem V.Exa. a palavra.
em que pese os argumentos, em que pese a disputa O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB-BA. Pela or-
política, a Constituição e o Regimento são barreiras in- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ontem,
transponíveis para os Deputados. Que se respeite a quando da discussão da reforma da Previdência, o
Constituição; que se respeite o Regimento. Neste mo- PSDB esteve em obstrução. Achávamos muito impor-
mento, não nos furtemos a uma decisão do Plenário so- tante que a sociedade tivesse conhecimento do que
bre o que deve ser votado: o mérito da matéria. Não por estava sendo votado na reforma tributária, era muito
situações protestatórias, sem fundamento, sem nenhu- importante que todos soubessem o quanto era ruim o
ma legalidade, sem nenhuma constitucionalidade. texto da reforma tributária. Se tivéssemos votado on-

Muito obrigado, Sr. Presidente. tem o texto da reforma da Previdência, todo o noticiário
O SR. ENÉAS - Sr. Presidente, peço a palavra estaria direcionado para esse acontecimento, e não te-

pela ordem. ríamos o espaço necessário para informar à sociedade
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - tudo o que estava ocorrendo em relação ao aumento

Tem V.Exa. a palavra. da carga tributária. Portanto, no que fiz respeito à refor-
O SR. ENÉAS (pRONA-SP. Pela ordem. Sem ma tributária, nossa posição já foi cumprida.

revisão do orador.) - Sr. Presidente, com todo o respe- O desejo do PSDB é votar hoje a reforma da
ito a V.Exa. e ao Plenário, estou perplexo. Antes de Previdência. Os instrumentos protelatórios de ações
V.Exa. chegar, pedi permissão ao então Presidente, parlamentares legítimas de obstrução não contarão
Deputado Inocêncio Oliveira, e disse a S.Exa. o se- com o apoio do partido. Em função disso, é importan-
guinte: testifiquei, pessoalmente, a participação de to- te que a questão seja decidida pela Comissão de
dos os Srs. Líderes quando foi estabelecido um acor- Constituição e Justiça e de Redação, mas sem efeito
do. No primeiro dia - V.Exa. se recorda -, fui totalmente suspensivo no que se refere à votação da reforma da
contrário, a única voz contrária. No dia seguinte, quan- Previdência.
do se mostrou que havia algo a ser conseguido, que O SR. POMPEO DE MATTOS- Sr. Presidente,
era o mínimo - como já disse isso aqui -, houve um peço a palavra para uma questão de ordem.
acordo com todos os Srs. Líderes no sentido de que O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
não haveria destaques de bancada no segundo turno. Tem V.Exa. a palavra.

Quero lembrar a V.Exa. e a todos os Srs. Depu- O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Ques-
tados que eu, em particular - e posso provar -, sou tão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
abordado a cada instante, não por uma pessoa, mas te, diz o § 9° do art. 95 do Regimento Interno:
por dezenas, centenas de pessoas que pedem para
que isso seja reconsiderado. Creio que uma das co~

sas mais importantes é termos palavra. Pelos céus,
se não houver palavra, ninguém anda!

Sr. Presidente, o acordo foi feito no sentido de
se conseguir alguma coisa e V.Exa. manteve. Aquilo
que se postulava foi conseguido.

Estou perplexo. Gostaria que V.Exa. dissesse
ao Plenário se é, de fato, para existir ou não essa figu
ra chamada acordo. Se ela não existe - perdoe-me
V.Exa. -, eu mesmo vou apresentar um destaque para
que se tenha contribuição definida. Como disse a
V.Exa., é uma punhalada nas costas.

Sr. Presidente, se V.Exa. puser essa matéria
em votação, porfavor, faça votação nominal. Fica difí
cil avaliar quem levanta a mão, se é o Parlamentar ou
o assessor.

Muito obrigado.



"Art. 37 .
XI :.... a remuneração e o subsídio dos

ocupantes de cargos, funções e empregos
públicos da administração direta, autárquica
e fundacional, dos membros de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municípios, dos detento
res de mandato eletivo e dos demais agen
tes políticos e .os proventos, pensões ou ou
tra espécie remuneratória, percebidos cu
mulativamente ou não, incluídas as vanta
gens pessoais oU de qualquer outra nature
za, não poderão exceder o subsídio mensal,
em espécie, dos Ministros do Supremo Tri
bunal Federal, aplicando-se como limite,
nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e
nos Estados e no Distrito Federal, o subsí
dio mensal. do GOvernador no âmbito do Po
der Executivo, o subsídio. dos Deputados
Estadu~i$ e Distritais no âmbito do Poder
Legislativo e Osubsídio dos Desembargado
res do Tribunal de Justiça, limitado a noven
ta inteiros •. e vinte e cinco centésimos por
cento d?~ubsídio mensal, em espécie, dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal, no
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mãos, o outro não a levanta. Enfim, queremos aferir o disputa de verificação assim, a preocupação de
resultado de modo correto. V.Exa., evidentemente, procede, mas posso afirmar a

Nesse sentido, faço um apelo a V.Exa. a fim de V.Exa. que daqui a vista é panorâmica e mais privile-
que a consulta seja legítima, verdadeira, nominal. giada e pode-se fazer essa aferição com um pouco de
Cada Deputado deve ser chamado e dizer se aprova precisão, embora evidentemente sempre se corra al-
ou hão, se concorda ou não. Este é o cuidado que de- gum risco.
vemos ter: o de não prevalecer o "achômetro". O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT-RS. Pela

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, por
artigo é absolutamente transparente. Na. hipótese do que correr risco? Vamos somar.
parágrafo anterior, ou seja, de qualquer Deputado O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
discordar da.decisão do Presidente, cabe, evidente- V.Exa.. pode recorrer, Deputado Álvaro Dias.
mente, o pedido de efeito suspensivo. Na hipótese do O SR. ÁLVARO DIASJPDT-RN. Pela ordem.
parágrafo anterior, o Deputado, com o apoiamento de Sem revisão do orador.) - Não, Sr. Presidente, esta-
um terço dos presentes, poderá requererque o PIe- mos solicitando votação nominal.
nário decida a matéria.. Umterço é para que o Plená- OSR. PRI:SIOENTE (João Paulo Cunha) - Não
rio d~cida sobre o efeito suspensivo do recurso, não hávotação nominal. Aqui é consulta. Trata-se de ma-
que um terço decide, o que, evidentemente, não teria téria vencida.
maioria. Estaríamos instalando outro quorum na O SR. PRI:SIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
Casa. votaçã? aProp<>~tade Emenda àConstituição n° 40, de

O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente, 2003, em segundo turno, ressalvados os destaques:
mas é e~atamenteisso que previ. Quero dizer-lhe As Mesas da QâlTlara dos Deputados e do
para ter esse cuidado. Senado Federal, nos termos do arL 60da Constitui-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou ção Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
consultar oPlenári~ sobre os Deputados e asDepu- constitucional:
tadas que dão apoio ao efeito suspensivo do requeri- Art. 1° A COhstituição Federal passa a vigorar
mento d? DeputadoÁlvaro Dias, do PDT do Rio Gran- com as seguintes alterações:
de dó Norte. (pausa.)

O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,
peço verificação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - É
visível quenão há apoiamento para o efeito suspensi
vo. Está indeferido. Não há apoiamento de um terço.
V.Exa. temo direito de recorrer à Comissão de Cons
tituição e Justiça ede Redação, mas para o efeito
suspensivO está indeferido.

(lSR:PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Va
mos dar prosseguimento à apreciação da matéria. A
questão já está encerrada.

O SR. ENIQ BACCI-Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ord~m.

() SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa.apalavra.

(j SR. ENI()BACCI(PDT-RS. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, V.Exa. não res
ponde~.à 9uestilo de ordem que levantei, mas apa
rentemente~ acatou,no sentido de que se consultas.
se o flenáriOparaverificar, primeiro, quem dava o
apoiam.ento,e, em seguida, quem não dava, pois os
assesspresHue estão no plenário não se manifesta
ram, t1?asforam computados.O SR. PRESIDENTE
(João Paulo CUl'lha)- Deputado Enio Bacci, numa
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âmbito do Poder Judiciário, aplicável este li
mite aos membros do Ministério Público,
aos Procuradores e aos Defensores Públi
cos;

(NR) .

"Art. 40. Aos servidores titulares de
cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas
suas autarquias e fundações, é assegurado
regime de previdência de caráter contributi
vo e solidário, mediante contribuição do res
pectivo ente público, dos servidores ativos e
inativos e dos pensionistas, observados cri
térios que preservem o equilíbrio financeiro
e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1° Os servidores abrangidos pelo re
gime de previdência de que trata este artigo
serão aposentados, calculados os seus pro
ventos a partir dos valores fixados na forma
dos §§ 3° e 17:

I - por invalidez permanente, sendo os
proventos proporcionais ao tempo de contri
buição, exceto se decorrente de acidente em
serviço, moléstia profissional ou doença gra
ve, contagiosa ou incurável, na forma da lei.

§ 3° Para o cálculo dos proventos de
aposentadoria, por ocasião da sua conces
são, serão consideradas as remunerações
utilizadas como base para as contribuições
do servidor aos regimes de previdência de
que tratam este artigo e o art. 201, na forma
da lei.

§ YO Lei disporá sobre a concessão do
beneficio de pensão por morte, que será igual:

I - ao valor da totalidade dos proven
tos do servidor falecido, até o limite máximo
estabelecido para os benefícios do regime
geral de previdência social de que trata o
art. 201, acrescido de setenta por cento da
parcela excedente a este limite, caso apo
sentado à data do óbito; ou

11 - ao valor da totalidade da remuneração
do servidor no cargo efetivo em que se deu o
falecimento, até o limite máximo estabelecido
para os benefícios do regime geral de previdên
cia social de que trata o art. 201, acrescido de
setenta por cento da parcela excedente a este
limite, caso em atividade na data do óbito.

§ 8° É assegurado o reajustamento
dos benefícios para preservar-lhes, em ca
ráter permanente, o valor real, conforme cri
térios estabelecidos em lei.

§ 15. O regime de previdência comple
mentar de que trata o § 14 será instituído
por lei de iniciativa do respectivo Poder Exe
cutivo, observado o disposto no art. 202 e
seus parágrafos, no que couber, por inter
médio de entidades fechadas de previdên
cia complementar, de natureza pública, que
oferecerão aos respectivos participantes
planos de benefícios somente na modalida
de de contribuição definida.

§ 17. Todos os valores de remunera
ção considerados para o cálculo do benefí
cio previsto no § 3° serão devidamente atu
alizados, na forma da lei.

§ 18. Incidirá contribuição sobre os
proventos de aposentadorias e pensões
concedidas pelo regime de que trata este
artigo que superem o limite máximo estabe
lecido para os benefícios do regime geral de
previdência social de que trata o art. 201,
com percentual igual ao estabelecido para
os servidores titulares de cargos efetivos.

§ 19. O servidor de que trata este artigo
que tenha completado as exigências para apo
sentadoria voluntária estabelecidas no § 1°, 111,
"a", e que opte por permanecer em atividade
fará jus a um abono de permanência equiva
lente ao valor da sua contribuição previdenciá
ria até completar as exigências para aposenta
doria compulsória contidas no § 1°,11." (NR)

"Art. 42.
§ 1° Aplicam-se aos militares dos Esta

dos, do Distrito Federal e dos Territórios,
além do que vier a ser fixado em lei, as dis
posições do art. 14, § 8°; do art. 37, XI; do
art. 40, §§ 9° e 10; e do art. 142, §§ 2° e 3°,
cabendo a lei específica do respectivo ente
estatal dispor sobre as matérias do art. 142,
§ 3°, X, sendo as patentes dos oficiais con
feridas pelos respectivos governadores.

§ 2° Aos pensionistas dos militares dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territóri
os aplica-se o que for fixado em lei específi
ca do respectivo ente estatal."(NR)
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"Art..10 A Constituição Federal passa a serão consideradas as remunerações utiliza-
vigorar com as seguintes alterações: das como base para as contribuições do servi-

"Art. 37. dor aos regimes de previdência de que tratam
XI - a remuneração e o subsídio dosocu- este artigo e o art. 201, na forma da lei.

pantes de cargos, funções e empregos públicos ..
da administração direta, autárquica e fundacio- § 70 Lei disporá sobre a concessão do
nal, dos membros de qualquer dos Poderes da beneficio depensão por morte, que será igual:
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos I - ao valor da totalidade dos proven-
Municípios, dos detentores de mandato eletivo tos do servidor falecido, até o limite máximo
e dos demais agentes políticos e os proventos, estabelecido para os benefícios do regime
pensões ou outra espécie remuneratória, perce- geral de previdência social de que trata o
bidos cumulativamente ou não, incluídas as art. 201, acrescido de setenta por cento da
vantagens pessoais ou de qualquer outra natu- parcela excedente a este limite, caso apo-
reza, não poderão exceder o subsídio mensal, sentado à data do óbito; ou
em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal 1\ _ ao valor da. totalidade da remune-
Federal, aplicando-se como limite, nos Municípi- ração do servidor no. cargo. efetivo em que
os, o subsídio.do Prefeito, e nos Estados e no se deu o falecimento, até o limite máximo
Distrito Federal, o subsídio mensal do Governa- estabelecido para os I:>enefícios do regime
cIornoâmbito do Poder Executivo, o subsídio
dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito geral de previdência social. de que trata o

art. 201, acrescido de setenta por cento da
do Poder Legislativo e o subsídio dos Desem- parcela excedente a este limite, caso em ati-
bargadores do Tribunal de Justiça, limitado a vidade na datado óbito.
noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por
cento do subsídio mensal, em espécie, dos Mi- § 80 E assegurado o reajustamento

dos benefícios para preservar-lhes, em ca-
nistros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito ráter permanente,o valor real, conforme cri-
do Poder Judiciário, aplicável este limite aos térios estabelecidos em lei.
membros do Ministério Público, aos Procurado-
res e aosDefensores Públicos; .

"Art. 40. Aos servidores titulares de cargos
efetivos da União, dos Estados, do Distrito Fede
ral e dos Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações, é assegurado regime de previdência
de caráter contnbutivo e solidário, mediante con
tribuição do respectivo ente público, dos servido
res ativos e inativos.e dos pensionistas, observa
dos critérios que preservem o equilíbrio financei
ro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 10 Os serVidores abrangidos pelo re
gime de previdência de que trata este artigo
serão aposentados, calculados os seus pro
ventos a· partir dos valores fixados na forma
dos §§3° e17:

I - por .invalidez permanente, sendo os
proventos proporcionais ao tempo de contri
buição; exceto se decorrente de acidente em
serviço, moléstia profissional ou doença gra
ve, contagio$aou incurável, na forma da lei.

§ 30 Para o cálculo dos proventos de
aposentadoria, por ocasião da sua concessão,

§ 15. O regime de previdência comple
mentar de que trata o § 14 será instituído por
lei de iniciativado respectivo Poder Executivo,
observado o disposto no art. 202 e seus pará
grafos, no que couber, por intermédio de enti
dades fechadas de previdência complementar,
de natureza pública, que oferecerão aos res
pectivos participantes planos de benefícios so
mente na modalidade de contribuição definida.

§ 17. Todos os valores de remunera
ção considerados para o cálculo .do benefí
cio previsto·no § 3° serão devidamente atu
alizados, na forma da lei.

§ 18. Incidirá contribuição sobre os
proventos de aposentadorias e pensões
concedidas pelo regime de que trata este
artigo que superem o limite máximo esta
belecido para os benefícios do regime geral
de previdência social de que trata o art.
201, com percentual igual ao estabelecido
para os servidores titulares de cargos efeti
vos.
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§ 19. O servidor de que trata este art~

go que tenha completado as exigências
para aposentadoria voluntária estabelecidas
no § 1°, 111, "a", e que opte por permanecer
em atividade fará jus a um abono de perma
nência equivalente ao valor da sua contribu
ição previdenciária até completar as exigên
cias para aposentadoria compulsória conti
das no § 1°, 11." (NR)

"Art. 42 ..
§ 1° Aplicam-se aos militares dos Esta

dos, do Distrito Federal e dos Territórios,
além do que vier a ser fixado em lei, as dis
posições do art. 14, § 8°; do art. 37, XI; do
art. 40, §§ 9° e 10; e do art. 142, §§ 2° e 3°,
cabendo a lei específica do respectivo ente
estatal dispor sobre as matérias do art. 142,
§ 3°, X, sendo as patentes dos oficiais con
feridas pelos respectivos governadores.

§ 2° Aos pensionistas dos militares dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territóri
os aplica-se o que for fixado em lei específi
ca do respectivo ente estatal."(NR)

"Art.48 ..
XV - fixação do subsídio dos Ministros

do Supremo Tribunal Federal, observado o
que dispõem os arts. 39, § 4°, 150, 11, 153,
111, e 153, § 2°, I.

"Art.96 ..
11- .
b) a criação e a extinção de cargos e a

remuneração dos seus serviços auxiliares e
dos juízos que lhes forem vinculados, bem
como a fixação do subsídio de seus mem
bros e dos juízes, inclusive dos tribunais in
feriores, onde houver.

"Art. 149 .
§ 1° Os Estados, o Distrito Federal e

os Municípios instituirão contribuição, cobra
da de seus servidores, para o custeio, em
benefício destes, do regime previdenciário
de que trata o art. 40, cuja alíquota não será
inferior à da contribuição dos servidores titu
lares de cargos efetivos da União.

"Art. 201 ..
I - cobertura dos eventos de doença,

invalidez, morte, incluídos os resultantes de
acidente de trabalho, e idade avançada;

§ 12. Lei disporá sobre sistema espec~

ai de inclusão previdenciária para trabalha
dores de baixa renda, garantindo-lhes aces-

so a benefícios de valor igual a um salário
mínimo, exceto aposentadoria por tempo de
contribuição." (NR)

Art. 2° Observado o disposto no art. 4°
da Emenda Constitucional n° 20, de 15 de
dezembro de 1998, é assegurado o direito
de opção pela aposentadoria voluntária com
proventos calculados de acordo com o art.
40, §§ 3° e 17, da Constituição Federal,
àquele que tenha ingressado regularmente
em cargo efetivo na Administração Pública
direta, autárquica e fundacional, até a data
de publicação daquela Emenda, quando o
servidor, cumulativamente:

I - tiver cinqüenta e três anos de ida
de, se homem, e quarenta e oito anos de
idade, se mulher;

11 - tiver cinco anos de efetivo exercí
cio no cargo em que se der a aposentado
ria;

111 - contar tempo de contribuição
igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e
trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribui
ção equivalente a vinte por cento do tempo
que, na data de publicação daquela Emen
da, faltaria para atingir o limite de tempo
constante da alínea anterior.

§ 1° O servidor de que trata este artigo
que cumprir as exigências para aposentadoria
na forma do caput terá os seus proventos de
inatividade reduzidos para cada ano antecipa
do em relação aos limites de idade estabele
cidos pelo art. 40, § 1°, 111, "a", e §5° da Cons
tituição Federal, na seguinte proporção:

I - três inteiros e cinco décimos por
cento, para aquele que completar as exigên
cias para aposentadoria na forma do caput
até 31 de dezembro de 2005;

11 - cinco por cento, para aquele que
completar as exigências para aposentadoria
na forma do caput a partir de 1° de janeiro
de 2006.

§ 2° Aplica-se ao magistrado e ao
membro do Ministério Público e de Tribunal
de Contas o disposto neste artigo.

§ 3° Na aplicação do disposto no pará
grafo anterior, o magistrado ou o membro
do Ministério Público ou de Tribunal de Con
tas, se homem, terá o tempo de serviço

~~~~. -_ .._-----~~-------_.~-------
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exercido até a data de publicação da Emen- § 2° Os proventos da aposentadoria a
da Constitucional n° 20, de 15 de dezembro ser concedida aos servidores públicos refe-
de 1998, contado com acréscimo de dezes- ridos no· caput, em termos integrais ou pro-
sete por cento, observado o disposto no porcionais ao tempo de contribuição já exer-
§10. cido até a data de publicação desta Emen-

§ 4lÍ O professor, servidor da União, da, bem como as pensões de seus depen-
dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni- dentes, serão calculados de acordo com a
cfpios, incluídas suas autarquias e funda- legislação em vigor à época em que foram
ções, que, até a .data de publicação da atendidos os requisitos· nela estabelecidos
Emenda Cohstitucional n° 20, de 15 de de- para a concessão desses benefícios ou nas

d .. h'd I condições da legislação vigente.zembro e 1998, ten a Ingressa o, reguar-
mente, em cargo efetivo de magistério e que Art 4° Os servidores inativos e os pen-
opte.por aposentar-se na forma do disposto sionistas da União, dos Esta10~' do Distrito
no caput, terá. o tempo de serviço exercido Federal e c!0sMunicípios, inc uí as suas au-
até a publicação daquela Emenda contado tarquiasefundações, em gozo de benefíci-

os na data de publicação desta Emenda,
com o acréscimo de dezessete por cento,
se homem, e de vinte por cento, se. mulher, bem como os alcan9ados pelo disposto no
de.•·sde qu.e seaposente,exclus.iv.amente, seu art3°, co~tribuirãopara o custeio do re-

d f f·· , . f· - gime de que trata0 art. 40 da Constituição
com tempo e e e IVO exerclclo nas unçoes Federalc<?m percentual igual ao estabeleci-
de magistério, observadoo dispostono.§ 1°. do. para os servidores titulares de cargos

§ 5° O serv.idor de que trata este artigo, efetivos.
que tenha. completado as exigências pata Pârágrafoúnico. A contribuição previ-
apqsentadoria .voluntá~ia estabelecidas .no denciária a que se refere. o caput .. incidirá
caput, e. que opte por permanecer em ativi- apenas sobre a parcela dos proventos e das
dada, fará· jus a um abono de permanência pensões que supere:
equivalente ao \lalotdé3. sua contribuição pre- I ~ cinqüenta por cento do limite máxi-
videnciárié3. até completaras exigências para mo estabelecido para os benefícios do regi-
aposentadoria .c<>rnpuls?rié3.> contidas no art. me gE3ral de previdência social de que trata o
40, § 1°,11, da Constitui9ãoFederal. art. 201 da Constituição F~deral, para os ser-

§.6°.Àsaposentéldwias concedidas de vidores iné3.tivos e os pensionistas dos Esta-
acordo com este artigoaplicé3.-se.o disposto dos, do Distrito Federal e dos Municípios;
no art. 40,§ 8°, da Constituição Federal. 11 -sessenta por cento do limite máxi-

Art. 3°. É assegurada a concessão, a mo estabelecido para 0$ benefícios do regi-
qualquer temPo, de aposentadoria aos ser- me geral de previdência social de que trata
vidores púplicos,. bem. como pensão aos o art. 201 da Constituição FE}deral, para os
seus depe~dentes, que, até a data de publi- servidores inativos e os pensionistas da
cação dest1=' Emenda,. tenham cumprido to- União.
dos os requisiíospara.obtE}nção desses be- Art. 5° O limite máximo para o valor
nef.ícios~com base nos critérios da legisla- dos benefícios do regime geral de previdên-
ção então vigente. cia social de que trata o art. 201 da Consti-

§ 1° O.servidor de qUE} trata este artigo tuição Federal é fixado em R$ 2.400,00
que opte por permanecer em atividade ten- (dois mil e quatrocentos reais), devendo, a
do completado as exigências para aposen- partir da data dê publicação desta Emenda,
tadoria voluntária e que conte com, nomíni- ser reajustado de forma a preservar, em ca-
mo, vInte e cinco ahos de contribuição, se ráter· permanente, seu valor real,. atualizado
mulher, OU trinta anos de contribuição, se pelos mesmos índices aplicados aosbenefí-
homem, fará jus a um abono de permanên- cios do regime geral de previdência social.
cia equivalente ao valor da sua contribuição Art 6° Fica vedada a existência de
previdenciária até completar as exigências mais de. um regime •. próprio de previdência
para aposentadoria compulsória contidas no social para os servidores titulélres. de cargos
art. 40, § 1°, 11, da Constituição Federal. efetivos, e de mais de uma unidade gestora
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do respectivo regime em cada ente estatal,
ressalvado o disposto no art. 142, § 3°, X,
da Constituição Federal.

Art. ]O Ressalvado o direito de opção à
aposentadoria pelas normas estabelecidas
pelo art. 40 da Constituição Federal ou pe
las regras estabelecidas pelo art. 2° desta
Emenda, o servidor da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, incluí
das suas autarquias e fundações, que tenha
ingressado no serviço público até a data de
publicação desta Emenda poderá aposen
tar-se com proventos integrais, que corres
ponderão à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, na forma da lei, desde que,
observadas as reduções de idade e tempo
de contribuição contidas no § 5° do art. 40
da Constituição Federal, preencha, cumula
tivamente, as seguintes condições:

I - sessenta anos de idade, se ho
mem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se
mulher;

11 - trinta e cinco anos de contribuição,
se homem, e trinta anos de contribuição, se
mulher;

111 - vinte anos de efetivo exercício no
serviço público; e

IV - dez anos de carreira e cinco anos
de efetivo exercício no cargo em que se der
a aposentadoria.

Parágrafo único. Os proventos das
aposentadorias concedidas conforme este
artigo serão revistos na mesma proporção e
na mesma data, sempre que se modificar a
remuneração dos servidores em atividade,
na forma da lei, observado o disposto no art.
37, XI, da Constituição Federal.

Art. 8° Observado o disposto no art.
37, XI, da Constituição Federal, os proven
tos de aposentadoria dos servidores públi
cos titulares de cargo efetivo e as pensões
dos seus dependentes pagos pela União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, inclu
ídas suas autarquias e fundações, em frui
ção na data de publicação desta Emenda,
bem assim os proventos de aposentadoria
dos servidores e as pensões dos dependen
tes abrangidos pelo art. 3° desta Emenda,
serão revistos na mesma proporção e na
mesma data, sempre que se modificar a re-

muneração dos servidores em atividade,
sendo também estendidos aos aposentados
e pensionistas quaisquer benefícios ou van
tagens posteriormente concedidos aos ser
vidores em atividade, inclusive quando de
correntes da transformação ou reclassifica
ção do cargo ou função em que se deu a
aposentadoria ou que serviu de referência
para a concessão da pensão, na forma da
lei.

Art. 9° Até que seja fixado o valor do
subsídio de que trata o art. 37, XI, da Consti
tuição Federal, será considerado, para os
fins do limite fixado naquele inciso, o valor da
maior remuneração atribuída por lei na data
de publicação desta Emenda a Ministro do
Supremo Tribunal Federal, a título de venci
mento, de representação mensal e da parce
la recebida em razão de tempo de serviço,
aplicando-se como limite, nos Municípios, o
subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Dis
trito Federal, o subsídio mensal do Governa
dor no âmbito do Poder Executivo, o subsí
dio dos Deputados Estaduais e Distritais no
âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos
Desembargadores do Tribunal de Justiça, li
mitado a noventa inteiros e vinte e cinco cen
tésimos por cento da maior remuneração
mensal de Ministro do Supremo Tribunal Fe
deral a que se refere este artigo, no âmbito
do Poder Judiciário, aplicável este limite aos
membros do Ministério Público, aos Procura
dores e aos Defensores Públicos;

Art. 10. Aplica-se o disposto no art. 17
do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias aos vencimentos, remunera
ções e subsídios dos ocupantes de cargos,
funções e empregos públicos da administra
ção direta, autárquica e fundacional, dos
membros de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, dos detentores de mandato
eletivo e dos demais agentes políticos e os
proventos, pensões ou outra espécie remu
neratória percebidos cumulativamente ou
não, incluídas as vantagens pessoais ou de
qualquer outra natureza.

Art. 11. Revogam-se o inciso IX do §
3° do art. 142 e o § 10 do art. 201 daConsti
tuição Federal, bem como os arts. 8° e 10
da Emenda Constitucional n° 20, de 15 de
dezembro de 1998.

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



O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (PFL-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tra
ta-se da votação do projeto, ressalvados os desta
ques?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
fazer a leitura novamente.

Em votação a Proposta de Emenda à Constitu~

ção n° 40-C, de 2003, em segundo turno, ressalvados
os destaques.

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente,
gostaríamos de tomar conhecimento de quais são os
destaques.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De
putado Ronaldo Caiado, os destaques estão distribu~

dos nas bancadas. Todos aqueles que foram prejud~

cados, evidentemente, são excluídos da lista e os ou
tros estão ressalvados.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
solicitar orientação da bancada.

Como vota o PV?
O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, "sim",
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Como vota o PRONA, Deputado Enéas?
O SR. ENÉAS (PRONA-SP. Pela ordem. Sem

revisão db orador.) - Sr. Presidente, desde o início,
quando as questões foram apresentadas, V.Exa., o
plenário e os brasileiros que assistem aos pronuncia
mentos feitos nesta Casa sabem que o PRONA vota
contrariamente à proposta. O PRONA não acredita
que isso melhore a situação do povo brasileiro. O
PRONA é contrário à PEC e vota "não".

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PCdoS, Deputado Inácio Arruda?

O SR. .INÁCIO ARRUDA (PCdoB-CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, o PCdoB fez grande debate em tor
no da reforma da Previdência com sua bancada e
seus Deputados, ·ofereceu sua opinião diretamente
ao próprio Presidente da República, aos Ministros
Berzoini e José Dirceu e discutiu exaustivamente com
o Relator a matéria.

Fez inúmeras ressalvas importantes; mostrou
sua contrariedade em muitos quesitos da proposta de
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Art. 12. Esta Emenda Constitucional reforma da Previdência; apresentou emendas na Co-
entra em vigor na data de sua publicação. missão de mérito - uma delas que consideramos im

portante, acolhida pelo Relator, abre relevante janela
para a inclusão na proposta de cerca de 40 milhões
de brasileiros, que não têm nenhum tipo de cobertura
previdenciária.

Apresentou propostas de alteração no que se
refere à integralidade das aposentadorias e à parida
de entre ativos e inativos, acolhidas pelo Relator, com
alterações relativas ao atual texto constitucional.
S.Exa. acolheu parcialmente nossa emenda, o que
consideramos de grande importância para o debate,
a discussão e a luta que os servidores públicos trava
ram para alterar em conjunto a proposta original do
Governo.

Apresentamos· uma. proposta de fundo público
para tirar o caráter, que poderia. estar em curso, de
privatização da Previdênêia Social no País. O Relator
acolheu a proposta, após amplo debate na base de
sustentação do Governo, de transformar °fundo em
público, ligado aos interesses maiores do Estado na
cional.

Esse foi o esforço do PCdoS. Lutamos para dar
tal caráter à reforma da Previdência. Nesse sentido,
no primeiro turno .da votação, ressalvados os desta
ques à época da votação, apresentamos uma decla
ração de voto. Temos essa declaração. Nós, do
PCdoS, da base de sustentação do Governo Lula - e
é muito importante transmitir essa idéia -, participa
mos do processo, estamos no Governo, propusemos
modificações e alterações substanciais ao projeto

O PCdoB encaminha favoravelmente à matéria.
Encaminha o voto "sim". Considera que ocorretam
modificações importantes que sustentam nosso voto
e abrem caminho para fazer alterações ainda, quem
sabe, no Senado da República e mesmo na redação
final do texto na Câmara dos Deputados.

Sr. Presidente, votamos conscientes, tranqüilos,
pois cumprimos nosso papel. Ajudamos bastante a alte
rar a proposta em curso nesta Casa. É muito bom tera
consciência tranqüila do esforço edo papel cumprido.

Por isso, votamos favoravelmente à m(;ltéria. O
voto do PCdoB é "sim". Sabemos que estamos aju
dando a fazer com que o Governo Lulatenha êxito e
possa cumprir grande papel.nonosso País. Esse é o
voto do Partido Comunista do Brasil. Voto "sim", Sr.
Presidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Qu
ero dizer à Casa. que a atitude do Deputado Neiva
Moreira, Líder do PDT, foi de absoluta correção no
processo da apresentação do destaque. Procu-



"Por considerar inúmeras as injustiças
cometidas em nome de uma necessária re
estruturação da Previdência Social- que to
dos reconhecemos ser necessária, mas
com critérios corretos, que faça justiça aos
servidores e preserve o povo -, votamos
contrariamente à proposta de emenda cons
titucional em votação em segundo turno na
Câmara dos Deputados".

Por conseguinte, o voto é "não".
Quero agradecer a V.Exa., dizendo que apenas

cumpri meu dever de atuar segundo as regras demo
cráticas. Até vou discutir internamente no nosso blo
co, porque, segundo penso, devemos preservar as
normas democráticas e votar de acordo com a própria
consciência e os próprios compromissos ideológicos
e políticos.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PPS, Deputado Colbert Martins?

O SR. COLBERT MARTINS (PPS-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS
repetirá o mesmo voto que deu à matéria no primeiro
turno. O PPS votará "sim".

Acompanhamos toda a ação do Governo na
questão dos destaques. Os problemas que essa re
forma traz não são de hoje e aprimoramentos terão
que ser feitos no decorrer do tempo; é necessário que
assim seja feito.

O Governo Luiz Inácio Lula da Silva, em pouco
tempo, avançou. Erros que possam ter sido comet~

dos deverão ser sanados. Mas entendemos que há
avanços. Necessidades estão sendo enfrentadas
pelo Governo neste instante, necessidades essas
que se refletem nos Estados e Municípios do Brasil.
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rou-me dizendo que estava amarrado a uma decisão Entendemos que a reforma é um avanço. Por
do Diretório Nacional. Pediu-me muitas desculpas, isso, o PPS votará "sim".
mas que sentia, pelo compromisso histórico que tem O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
com o partido, como fundador, a necessidade de Como vota o PSB, Deputado Eduardo Campos?
apresentar o destaque. Aatitude de S.Exa. foi de ab- O SR. EDUARDO CAMPOS (PSB-PE. Pela or-
soluta correção e transparência no diálogo. Por isso, demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
merece ser registrada a atuação do Deputado Neiva Deputadas, Srs. Deputados, o texto que votamos em
Moreira. primeiro turno e que vamos votar agora em segundo

Com a palavra o Deputado Neiva Moreira. (Pal- turno é fruto de debate que se prolongou nesta Casa.
mas.) Antes mesmo de a proposta original do Presidente da

O SR. NEIVA MOREIRA(PDT-MAPela ordem. República e dos 27 Governadores chegar aqui, já ha-
Sem revisão do orador.) - Obrigado, Sr. Presidente. via na Câmara dos Deputados, por iniciativa de
Não poderia ser de outra maneira. V.Exa., o debate da questão da Previdência.

Sr. Presidente, quero ler um pequeno trecho do O PSB discutiu com sua executiva, seus diretó-
Diretório Nacional à bancada sobre a votação: rios e sua bancada. Apresentamos 12 emendas e 7

delas foram acatadas no processo de negociação. Fi
zemos a negociação e um acordo na base do Gover
no, que, no primeiro turno, incluiu aOposição.

O PSB está votando com o texto para o qual
contribuiu. Quero destacar o avanço do fundo público
e do fundo fechado, objeto de emenda do Partido So
cialista Brasileiro. Portanto, com o acordo e o proces
so do debate, o PSB vem reafirmar o voto "sim" que
deu noprimeiro turno.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PL, Deputado Neucimar Fraga?

O SR. NEUCIMAR FRAGA (Bloco/PL-ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PL vai continuar votando com o texto da reforma, por
que entende que ela é importante para nosso País, e
apoiando o Presidente, que tem aprovação de 76%
da população.

É imprescindível que esta reforma seja aprova
da para que possamos resolver os problemas de justi
ça social. Sabemos que toda reforma traz transtor
nos. Mesmo dentro de casa, quando vamos fazer
uma reforma, até a mulher é contra, muitas vezes, por
causa do incômodo e da poeira. Sabemos que essa
reforma é importante. Não podemos conviver com um
sistema cheio de problemas e de irregularidades.

Por isso, o PL, que é Governo, tem a Vice-Pres~

dência da República e cuja bancada demostrou fideli
dade, vai continuar firme dizendo "sim" à reforma da
Previdência, em favor de 170 milhões de brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Como vota o PP, Deputado Pedro Corrêa, Presidente
nacional do partido?

O SR. PEDRO CORRÊA (PP-PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, nós, do Partido Progressista, encaminha
mos favoravelmente à matéria, cumprindo o acordo
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tão exaustivamente discutido com os Líderes que Estamos dando passos importantes. Por. isso, o
apóiam o projeto da reforma. PSDB, em defesa do interesse do País e da grande ma-

Sabemos que essa não é a reforma ideal, mas ioria da população brasileira, encaminha o voto "sim".
certamente é a possível. Tenho certeza de que PP, O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
por meio da nossa bancada, ajudou a aprimorar esse Corno vota o PFL?
projeto, lutou muito para que benefícios fossem con- O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL-AL. Pela or-
cedidos e, finalmente, cumpriu seu dever. demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.

Por isso, o Partido Progressista encaminha o e Srs.Deputados, em primeiro lugar, o PFL faz ques-
voto "sim". tão de manifestar seu respeitototal e irrestrito àque-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - les quevotam por convicção, sejamde qualquer parti-
Como vota o PTB? do, da base de sustentação ou da Oposição; pouco

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB-RJ. Pela importa.
d S ,- d d·) S P 'd t Ébom lembrar que nós, Deputados, temos tam-or em, em revlsao o oraor. - • r. reSlene,

existem modas que pegam. A de usartermos do fute- bém uma base de sustentação, aquela base que nos
boi como rnetáfora é uma moda repetida no Brasil. manda para cá E3 que só faz verificação de quorum de

Esta. vo.tação é tão. irnportante como um pêna.Iti. 4 em 4 anos.. Essa será implacável. Será o juiz do
D ~ I '.' _. . f b I acerto ou do equívoco da posição de cada um dos

izem que o pena ti e tao Importante no ute o que Srs. Parlamentares nesta Casa.
deveriam colocar o presidente do clube para batê-lo.
Vejamo •exemplo do PP aqui. No encaminhamento O PFL, repito, respeita.o voto de seus compa-
desta votaça.-o.,.veio o Presiden.t~ Pedro Corrêa falar. nheiros, dos seus eventuais adversários de Plenário

. . nesta matéria, mas faz questão de repor algumas no-
Elaé tão importante que o Presidentechutouo pênalti. ... I

Sr. Presidente, o PTB vai repetir o voto do pr" çõesequivocadas. Ag~adeço ao Líder pe a oportuni-
. .. O . .. - ·d· h .. d dade de. falar em.. nome dopartido .e, ma..i.s do que isso,

melro turno.. s. m.ot.IVOS s.ao....0...•• con écUnento e to- d dE' t' . . Id É . f d . f "" h em nome . e quem per .e, st~eumamaenanaqua
os.. ..a mais pro un a re orma queJa VI na mm a o PFL tem orgulho de 9izer que perdeu. com as viú-

vida como~arlamentar. Em2tanos como Deputado vas, com os inativos, com os professores, com aquela
Feder~l,nu~ca assistia Uma reforma tão profunda, . f' b . d . f t . - d G . ..
feita de maneira democrática, respeitosa, inteligente. que 01 a ase. e. susen açao .• o .overno,corn os

que choram, com os que lamentam e com os servido-
AI~pns poucos perdem,fTlas Jucra o Brasil e lu- res públicos.

cram muitos. É duro perder, um po~quinhoque seja. Amaior vítima desse processo é o servidor pú-
Ninguém go~t~ de perder. Estou vendo aqui forajuí- blico, vulnerado na sua imagem, condenado à exe-
zes, delegados de. Polícia, auditores da Receita. cração,culpado dos pouquíssimos equívocos que co-
Alguns poucos p~rdem, mas muito poucos em rela- t d r' ". t
ção ao que essa emenda fez em favor da Previdência me eueos mUllsslmosque jaméllS .come eu.

Entrei no Ministério Público com 23 anos, atraí
edo Brasil. do porumacarrêira que remuneravabem, que gàran.

Peço aos meus companheiros de partido a re- tia uma ve.lhice tranqüila. P~rgunto:quantos jovens
petiçãq do gesto do .primeiroturno. Vamos. votar hojecom essa idade, com o servidor público execra-
"sim".. () re.latório é bom, a proposta é boa e a vitória é do, fariam a mesma opção?
da Câmara dos Deputados. Quem ganhou?~anhou o Governo? Tenho m"

C>PaY'tido TrabalhistaBrasileiro, imitando o ges- nhas dúvidas, nobre Deputado João Paulo Cunha. O
to do Presigente do PP, quer chutar também estabola Governo ganhouu01a votação. O Governo ganhou na
em gplebatero pênalti. Vam()s votar "sim", favoravel- Câmara dos Deputados: Sem dúvidaalguma, com os
mente~orêlatório em segundo turno. métodos em vigor, ganhará noSenadoFederal. Mas

O SR••• PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - ganhou o quê? Presenciei, neste plenário, tantas tar-
Como Vótâo PSDB? des e noites gloriosas em que, quando as votações se

O. SR. JUTAHY.JUNIOR (PSDB-BA. PeJa or- encerravam, havia a~raços,cbrnernorações efusivas.
demo Semrevisão do orador.) - Sr. Presidente, O Que vitória envergon'hadaessa de hoje! Quem é que
PSDB~óp?~~ria ter umúnicovoto, o voto "sim", coe- vibra? Quem é que aplaude, salvo aqueles que que-
rentefTlE3l1t~com suas convicções, sua história e sua rem prestarserviço?
trajetória de luta,pois semPre defendeu a necessida- Estamos falandode dever de ofício; dever de sus-
de de umareforma para a Previdência. tentar o Governo; dever de lealdade política ao Gover-
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no. O que o PFL questiona é a distância monumental Debatemos durante noites o assunto mais im-
que existe hoje entre a base popular e o Governo. Não portante deste País, as reformas. Fizemos encami-
irei brincar. Se conseguisse, poderia dizer que Pimentel nhamentos e discutimos muitas vezes com o Relator,
nas pensionistas dos outros é refresco. Mas não é, Sr. Deputado José Pimentel, a quem faço justiça neste
Presidente. Tratamos de algo muito mais grave e muito momento, pois com sua compreensão, paciência e in-
mais sério. Afundamos ou demos uma parcela para teligência muito contribuiu para que o País, a partir
afundar o conceito de servidor público. desta noite, tenha uma Previdência mais justa.

Quando entrei neste plenário, também entrava O Brasil, que elegeu um Presidente dizendo que
o Deputado José Genoíno. Foi saudado de forma cru- acabaria com os marajás, agora tem na reforma da
el por aqueles que durante 20 anos o aplaudiram e o Previdência uma vitória importante: na Constituição
endeusaram. estará inserido que ninguém neste País poderá acu-

O senhor dessa história é o povo, que vai se ma- mular salários acima de 17.330 reais, que nos Esta-
nifestar brevemente e dizer do nosso erro ou do nos- dos ninguém poderá acumular salários acima de
so acerto. 15.660 reais. E ninguém poderá dizer que a Câmara

O PFL cumpriu sua tarefa. Votou como devia. dos Deputados não teve a coragem cívica de fazer
Conseguiu, com sua resistência cívica, alguns peque- nesta noite a inclusão de 40 milhões de brasileiros por
nos ganhos, como, por exemplo, uma melhoria no re- intermédio da reforma que vamos aprovar.
dutor da pensionista. Pequenos ganhos que não nos Por isso, peço aos companheiros do PMDB que
alegram, porque não nos sentimos vencedores. não apenas repitam os votos, mas os ampliem nesta

O PFL, com muito orgulho, vai dar novamente a noite para que nossa posição fique marcada como
maioria de seus votos contra essa reforma, respeitar aqueles que contribuíram com a coragem cívica para
os do PFL e os que estão fora do PFL que estarão a que este País possa ter uma Previdência mais justa e
favor. Temos, neste momento, a certeza absoluta que que ninguém diga que 40 milhões de brasileiros não

podem participar da previdência pública e privada.
- o Governo e sua base de sustentação podem não
gostar - o povo aprendeu a ver com clareza quem é o O PMDB encaminha, com muito orgulho, o voto

"sim" e pede aos Srs. Deputados que acompanhem a
partido de oposição, quem opera de forma democrát~ Liderança nesta matéria tão importante para modifi-
ca e consciente e quem barra os abusos e quem não

carmos o Brasil. (Palmas.)
se embriaga do poder. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _

Por último, uma das grandes coisas que opera- Como vota o PT?
vam a favor do Governo era a humildade do Presiden-
te. Sou um admirador do Presidente humilde, mas O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, lem-
voltei da Venezuela preocupado com as palavras de bro a esta Casa que esta proposta, no primeiro turno,
S.Exa. ao dizer: "Eu fiz, eu votei, eu tive a coragem, recebeu votos dos Deputados do PT, PMDB, PFL,
eu faço." Oh! Essa tendência autoritária de César PS P PPS P T
nunca foi de Lula. Quem fez foi esta Casa. Para o TO~~':S ~~~~~:~u:~::n ass~nt~ ~:g~~~ ~ ~~~
bem ou para o mal, quem vai para as eleições enfren- suas bancadas, não na sua totalidade -, no primeiro
tar suas bases são os Deputados. O Presidente pode turno, votaram nesta proposta. E digo mais, no prime-
comandar, sugerir, distribuir algumas benesses, iro turno subi à tribuna e disse que a bancada do Par-
pressionar, cooptar, mas quem faz é esta Casa. tido dos Trabalhadores votaria na proposta da refor-

O PFL fez a hora, fez o momento, fez a defesa ma da Previdência, porque, ao ser concluída, abrirá
do interesse do povo brasileiro. (Palmas.) caminho para se fazer o que nunca se fez neste País,

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - como lembrou o Deputado Eunício Oliveira, Líder do
Como vota o PMDB? PMDB: se preocupar com os 40 milhões de brasilei-

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB-CE. Pela or- ros que não têm nenhum tipo de proteção previden-
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. ciária. Esta reforma abrirá caminho para esses brasi-
Deputados, esta Casa vive hoje um momento de leiros. Penso no lavador de carro, no vendedor ambu-
grandeza. Para mudar o Brasil não precisamos de lante, nos milhões de trabalhadores que, após con-
discursos bonitos e nem de demagogia, mas, como cluída esta reforma, terão direito a auxílio-acidente,
disse ontem o Presidente Lula, na Venezuela, prec~ auxílio-doença, licença-maternidade, aposentadoria
samos de coragem. por invalidez e por idade.

--~~--~-~ -- -------~~-----~--
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Conjugada com a reforma tributária, a reforma O SR. ALDO REBELO (PCdoS-SP. Pela ordem.
da Previdência vai desonerar a folha de pagamentos, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
abrindo espaço para aumentar a formalidade, uma re- Deputados, minhas primeiras palavras são de agrade-
ivindicação principalmente dos pequenos e microem- cimento, em primeiro lugar aos Deputados e Deputa-
presários. das integrantes da base do Governo, que enfrentaram

Esta reforma também reduzirá a contribuição as adversidades do debate interno em suas bancadas
dos autônomos, aumentando assim a proteção previ- e do debate com todos os segmentos da sociedade
denciária. que de alguma forma se sentiram contrariados pela

No campo do regime próprio dos servidores pú- proposta apresentacia pelo Governo do Presidente
blicos, pude demonstrar, quando da votação em pri - Lula. E todos eles, Sr~ Presidente, todos os Líderes da
meiro turno - não vou repetir tudo agora porque o base do Governo comportaram-se de forma exemplar,
tempo não me permite -, que, se não fosse realizada com lealdade, com solidariedade ao Governo, procu-
esta reforma, Estados, Municípios e a União teriam rando unir suas banca,dasno sentido de assegurar que
muito em breve, nos próximos 3 ou 4 anos, grandes estamatéria fosse aprovada naComissão de Constitu-
dificuldades de pagar salários e aposentadorias. Esta ição e Justiça, na Comissão Especial e, finalmente, no
reforma protege os salários e as aposentadorias do plenário desta Casa em primeiro turno.
futuro. Não tenho palavras para expressar minha pro-

Sr. Presidente, estamos construindo o caminho funda gratidão. ãos· companheiros e companheiras
.. S a'l r a retomada elo·crescl·mento que integram a base do Governo.para um novo r SI, pa a •

econômico, para a distribuição da renda, para a recu- Devo também, Sr. Presidente, por lealdade e por
peração da capacidade do Esta.do de investir e pagar justiça, reconhecer o papel da Oposição, o papel dos
salários dignos aos servidores, que ficaram 8 anos Deputados que aprovaram esta matéria em primeiro
sem reajuste. turno a despeito da mais acirrada oposição que fazem

Sr. Presidente, qualquer um que fosse eleito ao Governo doPresidénte Lula,. Reconheceram que o
que se está votando não é o interesse elo Governo,

PP;::i~::~~=. ~:~~~~aC:~~d~~:~:e~~~:~f~~;u~ não éo interesse.dospartidpsda.base do Governo.
Só dessa forma poderiam justificaro voto que ofere-

ma chance de ganhar a eleição incluíram no seu pro- ceram a. esta.proposta ~m. primeiro turno aoscida-
grama de governo a reforma previdenciária. Ela é ne- dãos que os elegera.mpara aqui exercer a função de
cessária. oposição.

A reforma que sai da Câmara dos Deputados, M d' D d d PSDS
como J'á foi ressaltado por Líderes da base do Gover- eu agra eClmento aos eputa os o .. e

do PFL que no primeiro turno votaram favoravelmente
no, mitiga uma série de medidas que certamente seri- a esta proposta. Sei que pelo menos parte deles vota-
am tomadas por outros que tivessem de fazê-Ia. rá da mesma forman() segundo turno.

Quero lembrar que, após a promulgação desta Meu agradecimento ao Deputado Jutahy Junior
reforma, 2.400 Municípios brasileiros que hoje co- e ao Deputado José Carlos Aleluia, que, mesmo en-
bram contribuição de inativos que ganham de 240 re- caminhando contra, comportou-se de forma a reco-
ais a 10 mil reais só poderão recolher daqueles que nhecer a legitimidade da nossa maioria.
recebem mais de 1.200 reais, os outros ficarão isen- Devo dizerao meu querido amigo e conterrâneo
tos. Esse é um dos benefícios desta reforma. (Mani- que representou o PFL no encaminhamento desta vo-
festação do Plenário.) tação, o Deputado JoséThomazNonô, que seu parti-

Sr. Presidente, não só tivemos a preocupação do não poderia ter feito melhor escolha. S.Exa. é, de
de adotar normas que protegessem os que ganhas- fato,o melhorpromotor entre os Deputadosda banca-
sem menos, como também cuidamos de exaurir o de- da do PFL Deputado José Thomaz Nonô, V. Exa.
bate nesta Casa, para que a reforma fosse justa. (Ma - cumpriu seu papel. Atacou a próposta elo Governo,
nifestação do Plenário.) acusou-a, e, como todo promotor, não pôde defender

Abancada do PT, confirmando o voto do primei- outra, porque oPFL nãOfinha uma proposta que
ro turno, votará "sim". substitUíss~ aquela que~stá sendo votada.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Deputado JóséThp~az Nonô, a ilustre bancada
ComOvóta a Liderança do Governo, Deputado Aldo de V.Exa. o escolheuco~.sabedoria,porque sabia
Rebelo? que precisava de umpromotor apenaspara acusar.
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A propósito, quando Alagoas ganhou um pro- Fiquem sabendo os senhores ouvintes que este
motor tão brilhante quanto V.Exa., a Universidade Fe- Plenário aprovou o Estatuto do Idoso, que dá uma série
deral de Alagoas perdeu um exemplar professor de de benefícios aos idosos. Apresentei emenda propondo
Direito. que os idosos aposentados não perdessem 11 % do seu

Resta-me lamentar que a única bancada que salário, e a base do Governo não concordou. Portanto,
encaminhou contra a proposta a ser votada nesta noi- o Estatuto do Idoso do PT é uma hipocrisia.
te o fez apenas porque não quer votar com o Gover- Sr. Presidente, quero fazer um registro porque
no, ou melhor, apenas porque não quer votar com to- acho que tenho um mínimo de obrigação com a socie-
dos os Deputados, de todos os partidos, a favor do dade brasileira. Vamos aprovar um projeto que esta-
Brasil. Respeito, mas lamento essa posição. belece alterações nos arts. 2°, 3° e 9° da Lei n° 9.506,

Estou certo de que na noite de hoje o Brasil dá de 30 de outubro de 1997. Objetiva-se estabelecer o
um passo à frente, pensando numa Previdência dura- seguinte: "Os Senadores, Deputados Federais ou Su-
doura, sustentável, justa, que coíba os abusos inde- plentes que assim o requererem participarão do Pla-
fensáveis dos salários monstruosos que se pagam no de Seguridade do Congressista, fazendo jus à
nos dias de hoje. aposentadoria, observada, quando esta, a legislação

Por tudo isso, pelo Brasil, cumprimento todos os aplicável ao servidor público civil da União".
Deputados e Deputadas que votarão de modo a dar Estou apresentando esse projeto, especificamen-
mais esta vitória à sociedade e ao País. te nas hipóteses de concessão de aposentadoria, limite

Muito obrigado. de idade e de tempo de contribuição, critérios de cálcu-
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi- los do valor máximo do benefício, percentuais do cálcu-

dente, peço a palavra para uma Comunicação de Li- lo de contribuição, aposentadoria complementar, acu-
derança. mulação de tetos, proventos e pensões.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Este Plenário não pode negar um projeto dessa
Tem V.Exa. a palavra, para uma Comunicação de Li- natureza. A sociedade brasileira espera, já que colo-
derança, pelo PFL. V.Exa. dispõe de 7 minutos. camos sacrifício sobre ela, podermos impor sacrifíci-

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. os sobre nós mesmos. O Governo do PT aumentou a
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- idade mínima para o servidor se aposentar, mas não
te, de antemão aviso aos companheiros, sobretudo aceitou aumentar a idade compulsória. Isso é uma in-
aos da base do Governo, que serei breve. Sei que es- dignidade, porque o aumento da idade compulsória
tão ansiosos para se livrar desse fardo que transpor- também trará economia sem prejuízo de ninguém.
tam com muita dificuldade. Sr. Presidente, é uma pena que se faça uma re-

Viajando pelo Brasil, pude perceber a agonia formacom medo do Palácio do Planalto. A voz do Pa-
desses companheiros .quando chegam aos seus lácio do Planalto leva os Deputados a registrarem seu
Estados e encontram seus eleitores funcionários pú- voto no Plenário. Isso não é bom para a democracia.
blicos. V.Exas. sabem que é verdade. O PFL traz sua contribuição ao exigir dos Con-

Sr. Presidente, hoje não é um dia de alegria. m gressistas que votem em regime de urgência projeto
ria que não existem vitoriosos. Estamos todos muito para mudar a legislação de aposentadoria dos Depu-
tristes. O único resultado disso é uma melhoria do ca~ tados. (Palmas.)
xa do Governo da União, sobretudo deste. Portanto, O SR. NELSON PELLEGRINO - Sr. Presiden-
não temos nada a comemorar. te, peço a palavra pela ordem.

Mas temos de registrar, como representantes O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
da Oposição, que essa vitória está sendo obtida com Tem V.Exa. a palavra.
sacrifícios da máquina pública. A imprensa vem publ~ O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Pela or-
cando esses últimos dias notícias sobre o Instituto demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
Nacional do Câncer, sediado no Rio de Janeiro. Foi dizer ao Deputado José Carlos Aleluia que a Liderança
ehtregue de forma descontrolada a máquina pública - do PT não só assina o requerimento de urgência, mas
e, por isso, desmontada -, certamente para conseguir também garante os votos da sua bancada. Espero que
votos para aprovar a reforma da Previdência. S.Exa. também garanta os votos da sua bancada.

Portanto, o PFL não vai insistir nessa luta por- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
que sabe que essa vitória enfraquece a democracia. Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem
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os seus lugares, a fim de ter início a votação pelosis. rio maior de indicação não seja o do conhecimento e
tema eletrônico. aperfeiçoamento científicos, mas o fato de ser esposa

Está iniciada a votação. do Presidente dá Câmara de Vereadores do Rio de
Queiram seguir a orientação do visor de cada Janeiro.

posto. De forma absoluta, o corpo técnico daquele hos-
O SR. BISIPO RODRIGUES - Sr. Presidente, pital reagiu. a essa indignidade e irresponsabilidade

peço a palavra pela ordem. pedindo demissão.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Sr. Presidente, o que está acontecendo no INCA

Tem V.Exa. a palavra. faz ruborizar qualquer cidadão de bem deste País.
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL-RJ, Pela Jamais poderíamos imaginar o Governo do PT permic

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a L~ tindo algo semelhante.
derança do PL sugere que todos os Líderes assinem Mas isso não é a exceção. Tem sido prática do
o requerimento de urgência para o projeto do Deputa- Governo petista na administração pública, Basta ob-
do José Carlos AlelUia. servar a situação da Fundação Nacional de. Saúde.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os Por solicitação do Ministro José Serra, o Presidente
Deputados qU13 não votaram na votação anterior, ao Fernando Henrique Cardoso fez publicar no Diário
fazê-lo agora, terão justificado a ausência na votação Oficial a observação .de que sÓ era permitido a funcio-
anterior. nário do setor público de saúde exercer a representa-

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - ção da Funasa.no~ Estados. Agora se .• promove um
Concedo a palavra ao nobre Deputado Jutahy Junior, loteamento da área d~saúde sem precedentes na
para urna Cornunicação de Liderança, pelo PSDB. histÓria recente do Brasil. A Funasa, em vez de imple-

O SR.. JUTAHY .JUNIOR. (PSDB-BA. Como Lí- mentar.o Prograrna Alvorada, executando obras de
der. Semrevisão do. orador.) - Sr. Presidente, Sras. e saneamento para. mel~orar a qualidade de vida da
Srs. Deputados, quando em 6 de outubro de 2002 o população, está distribuindo cargos entre os partidos
resultado eleitoral foi proclamado e deu José Serra e aliados.
Lula para osegundoturno, tive a convicção que me Para se ter uma idéia, nesse loteamento, o PT f~
tranqüilizava:fossequalfosse o resultado eleitoral, cou com 13 diretorias regionais, o PTB, com 4, o
teríamos um Estado baseado ~o princípiorepublica- PMDB, com3, o PCdoB e o PDT com 2 diretorias re-
no, no conceito da modernização, da eficiência e do
profissionalismo. gionaise o PV, o PPS e PSBcorn 1diretoria regional.

L . I· d·'d d J 's I Trata-Sé de uma indecência com o País;. é o apa-
•• utelpe a can .• I. atura. e ose erra porque e e Ih t d E t d d ~ rt'd'" I d

já havia dado demonstrações inequívocas, na sua re amen o o s a o .. e orma pa 1 ana, vlncua .o ao
exclusivo objetivo de servir aos seus militanxes e não ao

gestão nó Ministério da Saúde, de que aquela Pasta
trabalhava pela .defesa da saúde pública em nosso povo brasileiro. Não ésômente no INCA, instituto de ex-

País. S.Ex~. profissionalizou e modernizou o Ministé- ~:::~~:' s:~: :~;;~~. ~t~~~:~~~~: ~~~:~h~
rio, corno tam~ém impediu o c1ientelismo e o fisiolo-
gismo em defesa do cidadão. certeza de que oMinistroRaul Jungmannpediu o apar-

Para minha sUrpresa, a partir da posse de Lula, te par~ falarsobrl?J ~ partidarização no INCA- em tOdos
. . 'f'· . , . I d . os seto.r.e.s. da a.dmin.• istra.ç.ão pu.'blica..•.passamos a ven Icar o maisnotono exemp o e part.. ... .. . .

darização 90 aparelho do Estado em defesa de inta- Quando a Deputada Veda Grusius me disse, du-
resses político-partidários. rante ()processo eleit?ral, qUE(iríamos ver do que o

O quê estáacontecendo no Instituto Nacional PT eracapazem termosderetroc~ssonavisão repu-
do C~ncer, do .Rio de Janeiro, retrata a forma irres- blicana, I?en~eiser um exagero p~lo fato de ser pro-
ponsável c()mo o Go~erno do PT administra um insU. blemaespecífiq<> do.Rio Grande do Sul. A Deputada
tuto de excelência, nos últimos anos, tão bem adm~ Veda estava apenas prenunciando o que acontecia
nistradopéloDr. Jac9b Kligerman, e nos dá a certeza em seÚ ISstado.ExemplodissoéO Instituto Nacional
de qU7eSteprocedim~nto é incompatível com os prin- do Câncer. Exi.ste hoje um processo demetástase no
cípiosque.levarama rnaioriado eleitorado brasileiro a sistema I?Úblico~rasill3iro, vinculado ao interesse ex-
elegerLI]I~Pre~idente da República. Não podemos clusivo, ~Iientelista, fisioIÓgic~,ao nepotismo, critério
imagina~q~eesteja à frente da diretoria administrat~ básico de atendimento. e preenchimento dos cargos
va do Instituto Nacional do Câncer alguém cujo crité- nos setores essénciais do País.



Era o registro que gostaria de fazer, Sr. Presi
dente.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior votei com meu partido.

O SR.· PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Esta Presidência ·informa ao Plenário que irá seguir a
lista de inscrição: Deputados Vicentinho, Ary Vanazzi,
Josué Bengtson, Carlos Santana, Eduardo Valverde,
Colombo, Zé Geraldo, Darcísio Perondi, Henrique
Fontana, Nilson Mourão, Gervásio Silva, Claudio Ca
jado, Fernando de Fabinho, Moroni Torgan, Alex
Canziani, Paulo Pimenta, Jefferson Campos, Alexan
dre Cardoso, Laura Carneiro, Antonio Carlos Mendes
Thame, Perpétua Almeida.

O SR. HENRIQUE FONTANA -Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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O PSDB e eu, em particular, me surpreendi; dou O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
minha mão à palmatória. Tinha absoluta convicção de Tem V.Exa. a palavra.
que se José Serra ganhasse, continuaria com sua O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or-
história, sua luta, sua convicção, seu exemplo. Pen- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o no-
sei que o Governo do PT não retrocederia nesses as- bre Deputado Vicentinho, em virtude do que foi dito
pectos. O PT está dando exemplo negativo, de retro- pelo Líder do PSDB, sugere uma troca na ordem de
cesso no serviço público do Brasil. inscrição com este Parlamentar.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupei a Sr. Presidente, dirijo-me ao Líder do PSDB, De-
tribuna para demonstrar à sociedade que o PT avan- putado Jutahy Junior, para pedir a S.Exa., em primei-
çou hoje ao votar a reforma da Previdência, mas na.- ro lugar, que mantenha um critério fundamental no
gou o que afirmava no passado. Por um lado, avan- debate político democrático.
çou na correta direção da moralidade, decência, en Não é razoável que o Líder do PSDB suba à tr~

ciência, de outro, retrocedeu profundamente no que buna desta Casa para julgar e condenar um Ministro e
diz respeito à vida dos pacientes com câncer, ao fazer o Governo sem dados consistentes, porque, se ado-
nomeações irresponsáveis. tarmos essa política, poderemos perder inclusive a

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer, e o faço noção da civilidade no debate.
com profunda tristeza, porque jamais imaginei que o O que aconteceu no INCA, Sr. Presidente, Sras.
Governo do PT virasse um loteamento na saúde pú- e Srs. Deputados, foi problema de gerenciamento, o
bJica do Brasil. que este Governo está corrigindo. Levantar a hipóte-

A SRA. LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, se, Deputado Jutahy Junior, de partidarização da
peço a palavra pela ordem. gestão pública, acusar, julgar e condenar sem nenhu-

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ ma prova consistente não é o método adequado ao
Tem V.Exa. a palavra. debate político. V.Exa. pode e tem todo o direito de

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL-RJ. Pela or- criticar uma gestão, mas jamais de acusá-Ia de forma
prematura e sem provas.demo Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, re-

gistro a ausência do Deputado Rodrigo Maia, que se Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vamos
responder por todos os atos do nosso Governo. Seencontra em missão oficial na qualidade de Vice-Pre-

sidente da CPI do Banestado. Se aqui estivesse, vo- houver problema em algum setor da administração
Pública, ele será corrigido. Corrigiremos rumos semtaria "não".
pre que necessário.

É preciso que se diga que a política de saúde
adotada neste País e dirigida pelo Ministro Humberto
Costa é absolutamente qualificada. Houve melhora
no atendimento pelo SUS: ampliação, só neste prime
iro ano de Governo, de 3 a 4 mil novas equipes do
Programa Saúde da Família; ampliação do piso de
assistência básica, que não era corrigido há diversos
anos; aumento dos recursos destinados à ampliação
de leitos de UTI, depois de mais de 2 anos de deman
das reprimidas.

Quero debater a política de saúde em aplicação
no País, mas não posso aceitar aquilo que pode inclu
sive significar, Deputado Jutahy Junior, disputa de
poder em instituição, o que ocorre com muita freqüên
cia nas instituições públicas. Queremos, a partir da
posição do Ministro Humberto Costa, investigar qua
isquer limites e problemas nos serviços do INCA.

Com autoridade de quem já foi Secretário de
Saúde do Município de Porto Alegre, posso afirmar
que muitas vezes enfrentamos conflitos de poder em
estruturas públicas que às vezes podem trazer à luz
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falsas acusações de partidarizações, embora não es- Não poderia deixar de fazer este registro, Sr.
tejam ocorrendo. Presidente. O episódio, que tornou negativa a ima-

Peço ao Líder do PSDB que tenha calma, sere- gem de nossa cidade, não pode abalar a imagem de
nidadede esperar pelas investigações no INCA e não sinceridade e honestidade na política construída pe-
julgue nem condene prematuramente o Governo e o los Parlamentos brasileiros, nos âmbitos municipal,
Ministro da Saúde. estadual e federal. Precisamos varrer fatos como

Em nome do Partido dos Trabalhadores, asse- esse da face da Terra, dahistória do nosso País, para
guro ao MinistroHumberto Costa que conta com ab- que não se repitam. Somente com o fim desse tipo de
soluta solidariedade e apoio da nossa bancada pelo atitude, que manchou a honrade pessoas da nossa
excelente trabalho que vem realizando. cidade, poderemos ter urna política feita com grande-

Muito obrigado. zae responsabilidade.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - O SR. DEVANIR RIBEIRO - Sr. Presidente,

Convoco os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas peço a palavra pela ordem.
que estão em outras dependências da Casa a virem O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
ao plenário porque estamos em processo de votação. Tem V.Exa. a palavrR
Há 490 Deputados na Casa. O SR. DEVANIRRIBEIRO(PT-SP. Pela ordem.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente, Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, querojusti-
peço a palavra para contraditar o Deputado Henrique ficar a falta do nobre Deputado José Mentor, que tam-
Fontana. bém está nos Estados Unidos com a CPI do

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De- BANESTADO. Se S.Exa. estivesse aqui votaria co-
putado Alberto Goldman, V.Exa. está inscrito na lista. nosco, favoravelmente à reforma.
O Deputado Henrique Fontana permutou com o De- Muito obrigado, Sr. Presidente.
putado Vicentinho, que falará mais adiante. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

O SR. ARY VANAZZI - Sr. Presidente, peço a Concedo a palavra ao Deputado Dr. Rodolfo Pereira,
palavra pela ordem. do PDT. (Pausa.)

OSA. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Informo ao Plenário que o Deputado Dr. Hélio
Tem V.Exa. a palavra. também está em Nova Iorque.Está justificada sua au-

O SR. ARY VANAZZI (PT-RS. Pela ordem. Sem sência.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, uso a tribuna Concedo a palavra ao Deputado Josué Beng-
para lamentar o que aconteceu 3 horas atrás na m~ tson. (Pausa.)
nha cidade, São Leopoldo. Concedo a palavra ao Deputado Carlos Santa-

No ano passado, lamentável episódio político na. (Pausa.)
transformou nossa cidade em notícia. Foram filmadas O SR. EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente,
e divulgadaspara todo o País, inclusive pelo Fantástí- peço a palavra pela ordem.
co, imagens de como 11 Vereadores desviavam d~ O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
nheiro público. Houve no Município processo de cas- Tem V.Exa. a palavra.
saçãodemandato de 14 Vereadores. O SR. EDUARDO VALVERDE(PT-RO. Pelaor-

Infelizmente,Sr. Presidente, hoje, depois de demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ao
concluída toda a tramitação legal, depois de encerra- passar pelos corredores da Casa, recebi de vários
dos os processos judiciais, o Tribunal de Justiça do grupos deservidores federais aqui presentes um car-
Rio Grande do Sul anulou aquela sessão e garantiu taz que faz referência à paridade.
aos Verea.dores a possibilidade de exercer novamen- Lembro a todos que de 1994 a 2002 o índice de
te seus mandatos em nosso Município. reajuste dado pelo INSS aos aposentados foi de 34,8%,

O episódio ocorrido em São Leopoldo teve reper- ao passo que o concedido pelo Governo Federal anteri-
cuS$ão nacional e envergonhou nossa cidade. Mas o or aos inativos do serviço público federal foi de apenas
que mais nos envergonha é aJustiça permitir, por inter- 3,4%. Quem foi beneficiado? Como se pode dizerque a
médio de liminar, que todos aqueles Vereadores - com- paridade beneficia o servidor público?
provadamentecorruptos, que desviaram dinheiro, enr~ A paridade só beneficia a média e a alta buro-
quecerar'Tl-seàs custas da população do nosso Municí- cracias do Estado brasileiro, e não a baixa, que englo-
pio, a qual vive. com muitas dificuldades - a partir de ba garis, auxiliares administrativos, motoristas. Esses
amanhã exerçam livremente seu mandato. trabalhadores, aposentados pelo serviço público, ti-
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veram apenas 3,8% de reajuste. Se seus proventos t~ confundidas por falsos discursos feitos desta tribuna
vessem sofrido correção de acordo com o índice da sejam esclarecidas.
inflação real, teriam sido aumentados em 34,8%, índ~ Hoje, por exemplo, o Deputado Alceu Collares, no
ce concedido pelo INSS aos aposentados do regime final de seu discurso, disse que tem 75 anos. Portanto,
geral de previdência no período de 1994 a 2002. não é verdade que as pessoas não podem trabalhar por

Falácias são ditas aqui com o intuito de confun- mais 5 anos. O Deputado, que já está com 75 anos e
dir o povo brasileiro e principalmente os 70 milhões deveria estar usufruindo suas aposentadorias - inclusi-
de brasileiros usuários do INSS e do regime geral de ve dando uma parte para os pobres, já que S.Exa. é de
previdência social, que sequer terão qualquer tipo de esquerda -, ainda está neste plenário, de onde tem
prejuízo com esta reforma. Os inativos e pensionistas dado falsas informações ao povo brasileiro.
da alta burocracia, que, por si só, têm condições de Sinto-me orgulhoso de estar no partido a que
influenciar o reajuste dos proventos e pensões, es- me filiei em 1986. Ajudei a construir sua chegada ao
ses, sim, poderão perder tal regalia, que não é dada a Governo para fazer reformas importantes como a pre-
nenhum de nós nem ao restante do povo brasileiro. videnciária, a tributária e as demais reformas que fa-

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. remos no País durante os próximos anos.
O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, Parabenizo a Casa pela vitória obtida; paraben~

peço a palavra pela ordem. zo V.Exa. pelo trabalho como Presidente da Câmara
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - dos Deputados; parabenizo, por sua postura, o Rela-

Tem V.Exa. a palavra. tor, Deputado José Pimentel, e todos os Pariamenta-
O SR. COLBERT MARTINS (PPS-BA. Pela or- res que, durante o período de tramitação da proposta,

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, infor- enfrentaram de cabeça erguida manifestações de
mo a V.Exa. e ao Plenário que o Deputado Roberto servidores públicos.
Freire encontra-se em missão oficial no exterior, e o Temos certeza absoluta de que estamos no ca-
Deputado João Herrmann Neto está na França, onde minho certo. A partir da entrada em vigor da reforma,
acompanhou o sepultamento do Embaixador Sérgio ninguém mais neste País vai receber 20, 30, 40 mil re-
Vieira de Mello. ais de aposentadoria.

O SR. ZÉ GERALDO - Sr. Presidente, peço a Muito obrigado, Sr. Presidente.
palavra pela ordem. O SR. CHICO ALENCAR -Sr. Presidente, peço

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - a palavra pela ordem.
Tem V.Exa. a palavra. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem Tem V.Exa. a palavra.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- O SR. CHICO ALENCAR (PT-RJ. Pela ordem.
putados, sinto-me muito feliz por, neste curto manda- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, informo a
to de Deputado Federal, ter participado ativamente, V.Exa. e ao Plenário que a Deputada Maninha se en-
tanto no plenário desta Casa como no meu Estado, o contra em missão oficial em Quito, no Equador, onde
Pará, do debate com os trabalhadores, a fim de lhes representa a Câmara dos Deputados. Adiou a viagem
esclarecer sobre a reforma que estamos aprovando. ontem, na expectativa de votar o segundo turno da re-

Trabalharei de cabeça erguida durante todo forma da Previdência.
meu mandato, porque podemos comprovar neste pie- Ao justificar a ausência desta companheira, res-
nário que a reforma é necessária para o País: a esma- salto queo efeito prático de sua ausência, da absten-
gadora maioria dos Parlamentares votaram em pr~ ção que praticaria, com dor e dificuldade - as razões
meiro turno e votarão também no segundo afavor da já foram expostas - e do voto "não" é o mesmo.
proposta. A SRA. SELMA SCHONS ~ Sr. Presidente,

A previdência pública é deficitária. Daqui a 10 peço a palavra pela ordem.
anos, ou talvez antes disso, para cada aposentado ha- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
verá apenas um trabalhador na ativa. Temos certeza de Tem V.Exa. a palavra.
que os que foram mal informados saberão da verdade A SRA. SELMA SCHONS (PT-PR. Pela ordem.
quando esta reforma for aprovada no Senado. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, comunico

A partir de então poderemos fornecer a verda- à Casa que a bancada feminina acaba de protocolar
deira informação por meio de cartilhas e tantos outros moção de repúdio à sentença proferida pela corte do
tipos de materiais, a fim de que as pessoas que foram Estado de Katsina encarregada de aplicar a sharia, a

~ "~~---"----------- ~- ----" ----"-- ~--------------- ----"------~--
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qual condenou Amina Lawal à morte por apedreja- gia no Brasil. É fundamental manter a CTNBio com
mento em virtude de ter concebido um filho fora do ca- seus 9 doutores em ciência, indicados pelo Presiden-
samento. te da República, e os 9 indicados pelos Ministérios.

Recebemos há pouco a informação de que a Também é necessário que as decisões continuem
corte postergou para o dia 25 de setembro o julga- sendo deliberativas e vinculantes, e não apenas um
mento da apelação, que deveria ter sido apreciada órgão consultivo.
hoje. Por isso, Sr. Presidente, ainda há tempo de esta Caso contrário, pode acontecer o que a impren-
Casa externar seu repúdio e apelar para que a corte sa está apontandoem outros órgãos: a politização do
não condene Arnina e a deixe criar sua filha, de ape. INCRA, do BNDE$, da Petrobras.
nas 2 anos. Não acredito que ocorra. Mas, nesse caso, vai

Obrigada, Sr. Presidente. (Palmas.) arrebentar com a pesquisa, com atransgenia, com a
O SR. PASTOR FRANCISCO OLíMPIO - Sr. biotecnologia, coma exportação de que tanto preci-

Presidente, peço a palaVra pela ordem. samos, com a agricultura, com a renda, com o empre-
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - go no Brasil inteiro.

Tem V.Exá a palavra. Está com a palavra o Presidente Lula, que, no
O SR. PASTOR FRANCISCO OLíMPIO Fantástioo, disse que era contra a biotecnologia, mas

(PSB~PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. que sua posição está mudando. Alguns companhei-
Presidente, o Deputado Renato Casagrande viajou ros não têm avelocidade e a maturidade que o Presi-
para socorrer seu pai, que está passando mal. dente Lula está tendo neste assunto e em outros.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Justi- O SR. CARLOS ALBERTO LERÉIA- Sr. Presi-
fica também a ausência dó Deputado Renato Casa- dente, peço a palavra pela ordem.
grande, quê foi socorrer seu pai, que sofreuum enfarto. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

O SR. LEONARDO MATTOS - Sr. Presidente, Tem a palavra V.Exa.
peço a palavra pela ordem. O SR.. CARLOS.. ALBERTO LERÉIA

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - (PSDB-GO. Pela ()rdem. Sem revisão do orador.) -
Tem V.Exa.a palavra. Sr. Presidente, cumprimento V.Exa. pela iniciativa de

O SR. LEONARDO MAnOS (PV-MG. Pela or- convidar os. Governadores, Líderes e Vice-Líderes
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, justif~ para a reunião que ocorreu hoje de manhã na Presi-
co a ausênbiado Deputado Marcelo Ortiz, que se en- dência da Casa,que teve seqüênciaàtarde. Gostaria
contra doente. que fizesse breve relato do que foi acordado e decidi-

a SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente, do, para que todos os Parlamentares se informem a
peço ap~l?vra.pela ordem. respeito da reforma tributária.

O SR. PRES..IDENTE (João Paulo Cunha) - O SR. VICENTINHO - Sr. Presidente, peço a
Tem V;Exa. a palavra. palavra pela ordem.

O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB-RS. Pela O..sR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
ordem. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Coma palavrao Deputado Vicentinho.
Sras.e Srs. Deputados, 2 assuntos me trazem aqui. O SR. VICENTINHO (PT-SP. Pela ordem. Sem

Primeiro, não aceitaremos que o orçamento da revisão do orador.) - Sr. Presidente, antes de mais
saúde, que chega sexta-feira, no Orçamento de 2004, nada, digo ao Deputado que me antec~deu que neste
venha com o corte de 5 bilhões de reais. O Ministro Governo nuncaouvimos .falar em privatização. Ele
Guido Mantega e seu grupo de trabalho assumiram o cuida do Estad() brasileiro.• Pode ficar tranqüilo que
comprornissÓcom 15 Deputados, na quinta-feira, de vamos dar um grande salto dequalidade.
não tungarasaúde em 5 bilhões, apesar de a porteira Sr. Presidente, estavotação é muit() importante.
terficado aberta para Estados e Municípios. O Sr. Mi- Parabenizo osD~putados,porquenão estão pensan-
nistroficoude enviar projeto para que não haja des- do na próxima eleição, mas na próxima geração. É
vinculação nelT1 .. falté:[ de financiamento progressivo responsabilidade desta Casa pensar no futuro dos
também nos Estados e Municípios. nossostilhos, dos nossos netos, dos trabalhadores

Se9Uhdo, a. Casa Civil tem decisão importante da próxima geração.
pela frente.•Elé:[ nãopode arrebentar com a Comissão Nesse seqtido, com essa mesma coerência,
Técniça .• Nacional de Biossegurança, entidade res- anuncio ao Plenário que estou dando entrada na
ponsávelpelaàutorização da pesquisa de biotecnolo. Casa em projeto que trata dos desenhos·animados,



Votaram:
Sim: 357
Não: 123
Abstenções: 6
Total: 486

É APROVADA, EM SEGUNDO TURNO, A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
40, DE 2003, RESSALVADOS OS DESTAQUES.

Proposição: PEC N° 40/2003 - SEGUNDO TURNO

Presidiram a Votação: João Paulo Cunha - 16:27
Resultado da Votação:
Sim 357
Não 123
Abstenção 6
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todos estrangeiros. Nenhum se refere à cultura bras~ nosso povo, melhorar nossas condições, estabelecer
leira, à solidariedade, à relação entre brancos e na- cooperação econômica e cultural, para encontrarmos
gros, entre homens e mulheres e à história do nosso juntos a saída para o continente.
povo. Não podemos mais conceber crianças brasile~ Parabéns ao Presidente Lula pela política externa.
ras assistirem a Pokémon, Dragon Ball Z, aprenden- Obrigado, Sr. Presidente.
do. a ser egoístas e violentas. O SR. LEONARDO PICCIANI- Sr. Presidente,

O projeto que estou apresentando tem o intuito peço a palavra pela ordem.
de valorizar o desenho animado brasileiro, gerar em- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
prego e criar um novo cidadão. As crianças brasileiras Tem V.Exa. a palavra.
sabem o que significa o Dia de Ação de Graças, mas O SR. LEONARDO PICCIANI (PMDB-RJ. Pela
não o Dia de São João; sabem o que significa o dia do ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
Halloween, mas não o do caipira de São Paulo; sa- nome do PMDB, gostaria de justificar a ausência das
bem o hino americano e muitas vezes não sabem o

Deputadas Sandra Rosado e Almerinda de Carvalho,
significado da história e da cultura do nosso País. que se encontram doentes e não puderam compare-

Por isso, estou dando entrada neste projeto, em cer a este plenário, mas manifestam seu posiciona-
nome do futuro das nossas gerações, para que sejam mento favorável.
da paz, da solidariedade e não sejam egoístas nem
violentas. O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou

encerrar a votação. Alguém ainda deseja votar?
Muito obrigado.

O SR. JOSÉ RAJÃO - Sr. Presidente, peço a
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou palavra para contraditar. Faz parte da democracia fa-

encerrar a votação.
lar contra também.

Informo aos Srs. Deputados que estão inscritos
Nilson Mourão, Gervásio Silva, Claudio Cajado, Fer- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

Não, não. Vou encerrar a votação.
nando de Fabinho, Moroni Torgan, Alex Canziani, Pa- O SR. JOSÉ RAJÃO -Sr. Presidente, deixe-me
ulo Pimenta, Jefferson Campos, Alexandre Cardoso, falar contrariamente.
Laura Carneiro, Antonio Carlos Mendes Thame, Per-
pétua Almeida, Nilton Baiano, Babá, João Fontes, O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - De-
Wladimir Costa, Serafim Venzon, Alberto Goldman, putado José Rajão, temos ordem de inscrição.
Leonardo Mattos, José Rajão, Angela Guadagnin, O SR. JOSÉ RAJÃO - Brasília está de luto: três
Luci Choinacki, João Alfredo, Luiz Couto. anos e meio o funcionário público... (Apupos)

Às vezes os Parlamentares chegam ao plenário O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
e solicitam a palavra, mas se esquecem de que existe Está encerrada a votação.
uma ordem de inscrição que precisa ser obedecida, O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vou
pois há Deputados que chegaram mais cedo. proclamar o resultado.

Vou encerrar a 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, registro a
grandeza de visão do Presidente Lula em sua política
externa. Como é bom ver Lula no Peru, saudado e
bem recebido pelo povo peruano e, junto a seu Pres~

dente, discutir os rumos da América Latina; como é
bom ver nosso Presidente na Venezuela debater e
discutir os rumos da política externa do País.

Nosso Presidente está construindo uma política
externa autônoma, independente e soberana, procu
rando unificar os países da América no sentido de
conseguir, cada vez mais, ampliar o nível de vida do
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Total da Votação 486
Art. 171
Total Quorum 487
Orientação
PT-Sim
PMDB-Sim
PFL- Não
PSDB-Sim
PTB-Sim
PP-Sim
PUPSL-Sim
PSB-Sim
PPS-Sim
PDT - Não
PCdoB-Sim
PRONA-Não
PV-Sim
GOV.-Sim
Partido Bloco Voto

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB Sim
Almir Sá PL PUPSL Sim
Dr. Rodolfo Pereira PDT Sim
Francisco Rodrigues PFL Não
Luciano Castro PL PUPSL Sim
Maria Helena PMDB Sim
Pastor Frankembergen PTB Sim
Suely Campos PP Não
Total Roraima: 8

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT Sim
Coronel Alves PL PUPSL Sim
Davi Alcolumbre PDT Sim
Dr. Benedito Dias PP Não
Eduardo Seabra PTB Não
Hélio.Esteves PT Sim
Janete Capiberibe PSB Sim
Valdenor Guedes PP Sim
Total Amapá: 8

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB Não
Ann Pontes PMDB Sim
Asdrubal Bentes PMDB Não
Babá PTNão
José Priante PMDB Sim
Josué Bengtson PTB Sim
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Nicias Ribeiro PSDB Não
Nilson Pinto PSDB Não
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PL PUPSL Sim
Vic Pires Franco PFL Não
Wladimir Costa PMDB Não
Zé Geraldo PT Sim
Zé Lima PP Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Não
Zequinha Marinho PTB Sim
Total Pará: 16

AMAZONAS

Átila Lins PPS Sim
Carlos Souza PL PUPSL Sim
Francisco Garcia PP Sim
Humberto Michiles PL PUPSL Sim
Lupércio Ramos PPS Sim
Pauderney Avelino PFL Não
Silas Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB Sim
Total Amazonas: 8

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS Sim
Anselmo PT Sim
Casara PSDB Não
Confúcio Moura PMDB Sim
Eduardo Valverde PT Sim
Marinha Raupp PMDB Sim
Miguel de Souza PL PUPSL Sim
Nilton Capixaba PTB Sim
Total Rondônia: 8

ACRE

Henrique Afonso PT Sim
João Correia PMDB Não
João Tota PP Sim
Júnior Betão PPS Sim
Nilson Mourão PT Sim
Perpétua Almeida PCdoB Sim
Ronivon Santiago PP Sim
Zico Bronzeado PT Sim
Total Acre: 8

TOCANTINS

Darci Coelho PFL Sim
Eduardo Gomes PSDB Sim
Kátia Abreu PFL Não
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Maurício Rabelo PL PUPSL Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
Pastor Amarildo PSB Sim
Ronaldo Dimas PSDB Sim
Total Tocantins: 7

MARANHÃO

César Bandeira PFL Sim
Clóvis Fecury PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Dr. Ribamar Alves PSB Sim
Eliseu Moura PP Sim
Gastão Vieira PMDB Não
João Castelo PSDB Não
Neiva Moreira PDT Não
Nice Lobão PFL Não
Paulo Marinho PL PUPSL Sim
Pedro Fernandes PTB Sim
Pedro Novais PMDB Sim
Sarney Filho PV Sim
Sebastião Madeira PSDB Não
Terezinha Fernandes PT Sim
Wagner Lago PDT Não
Washington Luiz PT Sim
Total Maranhão: 17

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PUPSL Sim
Aníbal Gomes PMDB Sim
Antonio Cambraia PSDB Sim
Ariosto Holanda PSDB Sim
Arnon Bezerra PSDB Sim
Bismarck Maia PSDB Sim
Eunício Oliveira PMDB Sim
Gonzaga Mota PSDB Não
Inácio Arruda PCdoB Sim
João Alfredo PT Abstenção
José Linhares PP Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSOB Sim
Leônidas Cristino PPS Sim
Manoel Salviano PSDB Sim
Mauro Benevides PMDB Sim
Moroni Torgan PFL Não
Pastor Pedro Ribeiro PMDB Sim
Roberto Pessoa PL PUPSL Sim
Rommel Feijó PSDB Sim
Vicente Arruda PSDB Sim
Zé Gerardo PMDB Sim

Total Ceará: 22

PIAuí

Átila Lira PSDB Sim
B. Sá PPS Sim
Júlio Cesar PFL Não
Marcelo Castro PMDB Sim
Moraes Souza PMDB Sim
Mussa Demes PFL Não
Paes Landim PFL Sim
Promotor Afonso Gil PCdoB Não
Simplício Mário PT Sim
Total Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT Não
Fátima Bezerra PT Sim
Lavoisier Maia PSB Sim
Múcio Sá PTB Sim
Nélio Dias PP Não
Ney Lopes PFL Não
Total Rio Grande do Norte : 6

PARAíBA

Adauto Pereira PFL Sim
Benjamin Maranhão PMDB Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Enivaldo Ribeiro PP Sim
Inaldo Leitão PL PUPSL Sim
Lúcia Braga PMN Sim
Luiz Couto PT Sim
Marcondes Gadelha PTB Sim
Philemon Rodrigues PTB Sim
Ricardo Rique PL PUPSL Sim
Wellington Roberto PL PUPSL Sim
Wilson Santiago PMDB Sim
Total Paraíba : 12

PERNAMBUCO

André de Paula PFL Não
Armando Monteiro PTB Sim
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Sim
Eduardo Campos PSB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Não
Joaquim Francisco PTB Sim
José Chaves PTB Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim

-~------ ----------- -----------.--- .. ~~--------------------------~~-
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José Múcio Monteiro PTB Sim
Luiz Piauhylino PTB Sim
Marcos de Jesus PL PUPSL Sim
Maurício Rands PT Sim
Miguel Arraes PSB Sim
Osvaldo Coelho PFL Sim
PastorFrancisco Olímpio PSB Sim
Paulo Rubem Santiago PT Abstenção
Pedro Corrêa PP Sim
Raul Jungmann PPS Sim
Renildo Calheiros PCdoB Sim
Roberto Magalhães PTB Sim
Severino Cavalcanti PP Sim
Total Pernambuco: 23

ALAGOAS

Benedito de Lira PP Sim
Givaldo Carimbão PSB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Não
João Caldas PL PUPSL Sim
João Lyra PTB Sim
José Thomaz NonÔ PFL Não
Maurício Quintella Lessa PSB Sim
Olavo Calheiros PMOB Sim
Rogério Teófilo PFL Não
Total Alagoas: 9

SERGIPE

Bosco Costa PSOB Não
Cleonâncio Fonseca PP Não
Heleno Silva PL PUPSL Sim
Jackson Barreto PTB Sim
João Fontes PT Não
Jorge Alberto PMOB Sim
Machado PFL Sim
Mendonça Prado PFL Sim
Total Sergipe: 8

BAHIA

Alice Portugal pedoB Não
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL Sim
Aroldo Cedraz PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Colbert Martins PPS Sim
Coriolano Sales PFL Sim
Daniel Almeida PCdoS Sim
Edson Duarte PV Sim
Fábio Souto PFL Sim
Félix Mendonça PTB Sim

Fernando de Fabinho PFL Sim
Geddel Vieira Lima PMOB Não
Gerson Gabrielli PFL Sim
Guilherme Menezes PT Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
João Almeida PSOB Sim
João Carlos Bacelar PFL Sim
João Leão PL PUPSL Sim
Jonival Lucas Junior PTB Sim
José Carlos Aleluia PFLNão
José Carlos Araújo PFL Sim
José Rocha PFL Sim
Josias Gomes PT Sim
Jutahy Junior PSOB Sim
Luiz Alberto PT Sim
Luiz Bassuma PTSim
Luiz Carreira PFL Sim
Marcelo Guimarães Filho PFL Sim
Mário Negrorno~te PP Sim
Milton Barbosa PFL Sim
Nelson.pellegrino PT Sim
Paulo Magalhães PFL Sim
Pedrolrujo PFL Sim
Reginaldo Germano PFL Sim
Rohério Nunes PFL Sim
Severiano Alves PDl Sim
Walter Pihheiro PTNão
lelihda Novaes PPL Sim
leiéuRibéiro PT Sim
Total Bahia: 39

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS Sim
Bonifácio de Andrada PSOB Sim
Cabo Júlio PSB Sim
Carlos Mota PL PUPSL Sim
Carlos Willian PSB Sim
César Medeiros PTSim
Cleuber Carneiro.PFL Não
Custódio Mattos PSOB Sim
Or. Francisco Gonçalves PTB Sim
Edmar Moreira PL PUPSL Sim
Eduardo Barbosa PSOB Sim
Eliseu Resende PFL Não
Fernando Diniz PMDB Sim
Geraldo Thadeu PPS Sim
Gilmar Machado PT Sim
Ibrahirn Abi-Ackel PP Sim
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Isaías Silvestre PSB Sim

Ivo José PT Sim
Jaime Martins PL PUPSL Sim

João Magalhães PTB Sim

João Magno PT Sim

João Paulo Gomes da Silva PL PUPSL Sim
José Militão PTB Não
José Santana de Vasconcellos PL PUPSL Sim
Júlio Delgado PPS Sim
Lael Varella PFL Sim
Leonardo Mattos PV Sim
Leonardo Monteiro PT Sim
Lincoln Portela PL PUPSL Sim
Marcello Siqueira PMDB Sim
Márcio Reinaldo Moreira PP Não
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário Assad Júnior PL PUPSL Sim
Mário Heringer PDT Sim
Mauro Lopes PMDB Sim
Narcio Rodrigues PSDB Sim
Odair PTSim
Osmânio Pereira PTB Sim
Patrus Ananias PT Sim
Paulo Delgado PT Sim
Rafael Guerra PSDB Não
Reginaldo Lopes PT Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anizio PP Sim
Romeu Queiroz PTB Sim
Ronaldo Vasconcellos PTB Não
Saraiva Felipe PMDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB Não
Silas Brasileiro PMDB Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Vittorio Medioli PSDB Sim
Total Minas Gerais: 51

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP Sim
Iriny Lopes PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
Manato PDT Sim
Marcus Vicente PTB Sim
Neucimar Fraga PL PUPSL Sim
Nilton Baiano PP Não
Total Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB Sim
Alexandre Santos PP Sim
Almir Moura PL PUPSL Sim
André Luiz PMDB Sim
Antonio Carlos Biscaia PT Sim
Bernardo Ariston PMDB Não
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Carlos Nader PFL Não
Carlos Santana PT Sim
Chico Alencar PT Abstenção
DeJey PV Sim
Dr. Heleno PP Sim
Edson Ezequiel PMDB Sim
Eduardo Paes PSDB Não
Elaine Costa PTB Sim
Fernando Gabeira PT Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Francisco Dornelles PP Sim
Itamar Serpa PSDB Sim
Jair Bolsonaro PTB Não
Jandira Feghali PCdoB Não
João Mendes de Jesus PSL PUPSL Sim
Jorge Bittar PT Sim
José Divino PMDB Sim
Juíza Denise Frossard PSDB Não
Julio Lopes PP Sim
Laura Carneiro PFL Não
Leonardo Picciani PMDB Sim
Lindberg Farias PT Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Maria Lucia PMDB Não
Miriam Reid PSB Não
Moreira Franco PMDB Não
Paulo Baltazar PSB Sim
Paulo Feijó PSDB Sim
Reinaldo Betão PL PUPSL Sim
Renato Cozzolino PSC Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Sandro Matos PMDB Sim
Simão Sessim PP Sim
Vieira Reis PMDB Sim
Total Rio de Janeiro: 41

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB Sim
Aldo Rebelo PCdoB Sim
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Sim
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GOIÁS

MATO GROSSO

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB Não
José Rajão PSDS Não
José Roberto Arruda PFL Não
Osório Adriano PFL Não
Sigmaringa Seixas PT Sim
Tatico PTBSim
Wasny de Roure PT Sim
Total Distrito Federal: 7

Carlos Abicalil PT Sim
Celcita Pinheiro PFL Não
Pedro Henry PP Sim
Ricarte de Freitas PTB Sim
Rogério Silva PPS Sim
Thelma de Oliveira PSDB Não
Welinton Fagundes PL PUPSL Sim
Wilson Santos PSOB Não
Total Mato Grosso: 8

Barbosa Neto PMOB Sim
Carlos Alberto Leréia PSDB Sim
João Campos PSOB Não
Jovair Arantes PTB Não
Leandro Vilela PMDB Sim
Leonardo Vilela PP Sim
Luiz Bittencourt PMOB Não
Neyde Aparecida PT Sim
Pedro Chaves PMDB Sim

Amauri Robledo Gasques PRONA Não Professor Luizinho PT Sim
Angela Guadagnin PT Sim Ricardo Izar PTB Sim
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Não Roberto Gouveia PT Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Não Robson Tuma PFL Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim Rubinelli PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Não Salvador Zimbaldi PTS Sim
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim Teima de Souza PT Sim
Carlos Sampaio PSDB Não Vadão Gomes PP Sim
Celso Russomanno PP Sim Valdemar Costa Neto PL PUPSL Sim
Cláudio Magrão PPS Sim Vanderlei Assis PRONA Não
Corauci Sobrinho PFL Não Vicente Cascione PTB Sim
Delfim Netto PP Sim Vicentinhó PT Sim
Devanir Ribeiro PT Sim Walter Feldman PSDB Sim
Oimas Ramalho PPS Sim Zulaiê Cobra PSOB Sim
Dr. Evilásio PSB Sim Total São Paulo :65
Dr. Pinotti PMDB Não
Ourval Orlato PT Sim
Edna Macedo PTB Não
Elimar Máximo Damasceno PRONA Não
Enéas PRONA Não
Gilberto Kassab PFL Não
Gilberto Nascimento PMDB Sim
Iara Bernardi PT Sim
IIdeu Araujo PRONA Não
Ivan Valente PT Abstenção
Jamil Murad pedoB Sim
Jefferson Campos PSB Sim
João Batista PFL Não
João Paulo Cunha PT Art. 17
José Eduardo Cardozo PT Sim
Jovino Cândido PV Não
Julio Semeghini PSDB Sim
Lobbe Neto PSOB Não
Luciano Zica PT Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiz Carlos Santos PFL Não
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Luiza ErundinaPSB Não
Marcos Abramo PFL Não
MariângelaDuarte PT Sim
Medeiros PL PUPSL Sim
Michel Temer PMDB Sim
Milton Monti PL PUPSL Sim
Neuton Lima PTS Sim
Orlando Fantazzini PT Abstenção
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Paulo LimaPMOB Sim
Professor Irapuan Teixeira PRONA Não
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Roberto Balestra PP Sim

Ronaldo Caiado PFL Não
Rubens Otoni PT Sim

Sandes Júnior PP Não
Sandro Mabel PL PUPSL Sim
Vilmar Rocha PFL Não
Total Goiás: 15

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT Sim
Antonio Cruz PTB Sim
Geraldo Resende PPS Sim
João Grandão PT Sim
Murilo Zauith PFL Não
Nelson Trad PMDB Não
Vander Loubet PT Sim
Waldemir Moka PMDB Não
Total Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL Não
Affonso Camargo PSDB Sim
Alex Canziani PTB Sim
André Zacharow PDT Sim
Assis Miguel do Couto PT Sim
Cezar Silvestri PPS Sim
Chico da Princesa PL PUPSL Sim
Colombo PT Sim
Dilceu Sperafico PP Sim
Dr. Rosinha PT Sim
Dra. Clair PT Sim
Eduardo Sciarra PFL Não
Giacobo PL PUPSL Sim
Gustavo Fruet PMDB Sim
Hermes Parcianello PMDB Sim
Iris Simões PTB Sim
José Borba PMDB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
José Janene PP Sim
Luiz Carlos HaulyPSDB Não
Max Rosenmann PMDB Sim
Moacir Micheletto PMDB Sim
Nelson Meurer PP Sim
Odílio Balbinotti PMDB Sim
Oliveira Filho PL PUPSL Sim
Osmar Serraglio PMDB Sim
Paulo Bernardo PT Sim
Ricardo Barros PP Não

Selma Schons PT Sim
Takayama PMDB Sim
Total Paraná: 30

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB Sim
Carlito Merss PT Sim
Edison Andrino PMDB Não
Gervásio Silva PFL Não
Ivan Ranzolin PP Não
João Matos PMDB Sim
João Pizzolatti PP Sim
Jorge Boeira PT Sim
Leodegar Tiscoski PP Não
Luci Choinacki PT Sim
Mauro Passos PT Abstenção
Paulo Afonso PMDB Não
Paulo Bauer PFL Não
Serafim Venzon PSDB Não
Vignatti PT Sim
Zonta PP Não
Total Santa Catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT Sim
Alceu Collares PDT Não
Ary Vanazzi PT Sim
Augusto Nardes PP Sim
Beto Albuquerque PSB Sim
Cezar Schirmer PMDB Não
Darcísio Perondi PMDB Sim
Eliseu Padilha PMDB Não
Enio Bacci PDT Não
Érico Ribeiro PP Sim
Francisco Appio PP Não
Francisco Turra PP Não
Henrique Fontana PT Sim
José Ivo Sartori PMDB Não
Júlio Redecker PSDB Não
Kelly Moraes PTB Não
Luciana Genro PT Não
Luis Carlos Heinze PP Não
Maria do Rosário PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB Não
Milton Cardias PTB Sim
Nelson Proença PPS Sim
Onyx Lorenzoni PFL Não

Orlando Desconsi PT Sim
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Osvaldo Biolchi PMDB Sim

Pastor Reinaldo PTB Sim
Paulo Gouvêa PL PUPSL Sim
Paulo Pimenta PT Sim
Pompeo de Mattos PDTNão
Tarcisio Zimmermann PT Sim
Veda Crusius PSDB Não
Total Rio Grande do Sul: 31

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Há
sobre a mesa e vão à publicação as seguintes

DECLARAÇÕES DE VOTOS

DECLARAÇÃO DE VOTO

Senhor Presidente, senhoras e senhores deputa
dos, povo brasileiro,

Desde o primeiro momento da tramitação nesta
Casa do atual·projeto de reforma da Previdência, nós,
os comunistas, não só discordamos da prioridade dest~

nada a essa reforma como, publicamente, explicitamos
nossas divergências profundas com o seu teor.

A partir da primeirahora, o PCdoS empreendeu
junto à base de sustentação do governo intensa ação
política com o objetivo de alterar o seu conteúdo, vi
sando resguardar direitos dos servidores públicos,
dos trabalhadores em geral e os interesses do Estado
brasileiro. Na Comissão Especial que examinou a re
ferida Proposta de Emenda à Constituição, a banca
da do PCdoB apresentou seis emendas fundamenta
is à preservação desses direitos adquiridos.

Agora, quando o Relatório final sobre a reforma
da Previdência vemàapreciação e votação do plená
rio daCâmara, cohstat~mos que, a despeito das mo
dificações ocorridas no projeto original, e que o ate
nuaram, o Relatódoaihda se encontra aquém das
propostas e críticas.apresentadas pelo PCdoB e ou
tras forças partidárias e sociais. Permanece uma re
forma fiscalista, queatingá direitos dos servidores,
pune os inativos, não sinaliza para o fortalecimento
do Estado nacional egue apresenta, ademais, um
sentido privatista.

Isto se destaca, a despeito das mudanças feitas
pelo governo em atendimento às reivindicações de
seus aliados e d()strabalhadores - e que considero
conquistas - em questões como a integralidade para
os atuais servidores e naadoção de mecanismos que
visam a inclue;ão ao sistema previdenciário de mi
lhões de bra$i~eiros,hojesemnenhuma proteção pre
videnciária, admitindo ainda que a previdência com
plementar será pública.

Mas, Sr. Presidente, o voto do PCdoS não pode
desconsiderar a situação turbulenta e tensa que se
registra no presente momento em nosso País. O go
verno Lula, que ajudamos a eleger, e do qual partici
pamos, ainda enfrenta no âmbito da economia e da
vida social os efeitos danosos legados pelos gover
nos de FHC. Não se conseguiu ainda retomar o de
senvolvimento .nacional. Pressões se levantam, de
fora e de. dentro do País, para que Lula reprima os
movimentos reivindicatórios que lutam por terra, teto
e trabalho. Setores que servilmente constituíram os
pilares para a implantação do modelo neoliberal em
nosso País, arti~ulam-se para organizar uma oposi
ção de direita, com o objetivo de ameaçar a estabili
dade do governo.

É nossa opinião queo governo, ainda nos pri
meiros meses de seu mandato, precisa de respaldo
tanto para resistir às investidas de uma .exacerbada
oposição conservadora, como também para promo
ver as mudanças indispensáveis que o nosso povo
tanto anseia - e pelas quais votou em Lula. Por essas
razões o v~to do pedoB éde apoio ao governo Lula,
mas aS13inalaJortediscordância com relação à refor
ma de previdência em pauta. Votamos sim no gover
no cujo p~esidente h.á pouco foi.eleito pornosso povo,
levantando a bandeira da espera~ça. fundamentada
nas mudanças. Pensamos que ovoto contrário, nes
se instante, podl;lria fortalecer as forças que atuam
para desestabilizá-Io.

Ao proclamaras razões de seu voto, o PCdoB re
afirma a convicção de que o governo Lula deVe atterar
sua a~~nda na dirElÇão .do compromisso de mudança
que assumiucorntoda a.Nação, buscando uma nova
orientação emrpatéria de.. política macroeconômica.
Isso deve se~feito imediatamente, pois são crescentes
as dificlJldad~snaeco(l0mia real, com a retração da
produçêíoindl,Jstrial, oaumento do desemprego- e, em
conse9üência, d~miséria, da fome, da segregação, da
margin~lidadeSociale,JX>rfim, da violência espontânea
e ilimitada. P~ra tal, é imperativo a adoção de medidas
queassegurElm ..•~. retomada imediata do desenvolvi
mento, cqm so~~rania, ampliação da democracia e va
lorização do trabalho.

Énesse sentido o voto sim do PCdoB.
Brasília, 27 de a~ostode 2003. -Inácio Arruda

(CE), Deputado Federal, Líder do PCdo8.

DECLARAÇÃO DE VOTO

VOTO DIVE~GENTE DA DEPUTADA JUíZA
DENISE FROSSARD

Inadmissibilidade..de proposta que
atenta contra o Estado Democrático de
Direito, por violar: a) o princípio da sepa
ração dos poderes, ao modificar a com·



Consolidado esse hábito - um mau hábito - estará
consumado o pior dos mundos para a democracia.

Que garantia terá o eleitor no momento do voto,
se com o resultado das urnas o que obtém é o cumpri
mento de vontades outras que não a sua própria? Se
o que obtém é o cumprimento das vontades do gover
no, do líder partidário do governador a ou b, do em
presário x ou Y?

Tenho esperanças de que não seja assim. Mas
se assim for, assim será. Que seja feita, então, à von
tade do Rei.

Mas sem o meu voto
Um voto que expressa o princípio de uma cida

dã, orgulhosa de sua condição de parlamentar, que
tem o dever de exercer o controle interno da constitu
cionalidade das leis para que não se verifique, como
em passado sofridamente recente, enxurrada de
ações na justiça propostas por cidadãos aflitos diante
da volúpia do rei, ao atentar contra direitos e garanti
as consagrados na Constituição.

Vamos ao exame das inconstitucionalidades.
A presente proposta pretende emendar outra

emenda, a saber, o art. 8°, da Emenda Constitucional
n° 20, de 15 de dezembro de 1998, o que é uma here
sia juridical e uma violação ao devido processo jurídi
co, inerente ao estado democrático de direito.

A emenda à Constituição é um veículo formal. A
modificação que se pretende introduzir é· o aspecto
material da reforma propriamente dita, pois, contém a
material que irá constar do texto constitucional. Uma
vez introduzida à modificação, o seu conteúdo passa
a integrar o texto constitucional. Estará, assim, con
cluída a reforma constitucional. Se, porventura, hou
ver pretensão a um novo tratamento da matéria, não
se há de emendar a emenda, mas, sim, de emendar o
texto constitucional modificado pela reforma anterior.

A emenda à Constituição, diferentemente dos
demais tipos de atos normativos arrolados nos inci-
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petência dos Poderes da República e indicará sentimento igual à soberania da sociedade,
exorbitar dos lindes da Emenda à Consti. da qual essa Casa deve ser fiel depositária.
tuição; b) os direitos e garantias indivi- Tem razão o Deputado Thomaz Nonô quando
duais, ao abalar a segurança, o direito observou, que as eleições no Brasil, a partir do que
adquirido, o ato jurídico perfeito, o devi. aqui se viu, serão diferentes.
do processo legal e a irredutibilidade dos O ponto de convergência entre eleitores e can-
vencimentos e subsídios. didatos se dá nos discursos e nas propostas de cam-

Eminentes Deputados, panha. Os eleitores escolhem os candidatos em que
A minha resistência em freqüentar os médicos, votam a partir de suas propostas; escolhem para que

somada à minha fragilidade ao clima seco de Brasília, os escolhidos, no exercício dos mandatos que rece-
terminaram por agravar os sintomas de uma sinusite, bem, honrem os compromissos assumidos. Ao se
uma companheira indesejável desde o período da perder este elo, em que ponto se dará à convergên-
campanha eleitoral. cia?

O descuido trouxe o risco de seqüelas irrevers~

veis que me levaram a um repouso compulsório e me
afastaram do front parlamentar, na semana que an
tecedeu à votação do primeiro turno do que se con
vencionou chamar "Reforma da Previdência".

No Rio de Janeiro, em reclusão forçada, acom
panhei o esforço monumental dessa Casa, despend~
do em longas sessões, realizadas no curto período de
três dias, que levaram à aprovação da dita reforma
em primeiro turno.

Eu sobrevivi à minha enfermidade. Não sei, po
rém, se o corpo do funcionalismo sobreviverá ao re
médio adotado que, supostamente, debelará os ma
les da Previdência.

Cumpri o meu papel na Comissão de Constitu~

ção e Justiça. Lamentei não estar aqui para dar cont~
nuidade aos meus propósitos no dia da votação. Por
convicção do erro que se comete, cumpri o compro
misso que, nas ruas, assumi com parte significativa
dos meus eleitores. Compromisso que mantenho e
que traduz a rejeição a qualquer iniciativa que possa
piorar a já deplorável situação profissional em que se
encontram os servidores públicos.

Estava certo o senhor presidente da república
quando declarou à Nação Brasileira que nada o impe
diria de aprovar esta reforma. Nada, a não ser Deus,
disse ele. Deus, na sua infinita bondade e infinita pa
ciência com os nossos erros, poupou o desafiante
que agiu como prometeu.

lula locuta causa finita.

Essa conhecida frase latina, traduzo assim para
a velha e boa língua pátria:

Lula falou, tá falado.
Há nesse comportamento do Executivo uma ev~

dência da pouca importância dada ao processo legisla
tivo - deliberadamente, não uso a expressão mais pre
cisa: o descaso. Uma evidência que, por conseqüência,
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sosdo art. 59 da Constituição Federal, não se compa- Trata-se de um direito fundamental do indivíduo, que
a PEC está retirando no caso concreto.

dece com disposições: A PEC atenta contra o ato jurídicoperfeito e contra
a)que a regulamentem, posto que normas regu- o direito adquirido, ainda que ela não dissimulasse um

lamentadoras devem ser objeto de ato normativo pró- projeto de lei ordinária travestida de emenda à Constitui-
prio (lei complementar, lei ordinária, decreto); ção. Isto porque essas garantias obstam a modificação

b) estranhas à sua finalidade, incluídas no elen- de situações jurídicas consolidadas no tempo. Elas re
presentam uma conquista da civilização ocidental no

co das "outras providências". campo das liberdades públicas. Refletem certeza e se-
A garantia do devido processo jurídico abrange gurança, alicerces do Direitoque,. num Estado Democrá-

o processo legislativo. As leis, ao contrário das emen- tico de Direito, devem ser inabaláveis.
das constitucionais, além das demais diferenças nos Em sendo o Brasil· um Estado Democrático de
seus trâmites, exigem a sanção presidencial. No pre- Direito, tais princípiosnão são meras abstrações figu-
sente caso, o Congresso aopromulgar normas regu- rando esteticamente na Constituição. Exigem concre-
lamentadoras e normas relativas a "outras providênc~ ção no plano dos fatos. De que.valem tais garantias
as", estaria exercendo, indevidamente, atribuição que se o cidadão delas não pode desfrutar na concreta re-
é exclusiva do.Presidente da República. Isso tipifica- alidade dos fatos? A PEC retira a eficácia dessas ga-
ria violação do princípio da independência e harmonia rantias em relação aos aposentados e aos pensionis-
entre os Poderes Executivo e Legislativo, exigido pelo tas. Isto representa uma téndência de abolição muito
art. 2°, e expresso nos arts. 65/66 e 84, inciso IV, to- séria e acentuada.
dos da Constituição Federal. Ao titular do Poder Constituinte, no caso, o Povo

No que concerne aos direitos e garantias, estou Brasileiro, interessa a vigência desses princípios es-
convencida de que a proposta faz tabula rasa do di- senciais do Direito. Em nome dopovo, o representan-
reito adquirido, do ato jurídico perfeito e do devido te exerce tal poder. Logo, o J~presentante do povo
processo legal, quando sustenta a constitucionalida- deve se curvar ante esses princípios, cuja conquista
de do art. 5°, da PEC, que cria para os servidores ina- custou O sacrifício de muitas gerações.
tivos e pensionistas, a obrigação de contribuírem Se assim é como representante do povo no
para o custeio do regime da previdência (como se exercício do Poder Constituinte, com maior razão o
eles jamais houvessem contribuído!) será no exercício do Poder Constituído.

Data maxima.ven.ia, tal constitucionalidade é No Brasil, a reforma da Constituição é compe-
. 'I d" . . d tência regular do Poder Constituído, tal como as de-
Insustentave por esse JSpOSltIVO, assim como to os mais competê.ncias.• ·.Iegislativéts. arrolad... as no art. 59 e
os demais dispositivos, a partir do art. 2° até o art. 11, .. .
da proposta em tela., fazem da emenda à Constitu" incisos, da Constituição Federal. A diferença está
ção, uma lei infraconstitucional, sem obedecer os trâ- apenas nos trâmites do processo legislativo e na rele-
mites de uma lei infraconstitucional. vância da tarefa normativa, pois, a reforma tem por

objeto a modificação pontual da Constituição, sem
Em momento·algum, a PEC nO 40 introduz os ameaçar C)S direitos eas garantias.individuais e ou-

preceitos dos seus arts. 2° a 11, no texto constitucio- tros princípios essenciais do Estado de Direito.
nal.lssotipifica afrpntaà independência e à harmonia No presentElcaso, apEC,de modo inequívoco,
dos Poderes daHepública. eà garantia do devido pro- tende a apoliressal3garantias, quando cria uma con-
cesso jurídico, pois, cpntorna a sanção presidencial e tribuição paraincidirs<>bre os proventos da aposenta-
demais trâmites doprocessC)dasleis infraconstitucio- doriae as pensõesjác<>ncEldidassob.aégide da lei e
nais, Emenda àConstituiç~o, repise-se, não é lei do direito: Os ato~ des~asaposElmadorias e pensões

~~~~~~~'~~~d~i~:jt~~~ fg~ri~:t~~i~~~~ma que se já se consumaramde a.cprdocomas normas constitu
cionais e.legai~vigElrtes à~poca emqueforam mate-

No que taqgE;lao direito adquirido e ao ato juríd~ rializados,. NãoPÓdem, portal1to,seP:nodificados por
co perfeito, a.. qUe~tão nil<l é ada extensão do c.onceito normas constitlJci<>nai~ .elegé\isposteriores. Desse
de lei noincisoXXXVI J do art. 5° da Constituição Fede- ato jurídico perfeito dec9rre odireitodemanter o sta-
ral. O que se deve inda~ê:lr é o seguinte: por que a lei tus próprio dos sellsefeitos. N() cé:ls<>sobanálise, en-
não deve prejudicar essas gé:l.rantias? A resposta que tre esses efeitos, está o de recE;lber qs proventos e as
se impõeaqvém doprocesso civilizatório da human" pensões, sema necessidadedecontribqir, porque no
dade:porqujaessas ~a~antia.s estão acima do legisla- vigente sistema, o servidor ativo contribuía para obter
dor e doEstado, inscrevendo-se entre os direitos un" uma retribuiçãO futura,. para si· ou para seus depen-
versais dOI-/0lTlem e d() Cidadão. Essas garantias dentes. Asua relaçã<> individual com.o sistema estatal
constituem um f~eioà aç~o dqLegislativo edo Execut~ era de natureza securitária. Esse era ~ e ainda é - o
vo e estão fundadasna dignidade da pessoa humana. espírito d9 sistem~eseguré:l.nça.

A i~violabilida.dedodireito à segurança vem ga- A retrbuição é inarredáve! da idéia de seguro, tanto
rantida no caput doart; 5°, da Constituição Federal. no setorprivado coma nosetorpúblico. Osegurado paga



o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Sobre a mesa requerimento no seguinte teor:

Senhor Presidente, requeremos, nos ter
mos do art. 162, inciso XlV, a votação em globo
dos destaques simples apresentados à Propos
ta de Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Sala das Sessões, - Arlindo China
glia, Vice-Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Paraencaminhar, concedo a palavra ao Sr. Arnaldo
Faria de Sá, que falará contra a matéria.

Antes, porém, gostaria de dizer ao Deputado
José Rajão que o critério para o recebimento de ins
crição não é quem vai falar sobre tal ou,qual assunto.
O que importa é quem levanta a mão. Eo mínimo de
organização que podemos estabelecer.

Eu fiz sua inscrição e assim que chegar sua vez
V.Exa. poderá falar.

O SR. JOSÉ RAJÃO - Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Um

minuto, Deputado Dr. Pinotti.
Peço a atenção do Plenário. São 20h. Está en

cerrado o tempo regimental da sessão extraordinária
que foi convocada às 15h.

Vou convocar sessão extraordinária para as
20h05min.

O SR. PRESIDENTE (.João Paulo Cunha) 
Apresentação de proposições.

Os Senhores Deputados que tenham proposi
ções a apresentar queiram fazê-lo.
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O prêmio ao segurador. Ocorrido o evento. O segurador A reforma da previdência é necessária, todos
paga o valor do seguro sem que o segurado esteja obr~ sabemos e temos consciência disso. Porém a PEC n°
gado a pagar novo prêmio (Código Civil art. 757). 40 não contém essa reforma.

A solidariedade social que permeia o sistema de Note-se, preliminarmente, que a PEC carece de
seguridade social não altera essa idéia fundamental. O ados sobre a receita. Os fatos notórios são insufici -
pessoal ativo e o Estado contribuem, solidariamente, entes: fraudes, sonegação, apropriação indébita,
para manter os inativos que, também, foram contribuin- desvio, corrupção, prejuízo de bilhões e bilhões de re-
tes solidários e cumpriram a sua parte, isto é, pagaram ais. O Legislativo necessita maiores informações so-
o prêmio. Isso ficaria mais evidente se o financiamento bre esses fatos gravíssimos, para evitar a injustiça e a
do sistema de seguridade estabelecesse uma contribu~ imoralidade de arrancar dos trabalhadores, dos em-
ção distinta para cada programa: o da saúde, o da as- presários, dos servidores públicos, dos aposentados
sistência social e o da previdência. Ver-se-ia que o pro- e pensionistas, isto é, da camada honesta e decente
grama da previdência visa a garantir uma renda ao tra- da população brasileira, o dinheiro embolsado por al-
balhador depois de longos anos de serviço e contribu~ guns espertalhões que podem está impunes.
ção. Ver-se-ia que é da natureza juridical desse institu- Por esse ângulo, verifica-se que a PEC, na ver-
to, a cessação da contribuição (o ônus), uma vez obtida, dade, não contém reforma alguma, mas tão somente
na forma da lei, a aposentadoria (o bônus). formula para aumentar a arrecadação. A questão dos

A PEC, com apoio de parte da doutrina brasileira, marajás, minoria no funcionalismo público, pode ser
pretende mudar}?sse espírito ~e seguridade.e solidarie- resolvida mediante a lei prevista no inciso XV do art.
dade para o esplrlto da tnbutaçao, embora sejam esferas 48 da Constituição Federal.
distintas, cada qual comas suas peculiaridades. Por tudo isso, voto contra essa suposta reforma

As diferenças entre essas esferas estãonítidas e aqui o declaro.
na Constituição Federal, a começar pela tópica. A Brasília, 27 de agosto de 2003. - Deputada Ju"
contribuição social situa-se na ordem social enquanto za Denise Frosard.
o tributo situa-se na ordem política. Quanto à compe
tência, a legislação da seguridade social é privativa
da União (CF. 22, XXIII) enquanto a legislação sobre
tributos é concorrente da União, Estados, Distrito Fe
deral e Municípios (CF, 24, I). Quanto à natureza, a
contribuição social tem caráter securitário e está ex
cluída do rol dos tributes (CF, 145, Ia 111), recebendo
tratamento específico para os Estados, Distrito Fede
ral e Municípios (CF, 149 § 10).

O tratamento da contribuição social como tribu
to agrava a antijuridicidade, porque a PEC estarácr~

ando um tributo fora do devido processo legal. Nos
termos do inciso I do art. 150 da Constituição Federal,
não é possível exigir ou aumentar tributo sem lei que
o estabeleça. Em se tratando de material tributário,
como quer o digno relator, essa material há de ser tra
tada mediante lei de iniciativa do Presidente da Repú
blica, como determina a letra a do inciso 11 do § 10, do
art. 61 da Constituição Federal. Mesmo assim, o tribu
to não poderia atingir as situações cobertas pelo ato
jurídico perfeito, tendo em vista a vedação expressa
contida sob a letraa do inciso 111, do art. 150, da Cons
tituição Federal. Realmente, não podendo ser cobra
do sobre fatos geradores ocorridos antes do início da
vigência da lei que o instituiu, o tributo criado ou au
mentado não pode incidir sobre as aposentadorias e
pensões já instituídas e em vigor.

Caso o saneamento desses Vícios não se faça
por nós, parlamentares, certamente serão submet~

dos ao Supremo Tribunal Federal, a exemplo do que
aconteceu com planos do governo, como o de Fer
nando Collor, entre outros. Corremos o risco de ver
todo esse ingente trabalho ruir.
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APRESENTAM PROPOSIÇÕESOS SRS.:
Autor Proposição Ementa

Eduardo PRC 73/2003

Rogério
outros
Carlos
Cadoca
Gastão Vieira

Rogério Silva

Rogério Silva

PRC 7212003

PRC 69/2003

PRC 70/2003

Luiz Carlos Hauly e REC 54/2003
outros

José Pimentel
Luiz Couto

RobsonTuma

Paulo Marinho

João Alfredo

Rogério Silva
Rogério Silva

Rogério Silva

Rogério Silva

Rogério Silva

Rogério Silva

Rogério Silva
Rogério Silva

Rogério Silva

Laura Cameiro
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José Roberto Arruda PL 1816/2003

PLP 89/2003

INC 841/2003

INC 84212003

PL 1815/2003

PL 1817/2003

PL 1818/2003

e

Laura Carneiro

Laura Carneiro

Comissão
Clência
Tecnologia,
Comunicação
Informática

Carlos Nader

Carlos Nader

Onyx Lorenzoni

Davi Alcolumbre

Ni/ton Baiano

Henrique Afonso

Javair Arantes

Selma Schons

Laura Carneiro

junho e 2004.
REO 1117/2003 Requer a realização de Sessão Solene em

comemoração ao Centenário do Rotary International em
23 de fevereiro de 2005.

PL 1811/2003 Acrescenta o art. 258-A à Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

de REO 1118)2003 Solícita a criação de Comissão Externa para fazer um
e diagnóstico técnico sobre o acidente com o Veículo

Lançador de Satélite VlS-1, sobre o Programa Espacial
Brasileiro. podendo fazer deslocamentos à Base de
Alcântara - MA, ao CTA (Centro Técníco Aeroespacial)
em São José dos Campos· SP, ou a qualquer outra
localidade que se fizer necessária.

PL 1812/2003 Acrescenta artigos à Lei nº 6.494, de 07 de dezembro de
1977, a fim de possibilitar experiência profissional a
quem concluiu cursos de educação superior, de ensino
médio ou de educação profissional de nível médio ou
superior.
Assegura a concessão de aposentadoria especial após
vinte e cinco anos de contribuição aos motoristas de
táxi.

PL 1813/2003 Acrescenta dispositivo à Lei n° 7.998, de 11 de Janeiro
de 1990, que "Regula o. Programa do Seguro
Desemprego, o Abono Salarial, Institui o FAT, e dá
outras providências". Para Instituir o Seguro Nova 
Chance que promove a recolocação de desempregados
com mais de 40 anos de idade no mercado de trabalho,
e dá outras providências.
Sugere ao Ministro da Saúde a urgente execução de
procedimentos de combate à dengue no Estado do
Amapá.
Sugere ao Ministro-Chefe da Casa Civil a inclusão do
Ministério do Meio Ambiente no Grupo Interministerial de
Propriedade Intelectual - GIPI.

PL 1814/2003 Cria o sistema de Registo de Imagens-SRI, visando a
identificação. o controle, a determinação da origen, o
rastreamento e o registro de imagens de todas as armas
emcirculação nacional.
Cria a Zona de Transição Urbana e dá outras
providências.

REQ 1119/2003 Requer a realização de sessão solene do Congresso
Nacional. para homenagem ao Dia Intemacional da
Mulher.
Concede isenção de Imposto sobre Produto
Industrializado· IPI, na aquisição da microônibus e ele
veículos de uso misto destinados exclusivamente ao
transporte de passageiros.

REQ 1120)2003 Repudia a condenação à morte por apredejamento de
Amina Lawal e cone/ama ao Tribunal de Apelação do
Estado de Katsina a que reveja a sentença imposta pela
Corte da $haria e liberte a acusada imediatamente.
Dispõe sobre dispositivo de proteção higiênica de
bebidas acondicionadas em latinhas.
Introduz art. 89·A na Lei n9 8.069, de 13 de julho de
1990 • Estatuto da Criança e Adolescente . introduz
inciso XI/, no art. 136, da mencionada lei.

José Carlos Aleluia PL 1819/2003 Altera dispositivos da Lei n2 9.506, de 30 de outubro de
1997, que dispõe sobre a Previdência dos
Congressistas, e dá outras providências.

REQ 1121/2003 Requer voto de louvor à RTPI - TV Portuguesa

Ricarte de Freitas

Paulo Gouvêa

Dr. Pinotti
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Internacional pela excelência do documentário "O Lugar
da História".

Jovair Arantes PL 1820/2003 Estabelece o passe livre, nos transportes coletivos
urbanos, ao acompanhante do passageiro acometido de
labirintite ou de síndrome do pânico.

Vicentinho PL 1821/2003 Dispõe sobre a veiculação obrigatória, nas emissoras de
televisão, de desenhos animados produzidos
nacionalmente e dá outras providências.

Claudio Cajado REO 1122/2003 Requer a convocação de Sessão Solene da Câmara dos
Deputados no mês de setembro para prestar
homenagem ao Profissional de Educação Física.

José Carlos Aleluia REO 1123/2003 Requer urgência para apreciaçãoc:1o Projeto de Lei n.Q

1.819/2003
João Grandão INC 843/2003 Sugere ao Ministro-Chefe da Casa Civil a elaboração de

estudos sobre a viabilidade de implantação de um pólo
industrial em gleba de terras pertencente ao extinto
Instituto Brasileiro do Café, localizada no Município de
Bandeirantes, Estado do Mato Grosso do Sul.

Luiz Bittencourt INC 844/2003 Sugere à Excelentíssima Senhora Ministra de Minas e
Energia a extinção do "horário de verão".

VI - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB
Almir Sá PLPUPSL
Or. Rodolfo Pereira POT
Francisco Rodrigues PFL
Total de Roraima: 4

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB
José Priante PMDB
Nicias Ribeiro PSDB
Nilson Pinto PSOB
Vic Pires Franco PFL
Wladimir Costa PMOB
Zé Lima PP
Zenaldo Coutinho PSDB
Total de Pará: 8

AMAZONAS

Francisco Garcia PP
Pauderney Avelino PFL

Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazonas: 3

RONDÔNIA

Confúcio Moura PMDB
Nilton Capixaba PTB
Total de Rondônia: 2

ACRE

João Correia PMDB
Júnior Betão PPS
Perpétua Almeida PCdoB
Zico Bronzeado PT
Total de Acre: 4

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB
Maurício Rabelo PLPUPSL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PSB
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

Clóvis Fecury PFL
Dr. Ribamar Alves PSB
Eliseu Moura PP
Gastão Vieira PMDB
Paulo Marinho PLPUPSL
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Sarney Filho PV
Total de Maranhão: 6

CEARÁ
Aníbal Gomes PMDB
Arnon Bezerra PSDB
João Alfredo PT
Léo Alcântara PSDB
Leônidas Cristino PPS
Moroni Torgan PFL
Roberto Pessoa PLPUPSL
Zé Gerardo PMDB
Total de Ceará: 8

PIAuí

B. Sá PPS
Mussa Demes PFL
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE
Lavoisier Maia PSB
Nélio Dias PP
Ney Lopes PFL
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAíBA
Benjamin Maranhão PMDB
Wellington Roberto PLPUPSL
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO
André de Paula PFL
Carlos Eduardo Cadoca PMDB
Eduardo Campos PSB
Gonzaga Patriota PSB
Joaquim Francisco PTB
José Chaves PTB
Marcos de Jesus PLPUPSL
Maurício Rands PT
Osvaldo Coelho PFL
Pastor Francisco Olímpio PSB
Paulo Rubem Santiago PT
Pedro Corrêa PP
Raul Jungmann PPS
Renildo Calheiros PCdoB
Severino Cavalcanti PP
Total de Pernambuco: 15

ALAGOAS

João Caldas PLPUPSL
Olavo Calheiros PMDB
Rogério Teófilo PFL
Total de ALAGOAS 3

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PP
Jorge Alberto PMDB
Machado PFL
Total de Sergipe: 3

BAHIA

Colbert Martins PPS
Daniel Almeida PCdoB
Edson Duarte PV
Fernando de Fabinho PFL
Geddel Vieira Lima PMDB
Gerson Gabrielli PFL
José Carlos Aleluia PFL
José Carlos Araújo PFL
José Rocha PFL
Nelson Pellegrino PT
Reginaldo Germano PFL
Severíano Alves PDT
Zelinda Novaes PFL
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 14

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB

Carlos Melles PFL

Carlos Mota PLPUPSL

Carlos Willian PSB

Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB

Dr. Francisco Gonçalves PTB

Edmar Moreira PLPUPSL

Eduardo Barbosa PSDB

Eliseu Resende PFL

Fernando Diniz PMDB

Geraldo Thadeu PPS

lbrahim Abi-Ackel PP

Isaías Silvestre PSB

Ivo José PT

João Paulo Gomes da Silva PLPUPSL

José Militão PTB

José Santana de Vasconcellos PLPUPSL

Júlio Delgado PPS

Leonardo Mattos PV
Márcio Reinaldo Moreira PP
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Maria do Carmo Lara PT
Mário Assad Júnior PLPUPSL
Mauro Lopes PMOB
Narcio Rodrigues PSOB
Osmânio Pereira PTB
Rafael Guerra PSOB
Reginaldo Lopes PT
Roberto Brànt PFL
Rómeu Queiroz PTB
Saraiva Felipe PMOB
Sérgio Miranda PCdoB
Virgílio Guimarães PT
Total de Minas Gerais: 33

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP
Neucimar Fraga PLPUPSL
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
André Luiz PMOB
Antonio Carlos Biscaia PT
Bispo Rodrigues PLPUPSL
Chico Alencar PT
Oeley PV
Edson Ezequiel PMOB
Eduardo Cunha PMOB
Eduardo Paes PSOB
Francisco Oórnelles PP
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes de Jesus PSLPUPSL
José Oivino PMOB
Josias Quintal PSB
Juíza Oenise Frossard PSOB
Reinaldo Betão PLPUPSL
Roberto Jefferson PTB
Tolal de Rio de Janeiro: 17

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSOB
Amauri Robledo Gasques PRONA
Antonio Carlos Mendes Thame PSOB
Antonio Carlos Pannunzio PSOB
Arnaldo Faria de Sá PTB
Carlos Sampaio PSOB
Celso Rllssomarino PP
Corauci Sobrinho PFL
Ourval Orlato PT

Gilberto Kassab PFL
Jefferson Campos PSB
Julio Semeghini PSOB
Lobbe Neto PSOB
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Marcos Abramo PFL
MichelTemer PMOB
Milton Monti PLPUPSL
Orlando Fantazz:ini PT
Robson TumaPFL
Vadão Gomes PP
Valdemar Costa Neto PLPUPSL
Vicente Cascione PTB
Walter FeldmanPSOB
Zulaiê Cobra PSOB
Total de SÃO PAULO 24

MATO GROSSO

Rogério Silva PPS
Thelma de Oliveira PSOB
Welinton Fagundes PLPUPSL
Wilson Santos PSOB
Total de Mato Grosso:4

DISTRITO FEDERAL

José Rajão PSOB
José Roberto Arruda PFL
Osório Adriano PFL
Tatico PTB
Total de Distrito Federal:4

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSOB
João Campos PSOB
Jovair Arantes PTB
Leonardo Vilela PP
Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado PFL
Sandro Mabel PLPUPSL
Vilmar Rocha PFL
Total de Goiás: 8

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT
João Grandão PT
Nelson Trad PMOB
Vander Loubet PT
Waldemir Moka PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 5
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PARANÁ

Cezar Silvestri PPS
Giacobo PLPLlPSL
Gustavo Fruet PMDB
José Janene PP
Luiz Carlos Hauly PSDB
Max Rosenmann PMDB
Moacir Micheletto PMDB
Ricardo Barros PP
Total de Paraná: 8

SANTA CATARINA

Gervásio Silva PFL
Ivan Ranzolin PP
Luci Choinacki PT
Paulo Bauer PFL
Serafim Venzon PSDB
Total de Santa Catarina: 5

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Júlio Redecker PSDB
Luis Carlos Heinze PP
Nelson Proença PPS
Orlando Desconsi PT
Paulo Gouvêa PLPLlPSL
Paulo Pimenta PT
Tarcisio Zimmermann PT
Yeda Crusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 9

DEIXAM DE COMPARECER OS
SRS.:

PARÁ

Jader Barbalho PMDB
Total de Pará: 1

TOCANTINS

Homero Barreto PTB
Total de Tocantins: 1

PIAuí

Ciro Nogueira PFL
Total de Piauí:1

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 1

PERNAMBUCO

Ricardo Fiuza PP
Roberto Freire PPS
Total de Pernambuco: 2

MINAS GERAIS

Herculano Anghinetti PP
Total de Minas Gerais: 1

EspíRITO SANTO

Marcelino Fraga PMDB
Renato Casagrande PSB
Rose de Freitas PSDB
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Almerinda de Carvalho PMDB
Rodrigo Maia PFL
Total de Rio de Janeiro: 2

SÃO PAULO

Dr. Hélio PDT
João Herrmann Neto PPS
José Mentor PT
Marcelo Ortiz PV
Nelson Marquezelli PTB
Total de São Paulo: 5

DISTRITO FEDERAL

Maninha PT
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Professora Raquel Teixeira PSDB
Total de Goiás: 1

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Encerro a sessão, convocando outra, Extraordinária,
para hoje, quarta-feira, dia 27, às 20h05min, com a
seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSiÇÕES ESPECIAIS
(Art. 202 c/c Art. 191, I, do Regimento Interno)

Continuação da Votação

1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N° 40-C, DE 2003
(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em segundo turno, da
Proposta de Emenda à Constituição nO 40-B, de 2003,
que modifica os arts. 37,40,42,48,96, 149 e 201 da
Constituição Federal, revoga o inciso IX do § 3° do art.
142 e § 10 do art. 201 da Constituição Federal e dis
positivos da Emenda Constitucional nO 20, de 15 de
dezembro de 1998, e dá outras providências.

(Encerra-se a sessão às 20 horas.)
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Ata da 1568 Sessão, Extraordinária, Noturna,
em 27 de agosto de 2003.

Presidência dos Srs.: João Paulo Cunha, Presidente;
Inocêncio Oliveira, 10 Vice-Presidente.

ÀS 20 HORAS E 3 MINUTOS
COMPARECEM OS SRS.:

João Paulo Cunha
Inocêncio Oliveira
Luiz Píauhylíno
Geddel Vieira Lima
Severino Cavalcanti
Nilton Capixaba
Gonzaga Patriota
Wilson Santos
Confúcio Moura
João Caldas

RORAIMA

ALCESTE ALMEIDA PMDB
ALMIR S ÁPLPUPSL
DA. RODOLFO PEREIRA PDT
FRANCISCO RODRIGUES PFL
LUCIANO CASTRO PLPUPSL
MARIA HELENA PMDB
PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
SUELY CAMPOS PP
Total de Roraima: 8

AMAPÁ

ANTONIO NOGUEIRA PT
CORONEL ALVES PLPUPSL
DAVI ALCOLUMBRE PDT
DA. BENEDITO DIAS PP
EDUARDO SEABRA PTB
HÉLIO ESTEVES PT
JANETE CAPIBERIBE PSB
VALDENOR GUEDES PP
Total de Amapá: 8

PARÁ

ANIVALDO VALE PSDB
ANN PONTES PMDB
ASDRUBAL BENTES PMDB
BABÁ PT
JOSÉ PRIANTE PMDB
JOSUÉ BENGTSON PTB

NICIAS RIBEIRO PSDB
NILSON PINTO PSDB
PAULO ROCHA PT
RAIMUNDO SANTOS PLPUPSL
VIC PIRES FRANCO PFL
WLADIMIR COSTA PMDB
ZÉ GERALDO PT
ZÉ L1MAPP
ZENALDO COUTINHO PSDB
ZEQUINHA MARINHO PTB
Total de Pará: 16

AMAZONAS

ÁTILA LINS PPS
CARLOS SOUZA PLPUPSL
FRANCISCO GARCIA PP
HUMBERTO MICHILES PLPUPSL
LUPÉRCIO RAMOS PPS
PAUDERNEYAV ELlNO PFL
SILAS CÂMARAPTB
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 8

RONDÔNIA

AGNALDO MUNIZ PPS
ANSELMO PT
CASARAPSDB
EDUARDO VALVERDE PT
MARINHA RAUPP PMDB
MIGUEL DE SOUZA PLPUPSL
Total de Rondônia: 6

ACRE

HENRIQUE AFONSO PT

JOÃO CORREIA PMDB

JOÃOTOTAPP
JÚNIOR BETÃO PPS

NILSON MOURÃO PT
PERPÉTUA ALMEIDA PCdoB
RONIVON SANTIAGO PP
ZICO BRONZEADO PT
Total de Acre: 8
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TOCANTINS

DARCI COELHO PFL
EDUARDO GOMES PSDB
HOMERO BARRETO PTB
KÁTIA ABREU PFL
MAURíCIO RABELO PLPUPSL
OSVALDO REIS PMDB
PASTOR AMARILDO PSB
RONALDO DIMAS PSDB
Total de Tocantins: 8

MARANHÃO

ANTONIO JOAQUIM PP
CÉSAR BANDEIRA PFL
CLÓVIS FECURY PFL
COSTA FERREIRA PFL
DA. RIBAMAR ALVES PSB
ELlSEU MOURA PP
GASTÃO VIEIRA PMDB
JOÃO CASTELO PSDB
NEIVA MOREIRA PDT
NICE LOBÃO PFL
PAULO MARINH OPLPUPSL
PEDRO FERNANDES PTB
PEDRO NOVAIS PMDB
SARNEY FILHO PV
SEBASTIÃO MADEIRA PSDB
TEREZINHA FERNANDES PT
WAGNER LAGO PDT
WASHINGTON LUIZ PT
Total de Maranhão: 18

CEARÁ

ALMEIDA DE JESUS PLPUPSL
ANíBAL GOMES PMDB
ANTONIO CAMBRAIA PSDB
ARIOSTO HOLANDA PSDB
ARNON BEZERRA PSDB
BISMARCK MAIA PSDB
EUNíCIO OLIVEIRA PMDB
GONZAGA MOTA PSDB
INÁCIO ARRUDA PCdoB
JOÃO ALFREDO PT
JOSÉ L1NHARES PP
JOSÉ PIMENTEL PT
LÉO ALCÂNTARA PSDB
LEÔNIDAS CRISTINO PPS
MANOEL SALVIANO PSDB

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

MAURO BENEVIDES PMDB
MORONI TORGAN PFL
PASTOR PEDRO RIBEIRO PMDB
ROBERTO PESSOA PLPUPSL
ROMMEL FEIJÓ PSDB
VICENTE ARRUDA PSDB
ZÉ GERARDO PMDB
Total de Ceará: 22

PIAuí

ÁTILA LIRA PSDB
B. SÁ PPS
JÚLIO CESAR PFL
MARCELO CASTRO PMDB
MORAES SOUZA PMDB
MUSSA DEMES PFL
PAES LANDIM PFL
PROMOTOR AFONSO GIL PCdoB
SIMPLíCIO MÁRIO PT
Total de Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE

ÁLVARO DIAS PDT
FÁTIMA BEZERRA PT
LAVOISIER MAIA PSB
MÚCIOSÁPTB
NÉLlO DIAS PP
NEY LOPES PFL
SANDRA ROSADO PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 7

PARAíBA

ADAUTO PEREIRA PFL
BENJAMIN MARANHÃO PMDB
CARLOS DUNG APTB
ENIVALDO RIBEIRO PP
INALDO LEITÃO PLPUPSL
LÚCIA BRAGA PMN
LUIZ COUTO PT
MARCONDES GADELHA PTS
PHILEMON RODRIGUES PTS
RICARDO RIQUE PLPUPSL
WELLlNGTON ROBERTO PLPUPSL
WILSON SANTIAGO PMDB
Total de Paraíba: 12

PERNAMBUCO

ANDRÉ DE PAULA PFL
ARMANDO MONTEIRO PTB
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CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB
FERNANDO FERRO PT
JOSÉ CHAVES PTB
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PTB
MARCOS DE JESUS PLPUPSL
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
ROBERTO MAGALHÃES PTB
Total de Pernambuco: 17

ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
GIVALDO CARIMBÃO PSB
HELENILDO RIBEIRO PSDB
JOÃO LYRA PTB
JOSÉ THOMAZ NONÔ PFL
MAURíCIO QUINTELLA LESSA PSB
OLAVO CALHEIROS PMDB
ROGÉRIO TEÓFILO PFL
Total de Alagoas: 8

SERGIPE

BOSCO COSTA PSDB
CLEONÂNCIO FONSECA PP
HELENO SILVA PLPUPSL
JACKSON BARRETO PTB
JOÃO FONTES PT
JORGE ALBERTO PMDB
MACHADO PFL
MENDONÇA PRADO PFL
Total de Sergipe: 8

BAHIA

ALICE PORTUGAL PCdoB
ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
AROLDO CEDRAZ PFL
CLAUDIO CAJADO PFL
COLBERT MARTINS PPS
CORIOLANO SALES PFL
DANIEL ALMEIDA PCdoS
EDSON DUARTE PV
FÁBIO SOUTO PFL

FÉLIX MENDONÇA PTB
FERNANDO DE FABINHO PFL
GERSON GABRIELLI PFL
GUILHERME MENEZES PT
JAIRO CARNEIRO PFL
JOÃO ALMEIDA PSDB
JOÃO CARLOS BACELAR PFL
JOÃO LEÃO PLPL/PSL
JONIVAL LUCAS JUNIOR PTB
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSÉ CARLOS ARAÚJO PFL
JOSÉ ROCHA PFL
JOSIAS GOMESP T
JUTAHY JUNIOR PSDB
LUIZ ALBERTOPT
LUIZ BASSUMA PT
LUIZ CARREIRA PFL
MARCELO GUIMARÃES FILHO PFL
MÁRIO NEGROMONTE PP
MILTON BARBOSA PFL
NELSON PELLEGRINO PT
PAULO MAGALHÃES PFL
PEDRO IRUJO PFL
REGINALDO GERMANO PFL
ROBÉRIO NUNES PFL
SEVERIANOALVES PDT
WALTER PINHEIRO PT
ZELlNDA NOVAES.PFL
ZEZÉU RIBEIRO PT
Total de Bahia: 38

MINAS GERAIS

ATHOS AVELlNO PPS
BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB
CABO JÚLIO PSB
CARLOS MELLES PFL
CARLOS MOTA PLPUPSL
CARLOS WILLlAN PSB

CÉSAR MEDEIROS PT
CLEUBER CARNEIRO PFL
CUSTÓDIO MATTOS PSDB
DA. FRANCISCO GONÇALVES PTB
EDMAR MOREIRA PLPUPSL
EDUARDO BARBOSA PSDB
ELlSEU RESENDE PFL
FERNANDO DINIZP MDB
GERALDO THADEU PPS
GILMAR MACHADOPT
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IBRAHIM ABI-ACKEL PP
ISAíAS SILVESTRE PSB
IVO JOSÉ PT
JAIME MARTINS PLPUPSL
JOÃO MAGALHÃES PTB
JOÃO MAGNO PT
JOÃO PAULO GOMES DA SILVA PLPUPSL
JOSÉ MILlTÃOPTB
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PLPUPSL
JÚLIO DELGADO PPS
LAEL VARELLA PFL
LEONARDO MATTOS PV
LEONARDO MONTEIRO PT
L1NCOLN PORTELA PLPUPSL
MARCELLO SIQUEIRA PMDB
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP
MARIA DO CARMO LARA PT
MÁRIO ASSAD JÚNIOR PLPUPSL
MÁRIO HERINGER PDT
MAURO LOPES PMDB
NARCIO RODRIGUES PSDB
ODAIR PT
OSMÂNIO PEREIRA PTB
PATRUS ANANIAS PT

. PAULO DELGADO PT
RAFAEL GUERRA PSDB
REGINALDO LOPES PT
ROBERTO BRANT PFL
ROMEL ANIZIO PP
ROMEU QUEIROZ PTB
RONALDO VASCONCELLOS PTB
SARAIVA FELIPE PMDB
SÉRGIO MIRANDA PCdoB
SILAS BRASILEIROP MDB
VIRGíLIO GUIMARÃES PT
VITTORIO MEDIOLl PSDB
Total de Minas Gerais: 52

EspíRITO SANTO

FEU ROSAPP
IRINY LOPES PT
JOSÉ CARLOS ELIAS PTB
MANATO PDT
MARCELlNO FRAGA PMDB
MARCUS VICENTE TB
NEUCIMAR FRAGAP LPUPSL
NILTON BAIANO PP
RENATO CASAGRANDE PSB
Total de Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

ALEXANDRE CARDOSO PSB
ALEXANDRE SANTOS PP
ALMERINDA DE CARVALHO PMDB
ALMIR MOURA PLPUPSL
ANDRÉ LUIZ PMDB
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
BERNARDO ARISTON PMDB
BISPO RODRIGUES PLPUPSL
CARLOS NADER PFL
CARLOS SANTANA PT
CHICO ALENCAR PT
DELEY PV
DA. HELENO PP
EDSON EZEQUIEL PMDB
EDUARDO CUNHA PMDB
EDUARDO PAES PSDB
ELAINE COSTA PTB
FERNANDO GABEIRA PT
FERNANDO GONÇALVES PTB
FRANCISCO DORNELLES PP
ITAMAR SERPA PSDB
JAIR BOLSONARO PTB
JANDIRA FEGHALI PCdoB
JOÃO MENDES DE JESUS PSLPUPSL
JORGE BITTAR PT
JOSÉ DIVINO PMDB
JOSIAS QUINTALPSB
JUíZA DENISE FROSSARD PSDB
JULIO LOPES PP
LAURA CARNEIRO PFL

LEONARDO PICCIANI PMDB
L1NDBERG FARIAS PT
LUIZ SÉRGIO PT
MARIA LUCIA PMDB
MIRIAM REID PSB
MOREIRA FRANCO PMDB
NELSON BORNIER PMDB
PAULO BALTAZAR PSB
PAULO FEIJÓ PSDB
REINALDO BETÃO PLPUPSL
RENATO COZZOLlNO PSC

ROBERTO JEFFERSON PTB
SANDRO MATOS PMDB
SIMÃO SESSIM PP

VIEIRA REIS PMDB
Total de Rio de Janeiro: 45
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SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMANP SOB
ALDO REBELO PCdoB
ALOYSIO NUNES FERREIRA PSDB
AMAURI ROBLEDO GASQUES PRONA
ANGELA GUADAGNIN PT
ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
ARLINDO CHINAGLlA PT
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
BISPO WANDERVAL PLPUPSL
CARLOS SAMPAIO PSDB
CELSO RUSSOMANNO PP
CLÁUDIO MAGRÃO PPS
CORAUCI SOBRINHO PFL
DELFIM NETTO PP
DEVANIR RIBEIROPT
DIMAS RAMALHO PPS
DA. EVILÁSIO PSB
OH. PINOTTI PMDB
DURVAL ORLAT O PT
EDNA MACEDOPTB
ELlMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA
ENÉAS PRONA
GILBERTO KASSAB PFL
GILBERTO NASCIMENTO PMDB
IARA BERNARDI PT
ILDEU ARAUJO PRONA
IVAN VALENTE PT
JAMIL MURAD PCdoB
JEFFERSON CAMPOS PMDB
JOÃO BATISTAPFL
JOSÉ EDUARDO CARDOZO PT
JOVINO CÃNDIDO PV
JULIO SEME GHIN IPSDB
LOBBE NETOPSDB
LUCIANO ZICA PT
LUIZ ANTONIO FLEURY PTB
LUIZ CARLOS SANTOS PFL
LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT
LUIZA ERUNDINA PSB
MARCOS ABRAMO PFL
MARIÃNGELADUARTE PT
MEDEIROS PLPUPSL
MICHEL TEMER PMDB
MILTON MONT IPLPUPSL
NEUTON UMA PTB
ORLANDO FANTAZZINI PT

PAULO KOBAYASHI PSDB
PAULO LIMA PMDB
PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRAP RONA
PROFESSOR LUIZINHO PT
RICARDO IZAR PTB
ROBERTO GOUVEIA PT
ROBSON TUMA PFL
RUBINELLlP T
SALVADOR ZIMBALDI PTB
TELMA DE SOUZA PT
VADÃO GOMES PP
VALDEMAR COSTA NETO PLPUPSL
VANDERLEI ASSIS PRONA
VICENTE CASCIONE PTB
VICENTINHO PT
WALTER FELDMAN PSDB
ZULAIÊ COBRA PSDB
Total de São Paulo: 64 .

MATO GROSSO

CARLOS ABICALlL PT
CELCITA PINHEIRO PFL
PEDRO HENRY PP
RICARTE DE FREITAS PTB
ROGÉRIO SILVA PPS
THELMADE OLIVEIRA PSDB
WELlNTON FAGUNDES PLPUPSL
Total de Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

ALBERTO FRAGA PMDB
JOSÉ RAJÃO PSDB
JOSÉ ROBERTO ARRUDA PFL
OSÓRIO ADRIANO PFL
SIGMARINGA SEIXAS PT
TATICO PTB
WASNY DE ROURE PT
Total de Distrito Federal: 7

GOIÁS

BARBOSA NETO PMDB
CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB
ENIO TATICO PTB
JOÃO CAMPOS PSDB
JOVAIR ARANTES PTB
LEANDRO VILELA PMDB
LEONARDO VILELA PP
LUIZ BITTENCOURT PMDB
NEYDE APARECIDA PT
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PEDRO CHAVES PMDB
ROBERTO BALESTRA PP
RONALDO CAIADO PFL
RUBENS OTONI PT
SANDES JÚNIOR PP
SANDRO MABEL PLPUPSL
VILMAR ROCHA PFL
Total de Goiás: 16

MATO GROSSO DO SUL

ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT
ANTONIO CRUZ PTB
GERALDO RESENDE PPS
JOÃO GRANDÃO PT
MURILO ZAUITH PFL
NELSON TRAD PMDB
WALDEMIR MOKA PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

ABELARDO LUPION PFL
AFFONSO CAMARGO PSDB
ALEX CANZIANI PTB
ANDRÉ ZACHAROW PDT
ASSIS MIGUEL DO COUTO PT
CEZAR SILVESTRI PPS
CHICO DA PRINCESA PLPUPSL
COLOMBO PT
DILCEU SPERAFICO PP
DA. ROSINHA PT
ORA. CLAI RPT
EDUARDO SCIARRA PFL
GIACOBO PLPUPSL
GUSTAVO FRUET PMDB
HERMES PARCIANELLO PMDB
IRIS SIMÕES PTB
JOSÉ BORBA PMDB
JOSÉ CARLOS MARTINEZ PTB
JOSÉ JANENE PP
LUIZ CARLOS HAULY PSDB
MAX ROSENMANN PMDB
MOACIR MICHELETTO PMDB
NELSON MEURER PP
ODíLlO BALBINOTTIP MDB
OLIVEIRA FILHO PLPUPSL
OSMAR SERRAGLlO PMDB
PAULO BERNARDO PT
RICARDO BARROS PP
SELMA SCHONSPT

TAKAYAMA PMDB
Total de Paraná: 30

SANTA CATARINA

ADELOR VIEIRA PMDB
CARLlTO MERSS PT
EDISON ANDRINO PMDB
GERVÁSIO SILVA PFL
IVAN RANZOLlN PP
JOÃO MATOS PMDB
JOÃO PIZZOLATTI PP
JORGE BOEIRA PT
LEODEGAR TISCOSK IPP
LUCI CHOINACKI PT
MAURO PASSOS PT
PAULO AFONSO PMDB
PAULO BAUERP FL
SERAFIM VENZON PSDB
VIGNATTI PT
ZONTAPP
Total de Santa Catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL

ADÃO PRETTOPT
ALCEU COLLARES PDT
ARY VANAZZI PT
AUGUSTO NARDES PP
BETO ALBUQUERQUE PSB
CEZAR SCHIRMER PMDB
DARCíSIO PERONDI PMDB
ELlSEU PADILHA PMDB
ENIO BACCI PDT
ÉRICO RIBEIRO PP
FRANCISCO APPIO PP
FRANCISCO TURRA PP
HENRIQUE FONTAN APT
JOSÉ IVO SARTORI PMDB
JÚLIO REDECKER PSDB
KELLY MORAES PTB
LUCIANA GENRO PT
LUIS CARLOS HEINZE PP
MARIA DO ROSÁRIO PT
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
MILTON CAROlAS PTB
NELSON PROENÇA PPS
ONYXLORENZONIPFL
ORLANDO DESCONSI PT
OSVALDO BIOLCHI PMDB
PASTOR REINALDO PTB
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PAULO GOuvÊA PLPUPSL
PAULO PIMENTA PT
POMPEO DE MATTOS PDT
TARCISIO ZIMMERMANN PT
YEDA CRUSIUS PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 31

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
lista de presença registra na Casa o comparecimento
de 495 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. REINALDO BETÃO, servindo como 2°
Secretário, procede à leitura da ata da sessão ante
cedente, a qual é, semobservações, aprovada.

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

lU - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDEN!E (João Paulo Cunha) - So

licito aos Srs. Parlamentares que registrem a presen
ça, paraque possamos iniciar o processo de votação.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. apalavra.

O SR. JOSÉCARLOS ALELUIA(PFL-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de
sejo pedir aos Srs. Líderes partidários apoiamento
para requerimento no sentido de que seja apreciado
em regime de urgênciaprojeto, de minha autoria, que
dá aos Deputados o mesmo tratamento que será dis
pensado aos servidores públicos por essa emenda
constitucional, alterando, portanto, a Lei n° 9.506.

Ainda não conto com o número regimental de
assinaturas, mas o ~equerimento está aqui, à dispos~

ção dos LíderE?s queoqueiram assinar.
O SR NELSOt-,l PELLEGRINO - Sr. Presiden

te, peço a palavrap~la ordem.
O SR.. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa.apalavr~.

O SR. NELS()N PELLEGRINO (PT-BA. Pela
ordem. Semrêyisão~o orador.) - Sr. Presidente, lem.
bro ao Deputado José Carlos Aleluia que já assinei,

como Líder do PT, o requerimento de S.Exa., e quere
mosvotar o projeto em plenário.

O SR. ÁLVARO DIAS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem a palavra V.Exa.

O SR. ÁLVARO DIAS (PDr-RN. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. PresidE?nte, Sras. e Srs. De
putados, dirijo-me hoje ao Plenário desta Casa para
conclamar todos a refletir mais detidamente sobre al
gunspontos dareforma da Previdência que nos pare
cem não têr sido analisados do ponto de vista que
pretendêmos dêfender.

Referimo-nos especificamente à modificação
das regras para os s~rvidorespúblicos que já se en
contram prestando serviços à administração e à taxa
ção dos. inativos. Consideramos ambas as medidas
injustas e punitivas, embora todo o discurso sobre o
assunto t~nda a f~zer parecerem um ato de justiça
socia/com aqueles qUE? não gozam das benesses a
que têm direito os servidores.

Ternos d~ nos.lernbrar que aqueles que são ser
vidoresnão o são por acaso, mas por opção. Da mes
ma forma,~ãoE?st~ono serviço público por favor de
alguém'comoçeorriaflo passado, senão porque se
candid~t8l.rameforamaprovados .em concursos públi
cos qu~todos~abE?mos~eremcada vez mais concor
ridos, cpm m~iorQ~au ~~ dificuldade, o que traz para
os quadrosd~admini~traçãopública servidores com
excelente nívelge formação.

Esses. servidor~s, .ao fazerem sua opção pelo
serviç? público,abriram ~ão de outras possibilidades
de ernprego.Emgeral, os que fazem essa opção são
aqueles que valori~a~mais~ estabilidade, a garantia
de salário edl3~posE?ntadoria que a remuneração
mais al~a of~r~cia~ n~iniciativa privada, especial
mente para aquelespomalto grau de formação, com
curso ~uperior, .rr1estra~o e doutorado, cujos venci
mento$são recorlhecidamente menos atrativos no
serviçopúbliqo.

Aestabi.lidade a que nos referimos não diz res
peito apena.s~permanência 90 cargo, mas à estabili
dade das regras que regem as relações de trabalho, a
garantia de que,finnadoum acordo em determinadas
bases, ~le~e ffianteráem condições mais ou menos
equival~ntes,.aindé:l que não estáticas, mas que sua
dinâmica mantenha um mínimo de coerência e inte
gridade, Baraq~e a relação laboral não se torne levia
na, leVÇl,ndp o servidor atotaldescompromisso com o
serviço público, uma vez que não percebe qualquer
compromisso por parte do Governo.
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Nesse sentido, senhoras e senhores, o que ve- Governo não lembra, ou sobre o que não quer falar, é
mos hoje é que, feita a opção, dedicada sua vida ati- que a maioria dos servidores, aqueles que contribuem
va, sua força de trabalho ao serviço público, o servi- durante toda a vida ativa, estão prestes a sofrer uma
dor se depara agora com uma situação inusitada, que das maiores injustiças que já se cometeu neste País.
se existisse à época em que ingressou nos quadros A construção do patrimônio da aposentadoria é
do Governo certamente o teria levado a uma decisão como um seguro feito ao longo dos anos que se paga
diferente. por ele. Agora, porém, no momento de o servidor re-

Mudam as regras para sua aposentadoria, sur- ceber sua indenização, a seguradora, no caso o Go-
gem novos descontos a que será submetido, desapa- vemo, não quer arcar com o sua parte no contrato,
rece a tranqüilidade de saber que sua família estará quer fugir à sua responsabilidade, e da pior forma
amparada se ele vier a faltar. Enfim, deixa de existir possível: encontrando um bode expiatório sobre o
qualquer diferencial que pudesse tê-lo influenciado a qual lançar o ônus da culpa de sua incompetência ad-
ingressar no serviço público, subtraído única e exclu- ministrativa em gerir um sistema concebido de forma
sivamente pela voracidade fiscal do Governo. sustentável.

Não negamos que o sistema previdenciário bra- Se correções eram necessárias ao longo do
sileiro necessite de reformas, Sr. Presidente. O que tempo, que fossem feitas; e se não o foram, que se-
defendemos é que tal reforma deve ter caráter atuari- jam feitas agora, de forma paulatina, sem, contudo,
ai e não fiscal. Não é justo, em virtude dos erros e prejudicar aqueles que vêm agindo de forma irrepre-
omissões do Governo, modificar as regras a que es- ensível ante a administração pública, emprestando
tão sujeitos aqueles que já ingressaram no serviço sua capacidade laboral em troca dos benefícios que
público, e por isso ocupamos hoje esta tribuna para lhe eram assegurados.
clamar por justiça aos servidores públicos. A taxação dos inativos e pensionistas, após toda

Queremos também atacar outra face nefasta uma vida de contribuição, nada mais é que mero con-
dessa famigerada reforma previdenciária que conse- fisco, e não podemos permitir que os problemas en-
gue ser ainda mais cruel que a mudança das regras frentados pelo Governo sejam resolvidos à custa de
para os já servidores: a cobrança de contribuição pre- injustiças contra aqueles que não têm como se defen-
videnciária dos servidores inativos e pensionistas. der. É preciso coragem para enfrentar a situação em
Permitam-nos, nobres colegas, fazer uma alegoria que se encontra o sistema previdenciário deste País,
perfeitamente cabível, e que nos dá a dimensão exa- e o que temos visto é um Governo que não está dis-
ta da crueza dessa reforma. posto a fazer face às situações difíceis com que se

Imaginem uma pessoa que compra, com muita depara, mas a procurar soluções fáceis e politica-
dificuldade, uma casa, e a financia em 35, 40 anos. mente convenientes.
Ela paga mensalmente as parcelas devidas, aéred~ É bom lembrar que esta Casa já examinou a
tando que ao final de sua vida terá a segurança de um questão da cobrança da contribuição previdenciária
patrimônio, para si ou para sua família, sobre o qual dos inativos em outras ocasiões, e sempre a taxou de
ninguém poderá avançar. Entretanto, no final de sua injusta, não permitindo que fosse aprovada. Pergunto
vida, após pagas todas as prestações, a construtora agora a todos os colegas Parlamentares: o que mu-
que lhe vendeu a casa informa que não cobrou corre- dou? Nosso senso de justiça? Ou nós o substituímos
tamente as parcelas de alguns outros mutuários; que por um senso de conveniência? É hora de agirmos, e
utilizou os recursos referentes às prestações pagas para isso é preciso coragem, não só para assumir
para outros fins, e que agora não terá mais condições uma posição clara quanto ao assunto, mas também
de entregar as casas dos novos mutuários. Por esse para obrigar o Governo a enfrentar a situação de for-
motivo, comunica ao pobre-diabo que, apesar de ter ma aberta, sem subterfúgios, fazendo uma reforma
quitado seu financiamento, terá de pagar aluguel para que corrija as distorções sem cometer injustiças, que
morar em sua própria casa pelo resto de sua vida e abra mão do caminho fácil e assuma a solução difícil,
que também sua família o pagará, após a sua morte. em nome da retidão e da lisura, não só para com os

Essa, senhoras e senhores, é a situação que o servidores públicos brasileiros, mas também para
Governo nos quer fazer crer como correta na reforma com o povo desta Nação.
da Previdência. Fala-se o tempo todo daqueles que Ajamos com coragem, nobres colegas. Ainda é
trabalham poucos anos no serviço público e logo se tempo de corrigir esse erro, antes que ele venha a ser
aposentam, ou daqueles que contribuíram durante censurado e retificado pelo Poder Judiciário. Faça-
pouco tempo e têm direito ao salário integral. O que o mos justiça aos servidores públicos brasileiros. Oe-
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fendamos os aposentados e pensionistas. Digamos Exército nacional de uma pátria que se confirmaria a
"não" a essa reforma da Previdência, alto e bom som. 7 de setembro de 1822.

Muito obrigado a todos pela atenção. Após a Independência, em 1822, a atuação do
O SR. FERNANDO DE FABINHO - Sr. Presi- Exército Brasileiro, internamente, foi decisiva para

dente, peço a palavra pela ordem. derrotar todas as tentativas de fragmentação territori-
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - ai e social do País. A manutenção da unidade nacio-

Tem a palavra V.Exa. nal, penosamente legada por nossos antepassados,
O SR. FERNANDO DE FABINHO (PFL-BA. é decorrente das suas ações, em particular da atua-

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- ção do Duque de Caxias.
te, inicialmente, desejo parabenizá-lo pela sua postu- Já no âmbito internacional, participou vitoriosa-
rana condução dos trabalhos desta Casa, principal- mente do conflito que, nasegunda metade do século
mente na vqtação, em segundo turno, da proposta de XIX, ocorreu no cone sul do continente sl.ll-america-
reforma da Previdência. no: a Guerra da Tríplice Aliança.

Passo agora, Sr. Presidente, a tratar dos temas Em decorrência dasintonia permanente que o
que me trouxeram àtribuna neste momento. Exército sempre teve com a sociedade brasileira, seu

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, come- papel foi decisivo na proclamação e na consolidação
mora-se hoje em todo o País o Dia do Exército e o Dia da República. Naquele período particularmente con-
do Soldado. Quero nesta opqrtunidade homenagear turbado, os militares desempenharam papel de mo-
a organização militar e seus membros, que tanto con- deração, idêntico ao exercido pelo Imperador na mo-
tribuem nadefesa e manutenção da soberania nacio- narquia, garantindo a sobrevivência das instituições.
na!. Da Canção do Exercitopodemos destacar duas Após a 1a <3uerraMundial, o Exército experi-
estrofes que bem representa.m o espírito e a garra do mentou um período de. soerguimenta profissional,
nosso Exército e dos nossos soldados: que iria completar-secam a contratação, em 1920, da

" Nós somos da Pátria a guarda, Missão Militar Francesa. Porém, foi a obra ciclópica
Fieis soldados, por ela amados. de Rondon, interligando os. $ertões interiores aos
Nas cores de nossa farda grandes centros, .reçonh~cida internacionalmente
Rebrtlha a glória, fulge a vitória. como conquista da humanidade, o que mais marcou

esse início de sécUlo.
A paz queremos com fervor,
A guerra só nos causa dor. A 2

a
Guerra Mundial trouxe modificações signifi-

Porem, se a Pátria amada cativas na evolução do Exército Brasileiro. Em 1942,
For um dia ultrajada em resposta ao torped~amento de vários de seus na

vios mercantes, o Brasil declarou guerra às potências
Lutaremos sem temor". do Eixo.

O sentimento nativista aflorou na gente brasile- Em 1944, o País enviou para o teatro de opera-
ira a partir do século XVII, quando brancos, índios e ções europeu uma força expedicionária organizada
negros, em Guararapes, expulsaram o invasor es- em curto espaço de tempo, sob o comandado Gene-
trangeiro. O Exército, sempre integrado por elemen- ral Mascarenhas de Moraes. Designada para operar
tos de todos os matizes sociais, nasceu com a pró- na Itália, durante o tempo em que esteve em comba-
pria Nação e, desde então, participa ativamente da te, compondo o V Exército dos Estados Unidos da
história brasileira. América, a Divisão brasileira sofreu mais de 400 bai-

Nas décadas posteriores ao descobrimento do xas por morte em ação. Antes que o conflito terminas-
Brasil, a Força Terrestre foi representada pelo povo se, havia feito mais de 15 mil prisioneiros de guerra e
em armas nas lutas pela sobrevivência, conquista e capturado duas divisões inimigas.
manutenção do território. Na Itália, a FEBcobriu-se de glórias, combaten-

Em verdadeira simbiose da organização tática do tropas aguerridas, ao lado de soldados calejados
portuguesa com operações irregulares, índios, bran- por anos de campanha. Nada ficaria a dever a uns e
cos e negros formaram a primeira força que lutou e outros. As glóriascolhidas em Monte Castello, Monte-
expulsou os invasores do nosso litoral. Portanto, a se e Fornovo, e em tantas outras ações, estão grava-
partir da memorável epopéia de Guararapes (1648), das com letras de sangue na História Militar brasileira.
não havia apenas homens reunidos em torno de um Aos nossos pracinha~devemos, em difícil hora, a ga-
simples ideal de lipertação, mas sim, as bases do rantia da dignidade de nos~a Pátria.
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A partir dos anos 60, o Exército passou por im
portantes transformações. Acompanhando o acelera
do desenvolvimento econômico e industrial do País,
realizou consideráveis investimentos em ciência e
tecnologia, o que permitiu fornecer à tropa equipa
mentos e armamentos projetados e fabricados pelas
indústrias nacionais, particularmente viaturas blinda
das. Além dessa evolução tecnológica, foi renovado o
sistema de instrução e foram estruturadas as atuais
divisões de exército e brigadas, combinações de tro
pas mais leves e flexíveis, consentâneas com as pe
culiaridades do ambiente operacional brasileiro.

Honrando compromissos internacionais assu
midos, o Brasil já se fez ou está presente em inúme
ras operações de manutenção da paz em diversas
partes do mundo.

Na atualidade, o Exército Brasileiro consolida
sua individualidade. Exercita e desenvolve uma dou
trina militar genuinamente nacional, gerada com base
em perspectivas de emprego realistas, e tem procura
do evoluir sua concepção estratégica de maneira
compatível com as demandas do futuro.

O Exército honra no presente os exemplos lega
dos Caxias, seu Patrono, cultiva suas mais caras tra
dições e cumpre, diuturnamente, o sagrado dever de
preservar a soberania e a integridade do Brasil.

Sr. Presidente, ser soldado é abdicar da cidada
nia plena, da liberdade de ire vir, da livre faculdade de
expressão e de opinião, do tempo livre para dedi
car-se a si ou a sua família, é sujeitar-se a um código
de ética próprio, que cultua valores como a lealdade,
a honestidade, o amor à Pátria e a camaradagem. É
pensar muito mais nos outros do que em si mesmo. É
ser um fiel cumpridor de missão, por mais áspera e di
fícil que seja, pois é o cumprimento da missão a pr~

meira virtude que caracteriza e distingue o soldado.
Ao Exército Brasileiro e a seus soldados, cida

dãos de bem, que honram e cumprem a missão de
defender este País, meus agradecimentos e cumpri
mentos.

Que todos os dias do ano seja o Dia do Soldado,
o Dia do Exército.

Desejo ainda, Sr. Presidente, dar conhecimento
a meus ilustres pares de questão crucial para o mo
mento econômico que vivemos. Trata-se do cresci
mento de restrições às exportações brasileiras de
carne, impostas pelos maiores mercados importado
res do produto.

De fato, Sr. Presidente, embora as exportações
mundiais de carne estejam aumentando - o Departa
mento de Agricultura dos Estados Unidos estima um

crescimento de 4% nas exportações mundiais de car
ne bovina -, pode-se verificar que, simultaneamente,
estão surgindo obstáculos às compras externas, seja
na forma de quotas de importação, seja pela eleva
ção pura e simples de tarifas.

Tal fenômeno vem sendo observado particular
mente nos mercados da Rússia e do Japão, dois dos
maiores importadores de carne no mercado mundial.
Com efeito, no Japão o crescimento previsto para as
importações do produto este ano é de 25% sobre o vo
lume importado em 2002, o que equivale a 40% do in
cremento total esperado para as importações mundiais.

Não obstante, as fortes importações no primeiro
trimestre de 2003 levaram as autoridades japonesas
a impor medidas de salvaguarda, a vigorar entre
agosto deste ano e março de 2004, elevando o im
posto de importação de carne in natura de 38,5%
para 50%, o que frustrará as expectativas de cresci
mento que animavam os exportadores dos países
produtores. As importações de carne congelada, por
seu turno, até o momento foram poupadas, em razão
de o volume ainda não ter ultrapassado o nível que
dispara o gatilho das salvaguardas.

Naturalmente, as restrições impostas pelo Ja
pão implicarão elevação de preços, dificultando a in
serção do produto naquele mercado. Apesar das re
clamações dos países exportadores, o Japão alega
que sua decisão está de acordo com as regras da
OMC.

A Rússia, por seu turno, estabeleceu, a partir de
abril, a implementação de quota tarifária para impor
tação de carne bovina congelada, fixada em 420 mil
toneladas, com cobrança de imposto de 15%, não in
ferior a 150 euros por tonelada. Importações acima
da quota tarifária estão sujeitas à tarifa de 60%, não
inferior a 600 euros por tonelada.

Essa quota tarifária deve vigorar até 201 O. Entre
tanto, há de se ressaltar que as exportações brasilei
ras para a Rússia têm-se elevado no último ano e que
a previsão para 2003 está na faixa dos 70 milhões de
dólares. Como a quota tarifária da Rússia é livre, isto é,
pode ser disputada pelos exportadores, o Brasil pode
ser beneficiado, uma vez que nossa carne tem forte
competitividade frente à da União Européia.

Apresento esses dados, Srs. Deputados, para
concluir que, mesmo quando somos extremamente
competitivos em determinado produto, sobre o qual
não se pode alegar quaisquer dos argumentos corri
queiros para justificar o fracasso das exportações, es
tamos sujeitos a ações unilaterais de outros países.
Quase sempre travestidas de utilização de salvaguar
das, esses atos, na realidade, representam mero re-
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curso ao protecionismo tão combatido em discursos, O Deputado José Pimentel, Relator da proposta
mas levado a cabo constantemente neste jogo des~ da reforma da Previdência, conseguiu sintetizar um
gual do comércio internacional. conjunto de proposições que nos levam a crer que va-

As vendas externas de carne bovina são hoje mos, num curto espaço de tempo, ter neste País uma
fator de expansão das nossas exportações. De jane~ Previdência voltada para todos os brasileiros, pois o
ro a julho de 2003, as exportações de carne in natura texto aprovado protegeu o futuro e assegurou apo-
e industrializada cresceram 31,3% em valor e 44,3% sentadoria à imensa maioria dos servidores públicos
em volumé em relação ao mesmo período do ano deste País.
passado, o que representa espetacular resultado. Sr. Presidente, grande número dessas pessoas

Em conjuntura em que o País depende cada vez terá, inclusive, ganhos financeiros com a reforma. O
mais da geração de. expressivos saldos comerciais Rio Grande do Sul é um dos 12 Estados brasileiros
como forma de equilibrar o saldo em conta corrente onde os servidores públicos aposentados, mesmo
do balanço de pagamentos, .a criação de qualquer aqueles que per~ébemrnenores salários, já têm seus
barreira ao produto nacional deve ser rigorosamente benefícios taxados. Agora, os servidores gaúchos es-
repelida. tão protegidos, uma vez que a proposta garante isen-

Neste sentido, Sr. Presidente, cabe ao Governo ção até o limite de 1.200 reais e pensão integral de
brasileiro tomar providências para impedir que a sa- 2.400 reais.
nha protecionista dos países desenvolvidos possa vir Por fim, Sr. Presidente, quero referir-me a uma
a frustrar o enorme esforço realizado pelos pecuaris- decisão que tomamos e sobre a qual eu esperava
tas e frigoríficos brasileiros com vistas <:l melhorar a maior repercussão: o fimdassuperaposentadorias e
qualidade do seu produto, o que vem trazendo gran- dos supersalários, medida .prevista na Constituição
de retorno e grande impacto social para o setor e para de 1988 e nunca implementada.
o País como um todo. A partir des~a.votação, que certamente será

Muito obrigado. confirmada pelo Senado Federal, não haverá mais
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - matérias jornalísticas sobre aposentadorias de 30 mil,

Informóaos Srs. Deputados que teremos outras vota-
ções, e é possível ser pedida verificação. Temos, por- 40 mil, 50 .mil reais. Quem recebe aposentadorias
tanto, de permanecer em plenário. nesse valor é uma minoria, mas isso significa um de

boche para o povo trabalhádordo País.
Peço aos Srs. Líderes, principalmente aos inte-

ressados em encerrar a votação da reforma da Prev~ Sr.Presidénte,e~tamos,adotando essa medida
moralizadora para o serviço público. É verdade que

dência hoje, que permaneçam em plenário, pois, rep~
to, terernos outras votações. precisamos ter coragem para discutir os subtetos nos

O SR. PAULO PIMENTA _ Peço a palavra pela Estados e Municípios. Cada Estado e cada Município
ordem, Sr. Presidente. deve estabelecer, de acordo com a sua realidade e

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) _ com o salário do Governador edo Prefeito, o seu limi-
Tem apalavra.V..Exa. te remuneratório, garantindo, assim, a existência das

O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Pela ordem. carreiras de Estado e b9afjmuneraçãopara os servi-

S . N d ·d) S P 'd t d' dores. É i.m.portan.te im.. p.le.m.•.entarmos. po.líticas qu.e re-em revl~o •. o ora or. - r. resl en e, eseJo re- ... .
gistrar a importância da votação que acabamos de re- cuperem os salários d9~ q~e ganham menos e apon-
alizar. Registro também a coragem cívica dos Paria- tem para uma aposentadoria segura no futuro.
mentares dós mais diferentes partidos que tiveram, Por isso, Sr. Presidente, fiz questão de vir à tr~

neste mórn~nto histórico, a firmeza de apoiar a pro- buna para agradecer àJrnensarnaioria da população
posta encaminhada pelo Presidente Lula. Ao propor a brasileira o apoio que temos recebido. Os brasileiros
esta Casa a reforma da Previdência, certamente têm confiança em que o projetado \residenteLula
S.Exa. o fez com os olhos voltados para o imenso un~ proporcionará a retomada do crescimento, a geração
verso de trabalhadores brasileiros que não têm ne- de emprego e a distribuição de renda, compromisso
nhum tipo de benefício previdenciário- pessoas que do nosso Governo e motivo de nossavitória.
adoecémenãot~mdireitoà licença-saúde, mulheres O SR. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente,
que nãl)têmdireito à licença-maternidade -, que já t~ pela ordem.
nham perdido a esperança de um dia poder se apO- O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) -
sentaróu receber uma pensão. Tem V.Exa. a palavra.
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o SR. CLAUDIO CAJADO (PFL-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, enca
minho a V.Exa. requerimento de realização de ses
são solene em homenagem ao profissional da Educa
ção Física, cujo dia se comemora em 10 de setembro.

Proponho essa homenagem mais do que justa
não só na condição de praticante de atividade física
continuada, mas, acima de tudo, de Presidente da
Frente Parlamentar em Defesa da Atividade Pública.

O requerimento segue assinado pelo Líder do
PCdoB, Deputado Inácio Arruda, pelo Líder do PT,
Deputado Nelson Pellegrino, pelo Vice-Líder do
PSDB, Deputado Antonio Carlos Pannunzio, e pelo
Líder do PFL, Deputado José Carlos Aleluia.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que submeta à
deliberação do Colégio de Líderes esse requerimento,
numa forma de reconhecimento dos elevados serviços
que presta o profissional de Educação Física monito
rando e preservando a saúde do povo brasileiro, o seu
bem-estar, fazendo com que, por meio da prática do
exercício físico, possa ter qualidade de vida.

De igual forma, Sr. Presidente, apresentei na se
mana passada requerimento para homenagearmos o
Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Dr. Carlos
Arthur Nuzman, e Udson de Souza, atleta ganhador
duas medalhas de ouro no nos Jogos Pan-Americanos

Nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo,
os atletas brasileiros se revelaram extremamente efi
cientes, graças não apenas à sua determinação, mas
à competência do Comitê Olímpico Brasileiro e à Lei
Agnelo/Piva, que destinou para o setor recursos fi
nanceiros oriundos da arrecadação das lotéricas.

Com essa sessão, Sr. Presidente, homenagea
remos não só o esporte brasileiro, mas toda gama de
profissionais que trabalham nessa área e que engran
decem o nome do Brasil nas competições esportivas
internacionais.

IV - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES
DEPUTADOS:

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB
Almir Sá PLPUPSL
Dr. Rodolfo Pereira PDT
Francisco Rodrigues PFL
Maria Helena PMDB
Pastor Frankembergen PTB
Suely Campos PP
Total de Roraima: 7

SRS.

AMAPÁ

Davi Alcolumbre PDT
Dr. Benedito Dias PP
Eduardo Seabra PTB
Hélio Esteves PT
Janete Capiberibe PSB
Valdenor Guedes PP
Total de Amapá: 6

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB
Ann Pontes PMDB
Babá PT
José Priante PMDB
Josué Bengtson PTB
Nicias Ribeiro PSDB
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Wladimir Costa PMDB
lé Geraldo PT
lenaldo Coutinho PSDB
Total de Pará:11

AMAZONAS

Átila Lins PPS
Carlos Souza PLPUPSL
Francisco Garcia PP
Lupércio Ramos PPS
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazonas: 6

RONDÔNIA

Anselmo PT
Marinha Raupp PMDB
Total de Rondônia: 2

ACRE

Henrique Afonso PT
Júnior Betão PPS
Nilson Mourão PT
Perpétua Almeida PCdoB
Ronivon Santiago PP
lico Bronzeado PT
Total de Acre: 6

TOCANTINS

Homero Barreto PTB
Maurício Rabelo PLPUPSL
Osvaldo Reis PMDB
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Total de Tocantins: 3

MARANHÃO

César Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
João Castelo PSDB
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB
Sarney Filho PV
Sebastião Madeira PSDB
Total de Maranhão: 8

CEARÁ

Antonio Cambraia PSDB
Arnon Bezerra PSDB
Bismarck Maia PSDB
Inácio Arruda PCdoB
João Alfredo PT
José Unhares PP
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
Roberto Pessoa PLPUPSL
Vicente Arruda PSDB
Total de Ceará: 13

PIAuí

Átila Ura PSDB
Júlio Cesar PFL
Marcelo Castro PMDB
Moraes Souza PMDB
Paes Landim PFL
Promotor Afonso Gil PCdoB
Simplício Mário PT
Total de Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT
Fátima Bezerra PT
Lavoisier Maia PSB
Nélio Dias PP
Ney Lopes PFL
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA

Adauto Pereira PFL
Benjamin Maranhão PMDB

Carlos Dunga PTB
Enivaldo Ribeiro PP
Lúcia Braga PMN
Luiz Couto PT
Wilson Santiago PMDB
Total de Paraíba: 7

PERNAMBUCO

Carlos Eduardo Cadoca PMDB
Inocêncio Oliveira PFL
Joaquim Francisco PTB
José Chaves PTB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PTB
Marcos de Jesus PLPUPSL
Maurício Rands PT
Osvaldo Coelho PFL
Paulo Rubem Santiago PT
Renildo Calheiros PCdoB
Roberto Magalhães PTB
Total de Pernambuco: 12

ALAGOAS

Benedito de Ura PP
Helenildo Ribeiro PSDB
João Lyra PTB
Olavo Calheiros PMDB
Rogério Teófilo PFL
Total de Alagoas: 5

SERGIPE

Bosco Costa PSDB
Cleonâncio Fonseca PP
Heleno Silva PLPUPSL
Jackson Barreto PTB
João Fontes PT
Jorge Alberto PMDB
Mendonça Prado PFL
Total de Sergipe: 7

BAHIA

Alice Portugal PCdoB
Antônio Carlos Magalhães Neto PFL
Colbert Martins PPS
Coriolano Sales PFL
Daniel Almeida PCdoB
Edson Duarte PV
Fábio Souto PFL
Félix Mendonça PTB
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Fernando de Fabinho PFL
Gerson Gabrielli PFL
Guilherme Menezes PT
João Almeida PSDB
João Leão PLPUPSL
Jonival Lucas Junior PTB
José Carlos Araújo PFL
José Rocha PFL
Josias Gomes PT
Jutahy Junior PSDB
Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PT
Luiz Carreira PFL
Marcelo Guimarães Filho PFL
Mário Negromonte PP
Milton Barbosa PFL
Nelson Pellegrino PT
Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo PFL
Robério Nunes PFL
Severiano Alves PDT
Zelinda Novaes PFL
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 31

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Márcio Reinaldo Moreira PP
Maria do Carmo Lara PT
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB
Odair PT
Osmânio Pereira PTB
Paulo Delgado PT
Reginaldo Lopes PT
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PP
Romeu Queiroz PTB
Ronaldo Vasconcellos PTB
Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Total de Minas Gerais:37

EspíRITO SANTO

Iriny Lopes PT
José Carlos Elias PTB
Manato PDT
Neucimar Fraga PLPUPSL
Nilton Baiano PP
Total de Espírito Santo: 5
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MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS
Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo Júlio PSB
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB
Dr. Francisco Gonçalves PTB
Edmar Moreira PLPUPSL
Eduardo Barbosa PSDB
Eliseu Resende PFL
Geraldo Thadeu PPS
Gilmar Machado PT
Ibrahim Abi-Ackel PP
Isaías Silvestre PSB
Ivo José PT
Jaime Martins PLPUPSL
João Magalhães PTB
José Militão PTB
José Santana de Vasconcellos PLPUPSL
Júlio Delgado PPS
Lael Varella PFL
Leonardo Monteiro PT
Marcello Siqueira PMDB

RIO DE JANEIRO

Almir Moura PLPUPSL
Antonio Carlos Biscaia PT
Bernardo Ariston PMDB
Carlos Nader PFL
Carlos Santana PT
Chico Alencar PT
Deley PV
Edson Ezequiel PMDB
Eduardo Paes PSDB
Elaine Costa PTB
Fernando Gabeira PT
Fernando Gonçalves PTB
Itamar Serpa PSDB
Jair Bolsonaro PTB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes de Jesus PSLPLlPSL
Jorge Bittar PT
José Divino PMDB
Juíza Denise Frossard PSDB
Leonardo Picciani PMDB
Lindberg Farias PT
Luiz Sérgio PT
Miriam Reid PSB

---- -----------------
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Paulo Baltazar PSB
Paulo Feijó PSDB
Reinaldo Betão PLPUPSL
Roberto Jefferson PTB
Sandro Matos PMDB
Simão Sessim PP
Total de Rio de Janeiro: 29

SÃO PAULO
Aloysio Nunes Ferreira PSDB
Amauri Robledo Gasques PRONA
AngelaGuadagnin PT
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Celso Russomanno PP
Corauci Sobrinho PFL
Dimas Ramalho PPS
Dr. Evilásio PSB
Dr. Pinotti PMDB
Durval Orlato PT
Edna Macedo PTB
Elimar Máximo Damasceno PRONA
EnéasPRONA
Gilberto Nascimento PMDB
Iara Bernardi PT
IVan Valente PT
Jamil Murad PCdoB
JeftersonCámpos PMDB
João Paulo Cunha PT
José Eduardo Cardozo PT
Jovino Cândido PV
Julio Sern~ghiniPSDB
Lobbe Neto PSDB
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiza Erundina PSB
Neuton Uma PTB
Paulo Kobáyashi PSDB
Profes$orlrápuan Teixeira PRONA
Professor Luitinho PT
Roberto Gouveia PT
RubinelliPT
Salvador Zirnbaldi PTB
VanderlelAssis PRONA
Vicente Caseione PTB
VicentínhoPT
Walter Feldrnan PSDB
Totál de Sã" Paulo: 37

MATO GROSSO
Pedro Hen,y PP
Ricarte de Freitas PTB

Thelma de Oliveira PSDB
Welinton Fagundes PLPUPSL
Wilson Santos PSDB
Total de Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB
Osório Adriano PFL
Tatico PTB
Wasny de Roure PI
Total de Oistrito Federal: 4

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB
Leandro Vilela PMDB
Luiz Bittencourt PMDB
Neyde Aparecida PT
Roberto Balestra PP
Ronaldo Caiado PFL
Rubens Otonl PI
Sandes Júnior PP
Vilmar Rocha PFL
Total de Goiás: 9

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos 8ift! PT
Antonio Cruz PTB
Geraldo Resende PPS
João Grandão PT
Murilo Zauith PFL
Vander Loubet PT
Total de Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL
Affonso CamargO PSDB
Alex Canziani PIB
André Zacharow PDT
Assis Miguel do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Dilceu Sperafico PP
Dra. Clair PT
Giacobo PLPUPSL
Gustavo Fruet PMD8
Iris Simões PTB
José Janene PP
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB
Selma Schons PT
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Takayama PMDB
Total de Paraná: 16

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB
Carlito Merss PT
Edison Andrino PMDB
Ivan Ranzolin PP
João Pizzolatti PP
Leodegar Tiscoski PP
Luci Choinacki PT
Mauro Passos PT
Paulo Afonso PMDB
Serafim Venzon PSDB
Vignatti PT
Total de Santa Catarina:11

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Beto Albuquerque PSB
Érico Ribeiro PP
Francisco Turra PP
Henrique Fontana PT
José Ivo Sartori PMDB
Kelly Moraes PTB
Luciana Genro PT
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Pastor Reinaldo PTB
Paulo Pimenta PT
Tarcisio Zimmermann PT
Total de Rio Grande do Sul: 13

O SA. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - A
lista de presença registra o comparecimento de 308
Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Passa-se à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e a constante da Ordem do Dia.

O SA. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Item
1.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 40-C, DE 2003.

(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em segundo
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção n° 40-8, de 2003, que modifica os arts.
37, 40, 42, 48, 96, 149 e 201 da Constitui
ção Federal, revoga o inciso IX do § 3° do

art. 142 e § 10 do art. 201 da Constituição
Federal e dispositivos da Emenda Constitu
cional nO 20, de 15 de dezembro de 1998, e
dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - So
bre a mesa requerimento no seguinte teor:

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 162,

inciso XIV, a votação em globo dos desta
ques simples apresentados à Proposta de
Emenda à Constituição n° 40, de 2003.

Sala das Sessões, - Arlindo China
glia, Vice-Líder do PI.

O SA. ARNALDO FARIA DE SÁ- Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SA. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SA. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu
estava inscrito para encaminhar a matéria, mas abro
mão para que o Deputado Dr. Pinotti faça o encami
nhamento contrário à votação em globo dos desta
ques simples.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Dr. Pinotti,
para encaminhar contrariamente à matéria.

O SR. DA. PINOTTI (PMDB-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, agradeço ao meu caro
amigo Arnaldo Faria de Sá por ter aberto mão da sua
inscrição para que eu pudesse falar neste momento.

Não vou entrar no mérito da questão da Prev~

dência, principalmente porque várias vezes já declarei
meu voto contrário à proposta. E eu o fiz, Sr. Presiden
te, por motivos muito simples: a agressão que essa re
forma faz à administração pública, possivelmente es
quecendo que a máquina pública é a ferramenta es
sencial do Governo para realizarsuas políticas.

Para mim, governo é uma instituição que cobra
impostos e devolve cidadania. Ao devolver cidadania,
tem como instrumento fundamental de sua ação o
funcionário público, que tem de ser bem tratado, dis
por de boas condições de trabalho e ser vigiado.
Sempre que assim agimos, os resultados são exce
lentes. Os funcionários desta Casa são um bom
exemplo do que estou dizendo. Eu dirigi funcionários
públicos durante toda a minha vida e não tenho quei
xa alguma a respeito deles.

Também votei contrariamente a essa proposta
de reforma, Sr. Presidente, porque ela agride os ido
sos. Lido com eles diariamente e sei que 11 % fará



Por outro lado, essa reforma também alegra os
bancos, porque a previdência complementar tem o
nome de pública, mas é privada. Apresentei emendas
sobre o assunto, mas não logrei êxito. Não importa se
o dinheiro érecolhido por um ente público, a verdade
é que ele vai parar nos bancos privados e alegrá-los
ainda mais.

Entretanto, não quero que esse voto contrário
seja interpretado como oposição ao Governo de Luiz
Inácio Lula da Silva. Fiz oposição ao Governo de Fer
nando Henrique Cardoso por 8 anos, votei em Lula 4
vezes e trabalhei para sua eleição. Contem com m~

nha aprovação a este Governo, mas não contem com
minha submissão irrestrita ao que vier para ser vota
do nesta Casa. Ofereço o apoio de um amigo, capaz
de, nas horas mais difíceis, apontar os erros e tentar
induzi-lo ao acerto.

O que fiz na reforma da Previdência eu o farei
sempre que necessário. Tenho certeza absoluta de
que o Governo de Luiz Inácio Lula da Silva é a grande
esperança desta Nação, e continuarei a apoiá-lo. Não
quero, de forma nenhuma, ser mal interpretado nessa
questão. Sou um homem coerente e respeito meus
eleitores.

Sr. Presidente, votar em bloco é insensatez,
embora o Regimento permita fazê-lo. Mas colocar ta
dos os destaques no mesmo saco e votar "sim" ou
"não" é algo absolutamente. insensato. Mais do que
isso, é uma agressão aos Deputados, a esta Casa, à
democracia, porque se desconsideram emendas ind~

viduais que poderiam, sem dúvida alguma, melhorar
a qualidade do proposta.

Os Líderes nos representam, é verdade, mas é
incompreensível para nós não terem os Deputados
direito de apresentar emendas a qua~quer projeto.
Vou lutar todo o tempo para que esse direito seja re
conhecido. Tenho certeza de que, se pudéssemos
discutir essas emendas, poderíamos melhorar em
muitoe$saproposta, que tem coisas boas, como o
guarda-chuva para a inclusão de 40 milhões de brasi
leiros no sistema. Mas há aspectos que precisam,
sem dúvidaalguma, ser aprimorados. Um deles, por
exemplo, repito, é a previdência pública complemen
tar, que não é pública.

Conversei com o Ministro Ricardo 8erzoini sa
bre a questão e S.Exa. concordou que deveria ter
sido encontrada uma forma de prevermos, no texto
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enorme falta em seus proventos e pensões. Os idosos da PEC n° 40, a obrigatoriedade de o depósito desses
terão de escolher entre pagar a conta de luz ou com- recursos ser feito em bancos públicos. Agora, ao ler a
prar remédio; entre pagar o aluguel ou comprar com~ PEC nO 40, constato que ela está totalmente diferente
da. Não é justo fazer isso com quem tanto já trabalhou. do que foi combinado.

Há ainda outros aspectos a aprimorar, como é o
caso do subteto. Passei 2 dias debatendo o assunto
com os reitores das. universidades públicas de São
Paulo. Elesmostrararrí que o subteto vincu~adoao sa
lário do Governador Seráuma tragédia para a univer
sidade pública. Aliás, a universidade pública é uma
das instituições mais nobres que nos restam de ensi
no, de pesquisa e de pós-graduação.

Enfim, Sr. Presidente, quetoapenas me man~

festar contra a votação em bloco dos destaques e pe
dir ao Plenário que voterríosas emendas,· valorosas
contribuições dos Deputados ao aprimoramento da
proposta que acabou de ser aprovada.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
peço à base aliada que aprove o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento de votação em globo dos
destaques simples.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Fica

prejudicado o seguinte requerimento:
Senhor Presidente,
Requeremos a .Vossa Excelência, nos termos

do art. 185, § 4° do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, que a votação do requerimento que soli
cita votação em globo dos requerimentos de desta
que simples seja feita por votação nominal.

Sala das Sessões, 27 de agosto de 2003.
Assina: Onyx Lorenzoni, Vice-Líder do PFL.
O SR. ARNALOO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PT8-SP. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
peço que seja registrado meu voto contrário.
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o SR. NILTON BAIANO (PP-ES. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, também so
licito que seja registrado meu voto contrário.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Re
gistro os votos contrários dos Deputados Arnaldo Fa
ria de Sá, Nilton Baiano e Dr. Pinotti.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Vota
ção em globo dos requerimentos de destaque simples.

DESTAQUE N° 2

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 161, do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados, requer para votação em
separado, destaque supressivo do § 3°, do artigo 40.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2003. 
Arnaldo Faria de Sá - PTB.

DESTAQUE N° 3

Nos termos do art. 101, inciso 11, alínea "b", n° 4;
artigo 161, inciso V e art. 162, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, requer, para votação em
separado, destaque supressivo da expressão: "... até
o limite máximo estabelecido para os benefícios do
regime geral de previdência social de que trata o art.
201, acrescido de setenta por cento da parcela exce
dente a este limite", expresso no art. 40, § 7°, incisos I
e 11 da PEC 40/2003.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2003. 
Zonta- PP.

DESTAQUE N° 4

Nos termos do art. 161, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, requer, para votação em
separado, do artigo 40, § 7°, I e 11 destaque supress~

vo da expressão "... até o limite máximo estabelecido
para os benefícios do regime geral de previdência so
cial de que trata o art. 201, acrescido de setenta por
cento da parcela excedente a este limite".

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2003. 
Arnaldo Faria de Sá - PTB.

DESTAQUE N° 5

Nos termos do art. 161, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, requer, para votação em sepa
rado, destaque supressivo do § 8°, do art. 40, do pará
grafo único do art. 7° e da expressão "em fruição na
data de publicação desta Emenda", constante no art. 8°.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2003. 
Arnaldo Faria de Sá - PTB.
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DESTAQUE N° 6

Nos termos do art. 161, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, requer, para votação em
separado, destaque supressivo do§ 8°, do art. 40.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2003. - Ger
son Gabrielli - PFL

DESTAQUE N° 10

Nos termos do art. 161, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, requer, para votação em
separado, destaque supressivo do § 18 do art. 40.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2003. 
Arnaldo Faria de Sá - PTB.

DESTAQUE 11

Nos termos do art. 161, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, requer, para votação em
separado, destaque supressivo do § 1° do art. 2°.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2003. 
Arnaldo Faria de Sá - PTB.

DESTAQUE 12

Nos termos do art. 101, inciso 11, alínea "b", n° 4;
art. 161, inciso V e art. 162, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, requer, para votação em se
parado, destaque supressivo do artigo 4° da PEC nO
40/2003.

Sala das Sessões, em 26 de agosto de 2003
Assina: Zonta - PP

DESTAQUE N° 13

Nos termos do art. 161, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, requer, para votação em sepa
rado, destaque supressivo do artigo 4° da PEC n° 40.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2003. 
Arnaldo Faria de Sá - PTB.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Os
Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)

REJEITADOS.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Estão prejudicados os seguintes requerimentos:

Senhor Presidente,
Requeremos a V.Exa , na forma do art. 160 do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, prefe
rência para o destaque do Dep. Onyx Lorenzoni para
suprimir a expressão "Executivo", do § 15 do art. 40,
constante do art. 1° da Redação do Vencido da PEC
40/2003 (DVS n° 8)



Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro preferência

para votação do destaque supressivo do § 8°, do art.
40, do parágrafo único do art. 7° e da expressão "em
fruição na data de publicação desta Emenda", cons
tante no art. ao (DVS n° 5)

Sala. das Sessões, 26 de agosto de 2003. 
Arnaldo Faria de Sá, Vice-Líder do PTS.

o SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha)
Fica dispensada a votação da redação final da ma
téria, hOS térmos do inciso I do § 2° do art. 195 do
Regimento Interno.

A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Qu

ero registrara.importância, neste caso específico, da
participação do Deputado Arnaldo Faria de Sá, que
compreendeua importância do momento.

O SR. .IVO JOSÉ-Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem:

O SR. PRE~IDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR.WO JOSÉ (PT-MG. Pela ordem. Sem re
visão do 0r~<J0r.) - Sr. Presidente, quero cumprimen
tar os Líderes partidários e V.Exa. pela brilhante con
dução desse processo.

Aprov~ito a oportunidade paradizer que, emto
das as vota9ões deste dia, o meu voto foi de acordo
com a orieh!ação da bancada do PT.

O SR. JEFFERSON CAMPOS - Sr. Presidente,
peço apalavrapela ordem.

O. SR.. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V,Exa.a palavra.

O SR. JEFFERSON CAMPOS (PSB-SP. Pela
ordem.. Pronubcia o seguinte discurso.) - Sr Pres~

dente,Sras.. eSrs. Deputados Federais, assumo esta
tribuna nodiade h()je para registrar, com respeito, a
celebraçãq. dos 33 anos de ministério dos ilustríss~

mos past()res Ozaige Cabral do Lago e Cyro Pereira
do Lagq •. que, unidos .pela constante benção do Se
nhorJesus,pferecem lições diárias de vida, de apos
tolado e, sobretudo, de fraternidade através de serv~

ços evang~licos nacidade de Limeira, Município de
valiosaimportâ.~ciadointeriorde São Paulo.

Após rfTlevantys trabalhos de promoção da pa
lavra ?é D~~serp Paranaguá, no Paraná, onde esse
vibrante casa' teve. oportunidade de consolar cora
ções, assegurar fé cristã e fortalecer o ideal evangél~
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Sala das Sessões, 27 de agosto de 2003. - co no solo paranaense, no dia 28 de julho de 1970 os
Onyx Lorenzoni, Vice-Líder do PFL. pastores Cyro e Ozaide apostaram em Limeira.

É difícil descrever a.partida deles do Paraná,
cercada de enorme emoção por parte de fiéis segui
dores que durante anos ouviram a pregação da dou
trina e dos princípios cristãos, que são alicerces da
nossa Igreja do Evangelho Quadrangular presidida
pelo .notável. Pê:lstor Mário de Oliveira, renomado
apóstolo do Senhor Deus.

Jesus os abençooupor essa brilhante assistên
cia pastoral ern.favor do povoparanaense, assistên
cia que; com humildade e carinho, eles conseguiram
multiplicar.ações em favor da evangelização de nos
sos irmãos.

O pastor Cyro é nascido em Presidente Pruden
te, São Paulo, e apastora Ozaideé de Jaguaruna,
Santa Catarina. Dessa feliz união nasceu Ciro Cabral
do Lago, que é Ministro de Louvor.

Desde. 1970.encohtram-se em solo paulista,
com o mesmo entusiasmo e o mesmo ideário de fé,
transmitindo a n()sso~irmãoE; em Cristo a solidarieda
de necessária para qu~ possam superar as dificulda
des em momentos turbulentos que exigem paciência
e redobrado esforço de conforto, pois é nesses ins
tantes que Deusnosulle. e.nos ouve com Seu apoio
indispensável, tranqüilizando nossa mente e fortifi
cando nosso oorpo.

Numanoited.esábado, nodia 1° de agosto de
1970, poucas pessoas estavam presentes no culto em
Limeira, porérn o irmão João Pereira de Moraes, já fa
lecido, deu posse a esses humildes pastores. Após o
término da cerimônia, apenas umairmã curnprimentou
o casal. Ore~ta?te9a Igreja desprezou os ministros de
Deus, .lamentav~lmente. Os indiferentes. não sabiam
que os novospa~toresmudariam o conceito e as ativi
dades pastorais da IEQ naquela cidade.

Nos 33anós quese passaré;lm, .com muito afin
co, determinação e, coma graça deDl3us, a Igreja do
EvangelhoQua9ra~gularsetornouforle, e hoje goza
de reputação de major igreja evangélica de Limeira,
pois tem sidofre9üentada.p()rmilh~resde fiéis.

Ocasalde.rninistro~trab~lha d~ forma coordena
da: a pastora ()zaidedirig~deis grupos missionários,
um comp?sto.d~3.174mulheres é:lssociadas e o outro
com ap~oximadatnente1 .500 jovens, todos em busca
de anunciar ~ vive~ciara p~layrade Deus para a sal
vação daquelesqu~s~inte~essarem,.e o pastor Cyro
está ligado àár~dedoutrirya,administração e cons
trução .de templqse junt<;lme~tecom sua esposa está à
frente da SASI~Q"fSO«iéda~edeAçã()Socialda Igre
ja do Evangelho Quadrangular, através da qual são



Faço um questionamento: como combater a
fome sem propiciar emprego e condições para que o
brasileiro possa ter dignidade e oferecer uma vida
adequada para sua família?

A única saída que minha visão alcança passa,
necessariamente, pela retomada do crescimento da
economia a uma taxa superior a 5% ao ano, capaz de
anualmente gerar cerca de 2 milhões de postos de
trabalho. Para isso, é indispensável que o Governo
da União continue adotando medidas consistentes no
controle da inflação e de estímulo às exportações. É
preciso, porém, que se reduza em curto prazo as ta
xas de juros e a médio prazo a elevada carga tributá
ria de 38% do Produto Interno Bruto. Ambas castigam
os empresários que acreditam e que investem, geran
do impostos, taxas e contribuiçõesque, pelo estímulo
governamental, vão por sua vez mover a agropecuá
ria, a indústria, o comércio e os serviços - fontes
constantes de novos postos de trabalhos para jovens,
adultos e idosos.

Creio no governo da União. Acredito nas suas
idéias, nos seus projetos e em suas ações. Todavia, a
maioria da população é imediatista, deseja tudo para
ontem e da melhor forma possível. Consertar des
mandos e corrigir rumos leva tempo e exige muita pa
ciência. Tenho certeza de que o Presidente Luiz Iná
cio Lula da Silva conseguirá cumprir seu sonho de
candidato: "Se no fim do meu mandato cada brasileiro
puder se alimentar três vezes ao dia, eu terei realiza
do a missão da minha vida".

Mas é preciso que cada um de nós faça sua par
te, como puder e quiser. O Programa Fome Zero não
é só do Governo da União, mas de toda a sociedade.
Conta com a participação dos brasileiros e ganhou
destaque no Fórum Econômico Mundial, em Davos,
ocasião em que o Presidente da República defendeu
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atendidas centenas de famílias carentes com alimen- to administrativo diante de tais mazelas nos 5.561
tação, remédios, diversos aparelhos e outros equipa- Municípios do País.
mentos necessários à recuperação dos doentes. Tanto a fome como a miséria, a pobreza, o ana~

Nesses 33 de trabalho na obra divina, o pastor fabetismo e a violência são frutos deformados da de-
Cyro com a ajuda de sua inseparável companheira sigualdade social que aflige a Nação há décadas.
construiu 30 templos em Limeira, incluindo 3 catedra- São também oriundos do êxodo rural que trouxe para
is: a Catedral Graça, a Ebenézer e a Catedral Emaús as grandes cidades trabalhadores rurais, meeiros, ar-
no COE, onde também já havia uma grande capela e rendatários e pequenos agricultores, hoje moradores
um auditório que recebe cerca de 140 pessoas, ane- das zonas urbanas onde os problemas mais se agra-
xo a um dos vários alojamentos que compõem as vam e provocam intranqüilidade nos municípios. O
acomodações para 2 mil pessoas no COE. Eles edif~ êxodo rural promoveu desequilíbrio no campo e in-
caram ainda o prédio da Fundação Educacional Cyro chaço no contigente de desempregados nos grandes
Pereira do Lago - FECYPEL, que abriga o Colégio centros urbanos do País. Com ele, ampliou-se a mi-
Ozaide Cabral do Lago, e na região de Limeira cons- séria, e, conseqüentemente, a violência passou a de-
truíram os seguintes templos: de Cosmópolis, de safiar todas as autoridades constituídas da Repúbli-
Santa Bárbara D'Oeste, de Pirassununga, de Amer~ ca.
cana, de Iracemápolis e de Cordeirópolis, todos for
mando um conjunto arquitetônico de oportunidades
de contemplação, meditações e, principalmente, de
orações para louvor a Jesus Cristo.

Ressalto que em 2 de dezembro de 1983 rece
beram o título de Cidadão Limeirense, com aprova
ção unânime da Câmara Municipal de Limeira, e em
22 de junho de 1990 foram agraciados com a Meda
lha de Mérito Cívico 15 de Setembro - Ordem de Ta
tuiby pelo valioso trabalho em prol do desenvolvimen
to espiritual, cultural e humanitário.

É importante registrar que a Gazeta de Limeira,
importante veículo de comunicação social da região
de Campinas, dedicou uma página de sua edição de
2 de agosto de 2003 para enaltecer o valoroso labor
desse digno casal de Cristo que semeia diuturnamen
te a palavra do Senhor com gestos e ações em bene
fício do povo que convive com eles de forma humana,
solidária e justa.

Formulo votos e. que Deus continue abençoan
do os pastores Cyro e Ozaide, pelo que representam
na comunidade cristã brasileira e de tudo que ainda
poderão realizar em favor da nossa população.

O Senhor seja louvado!
Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para

abordar outro assunto.
Reconheço que a fome é um drama que envolve a

humanidade por séculos. E, no Brasil, ela é preocupan
te. O IPEA estima a existência de 53 milhões de pobres
e 22 milhões de indigentes entre os brasileiros.

Combater a fome, a miséria e a violência não é
missão fácil e tem representado enorme desafio para
inúmeros governos que vêm enfrentando esses ma
les de maneira séria, mas com pouco sucesso. Na
verdade, não se trata de um modelo simples de proje-
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a implantação de um fundo internacional para enfren
tar e erradicar a miséria no planeta.

Hoje, observo que a comunidade dos países ri
cos está sendo sensibilizada para esse gravíssimo
problema que maltrata mais deum bilhão de indivídu
os na Terra. Mas a grande questão é que a fome não
espera. Ela destrói, ela mata.

Espero que as lideranças mundiais se esforcem
no sentido de canalizar recursos financeiros para os
países desprovidos e os em via de desenvolvimento a
fim de que possam combater a fome e a miséria, pois
não é justo que anualmente meio milhão de crianças
fiquem cegas ou parcialmente cegas devido a defi
ciência de vitamina.

Também não é justo que um em cada cinco bebês
no mundo nasça abaixo do peso ideal nem que duas mil
pessoas morram a cada minuto por desnutrição.

Estou convicto de que a solidariedade dos diri
gentes do G-S chegará até o Brasil, num prazo não
distante, para que possamos alimentar irmãos famin
tos e pobres. Somos todos partículas do orvalho que
cai nas folhas, diariamente, e todos fomos criados e
seremos sempre abençoados por Deus.

Requeiro, Sr. Presidente, seja este pronuncia
mento divulgado em todos órgãos de comunicação
da Casa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Antes de conceder a palavra ao próximo orador, d&
sejo pedir aos Srs. Líderes e aos Srs. Deputados pre
sentes compreensão para a necessidade de ser apr&
ciada matériade natureza urgente.

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática apresentou requerimento de cria
ção de comissão externa destinada a fazer um diag
nóstico técnico sobre o acidente ocorrido na Base de
Lançamento de Alcântara, no Maranhão.

O requerimento veio juntar-se a vários outros
pedidos ..... da DeputadaTerezinha Fernandes, do D&
putado Alberto Fraga, doDeputado Coronel Alves, do
Deputado João Almeida, da Deputada Vanessa
Grazziotin -, oque demonstra o interesse que a Casa
tem pelo assunto. Todos nós, além de enlutados em
face da· tragédia, queremos participar tanto do diag
nóstico do acidente quanto da discussão do Progra
ma E~pacialBrasileiro.

Peço a todos que aprovemos a constituição
dessacomissão externa, para que ela entre em funci
onamento o mais rápido possível.

O Deputado Corauci Sobrinho, Presidente da
Comissão de Ciência e Tecnologia, fez chegar às mi
nhas mãos esse requerimento, assim como os outros
Deputados por mim já citados fizeram chegar os de
sua respectiva autoria.

O SR. CORAUCI SOBRINHO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. CORAUCI SOBRINHO (PFL-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero apenas reiterar as palavras de V.Exa.

Peço aos Líderes de. todos os partidos apoio
para constituirmos essa comissão externa que, após
visitar não somente a Base de Alcântara, como tam
bém São José dos Campos e acompanhar os traba
lhos da comissão criada pelo Presidente da Repúbli
ca, fará o diagnóstico d<>que realmente aconteceu
comoVLS.

Mais do que o direito, esta Casa tem o dever de
acompanhar o caso e emitir seu diagnóstico.

Agradeço a V.Exa.por trazer à apreciação do
Plenário, ainda nesta sessão, matéria tão importante
para o País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
OSR.JORGE BITTAR - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra..

O SR.JORGE BITIAR (PT-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero secundar as palavras do Deputado
Corauci Sobrinho, Presidente da Comissão de Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática, no que
diz respeito à importância dessa proposição.

EstaGasa dá enorme contribuição ao Programa
Espacial. Brasileiro ao criar essa comissão externa.
Certamente, após visitar a Base de Alcântara e a áreas
de desenvolvimento no Centro Técnico Aeroespacial,
em São José dos Campos, recolher documentos, reali
zar audiências públicas, essa comissão fará um diag
nóstico da situação e, se for o caso, apresentará pro
posições legislativas como sugestão ao Executivo.

O que aconteceu tem grande importância para o
País, em primeiro lugar, pela vidas perdidas; em se
gundo, pelo desaparecimento de importantes técni
cos que levaram 20 al10s ou mais para adquirir expe
riência e qualificação.

OCentro Técnico Aeroespacial eos diversos ór
gãos do Ministério da Aeronáutica e do Ministério da
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Ciência e Tecnologia já deram mostras de enorme ca
pacidade no desenvolvimento de tecnologias. Os
aviões produzidos pela EMBRAER, os satélites de
senvolvidos por brasileiros, o veículo lançador e a
própria Base de Alcântara são exemplos disso.

Lamentavelmente, ocorreu o acidente, mas o
programa deve continuar. E a melhor contribuição
que esta Casa pode oferecer é formar uma comissão
externa que realize um diagnóstico preciso sobre o
ocorrido e apresente sugestões ao País.

Muito obrigado.
O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Tem V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO DELGADO (PT-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, desde
1994, quando foi criada a Agência Espacial Brasileira,
acompanho o programa espacial do. País, indicado
pelo então Presidente Michel Temer. É o quinto pro
grama do mundo, entre os dos 8 países que possuem
programa espacial com os 3 ciclos: a base de lança
mento, o veículo lançador e os satélites.

O Programa Espacial Brasileiro foi secreto no
período militar, nos anos 60 e 70; tornou-se reserva
do nos anos 80 e atualmente é um programa aberto,
totalmente público, civil, conquanto tenha toda a inte
ligência militar da Aeronáutica brasileira empenhada
no seu sucesso.

Ao fazer este registro, quero solicitar a V.Exa.
que, após consultar os membros da Comissão de
Ciência e Tecnologia - cujo Presidente Deputado Co
rauci Sobrinho cumprimento - e da Comissão de Re
lações Exteriores e os Líderes, me designe para parti
cipar da comissão externa.

É o pedido que faço a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) - Em
votação o requerimento:

REQUERIMENTO N° 1.118/03
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,

Comunicação e Informática)

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 38 do Regimento Interno, re

queiro a V.Exa , ouvido o Plenário desta Casa, seja cri
ada Comissão Externa para fazer um diagnóstico téc
nico sobre o acidente com o Veículo Lançador de Sa
télite VLS-1, e sobre o Programa Espacial Brasileiro,
podendo fazer deslocamentos à Base de Alcântara -

MA, ao CTA (Centro Técnico Aeroespacial) em São
José dos Campos - SP, ou a qualquer outra localida
de que se fizer necessária.

Justificação

O Programa Espacial Brasileiro sofreu uma
grande baixa com o acidente ocorrido no último dia
22, na Base de Alcântara, inclusive com a perda de
21 vidas diretamente ligadas ao projeto. É inegável
que a morte destes cientistas causará um enorme
prejuízo ao prosseguimento do programa, atrasando
seu desenvolvimento.

Sendo esta tentativa de lançamento a terceira
que, infelizmente, culminou com mais um fracasso, co
locando em dúvida a questão da segurança do Progra
ma, bem como sua continuidade, faz-se necessária a
criação de uma Comissão Externa com a finalidade de
acompanhar a apuração do acidente ocorrido, suas ca
usas e conseqüências.

Sala da Comissão, 27 de agosto de 2003. - Depu
tado Corauci Sobrinho, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 

Antes de dar continuidade à sessão, informo ao Ple
nário e à Casa que constará da Ordem do Dia de
amanhã medida provisória que tranca a pauta. Por
tanto, é necessário quorum para a sua apreciação.

Comunico ainda que terça ou quarta-feira da se
mana que vem vamos iniciar a discussão da proposta
de reforma tributária.

O SR. CELSO RUSSOMANNO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
meu registro relaciona-se com a votação a que aca
bamos de proceder.

O Partido Progressista endossa o pedido do no
bre Deputado Corauci Sobrinho. É importantíssimo
que esta Casa acompanhe as investigações. Uma se
mana antes do acidente eu estive no CTA e constatei
que todos estavam muito empolgados, acreditavam
que tudo ia dar certo e que conseguiriam colocar os
satélites na órbita da Terra sem necessidade de apo
io de outros países. Infelizmente, houve o acidente.
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Sr. Presidente, o Partido Progressista considera
muito importante que uma comissão da Casa esteja à
frente das investigações.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

o Sr. João Paulo Cunh~J Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é .ocu
pada pelo Sr. InOcêncio Oliveira, 10

Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) - Esta
Presidência informa aos Parlamentares que vai en
cerrar a sessão. A decisão baseia-se nos estritos ter
mos do Regimento Interno da Casa. Depois da
Ordem da Dia não há lugar para mais nenhum pro
nunciamento, absolutamente nenhum.

v- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão,
lembrando que amanhã, quinta-feira, dia 28, às
9h30min, haverá sessão solene em homenagem ao
Centenário do Centro Acadêmico de Direito XI de
Agosto, da Universidade de São Paulo/USP -e ao
transcurso do 24° aniverSário da Lei de Anistia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira)-

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT
Total de Amapá: 1

PARÁ

Vic Pires Franco PFL
Total de PARÁ 1

RONDÔNIA

Confúcio Moura PMOB
Eduardo Valverde PT
Total de Rondônia 2

ACRE

João Correia PMDB
Total de Acre: 1

TOCANTINS

Ronaldo Dimas PSDB
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Clóvis Fecury PFL
Total de Maranhão: 1

CEARÁ

Almeida de Jesus PLPUPSL
Ariosto Holanda PSDB
Leônidas Cristino PPS
Pastor Pedro Ribeiro PMDB
Total de Ceará:4

PARAíBA

Inaldo Leitão PLPUPSL
Ricardo Rique PLPUPSL
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

André de Paula PFL
Fernando Ferro PT
Pastor Francisco Olímpio PSB
Total de Pernambuco: 3

ALAGOAS

José Thomaz Nonô PFL
Total de Alagoas: 1

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL
Claudio Cajado PFL
Jairo Carneiro PFL
João Carlos Bacelar PFL
Total de Bahia: 4

MINAS GERAIS

Carlos Mota PLPUPSL
César Medeiros PT
Leonardo Mattos PV
Lincoln Portela PLPUPSL
Total de Minas Gerais: 4

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PP
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PP
Dr. Heleno PP
Julio Lopes PP
Moreira Franco PMDB
Renato Cozzolino PSC
Vieira Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro: 7
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SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Bispo Wanderval PLPUPSL
Cláudio Magrão PPS
IIdeu Araujo PRONA
Luiz Carlos Santos PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Orlando Fantazzini PT
Robson Tuma PFL
Total de São Paulo: 10

DISTRITO FEDERAL

José Rajão PSDB
Sigmaringa Seixas PT
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

João Campos PSDB
Pedro Chaves PMDB
Sandro Mabel PLPUPSL
Total de Goiás: 3

MATO GROSSO DO SUL

Waldemir Moka PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Colombo PT
Dr. Rosinha PT
Osmar Serraglio PMDB
Paulo Bernardo PT
Total de Paraná: 4

SANTA CATARINA

Gervásio Silva PFL
Jorge Boeira PT
Zonta PP
Total de Santa Catarina: 3

RIO GRANDE DO SUL

Cezar Schirmer PMDB
Luis Carlos Heinze PP
Milton Cardias PTB
Pompeo de Mattos PDT
Total de Rio Grande do Sul: 4

DEIXAM DE COMPARECER OS
SRS.:

RORAIMA

Luciano Castro PLPUPSL
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Coronel Alves PLPUPSL
Total de Amapá: 1

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB
Jader Barbalho PMDB
Raimundo Santos PLPUPSL
Zé Uma PP
Zequinha Marinho PTB
Total de Pará: 5

AMAZONAS

Humberto Michiles PLPUPSL
Pauderney Avelino PFL
Total de Amazonas: 2

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Casara PSDB
Miguel de Souza PLPLlPSL
Nilton Capixaba PTB
Total de Rondônia: 4

ACRE

João Tota PP
Total de Acre: 1

TOCANTINS

Darci Coelho PFL
Eduardo Gomes PSDB
Kátia Abreu PFL
Pastor Amarildo PSB
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP
Dr. Ribamar Alves PSB
Eliseu Moura PP
Gastão Vieira PMDB
Neiva Moreira PDT
Paulo Marinho PLPUPSL
Terezinha Fernandes PT
Wagner Lago PDT
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Washington Luiz PT
Total de Maranhão: 9

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB
Eunício Oliveira PMDB
Gonzaga Mota PSDB
Rommel Feijó PSDB
Zé Gerardo PMOB
Total de Ceará: 5

PIAuí

B. Sá PPS
Ciro Nogueira PFL
Mussa Demes PFL
Total de Piauí: 3

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves PMDB
Múcio Sá PTB
Sandra Rosado PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAíBA

Marcondes Gadelha PTB
Philemon Rodrigues PTB
Wellington Roberto PLPUPSL
Total de Paraíba: 3

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PTB
Eduardo Campos PSB
Gonzaga Patriota PSB
Luiz Piauhylino PTB
Miguel Arraes PSB
Pedro Corrêa PP
Raul Jungmann PPS
Ricardo Fiuza PP
Roberto Freire PPS
Severino Cavalcanti PP
Total de Pernambuco: 10

ALAGOAS
Givaldo Carimbão PSB
João Caldas PLPUPSL
Maurício Quintella Lessa PSB
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Machado PFL
Total de Sergipl~: 1

BAHIA

Geddel Vieira Lima PMDB
José Carlos Aleluia PFL
Reginaldo Germano PFL
Walter Pinheiro PT
Total de Bahia: 4

MINAS GERAIS

Carlos Melles PFL
Carlos Willian PSB
Fernando Diniz PMDB
Herculano Anghinetti PP
João Magno PT
João Paulo Gomes da Silva PLPUPSL
MárioAssad Júnior PLPUPSL
Narcio Rodrigues PSDB
Patrus Ananias PT
Rafael Guerra PSDB
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB
Total de Minas Gerais: 12

EspíRITO SANTO

Marcelino Fraga PMDB

Marcus Vicente PTB

Renato Casagrande PSB

Rose de Freitas PSDB

Total de Espírito Santo: 4

RIO DE JANEIRO

Almerindade Carvalho PMDB

André Luiz PMDB

Bispo Rodrigues PLPUPSL

Eduardo Cunha PMDB

Francisco Dornelles PP

Josias Quintal PSB

Laura Carneiro PFL

Maria Lucia PMDB

Nelson Bornier PMDB

Rodrigo Maia PFL
Total de Rio de Janeiro: 10

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB

Carlos Sampaio PSDB

Delfim Netto PP
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Devanir Ribeiro PT
Dr. Hélio PDT
Gilberto Kassab PFL
João Batista PFL
João Herrmann Neto PPS
José Mentor PT
Luciano Zica PT
Marcelo Ortiz PV
Marcos Abramo PFL
Mariângela Duarte PT
Medeiros PLPUPSL
Michel Temer PMDB
Milton Monti PLPUPSL
Nelson Marquezelli PTB
Paulo Lima PMDB
Ricardo Izar PTB
Teima de Souza PT
Vadão Gomes PP
Valdemar Costa Neto PLPUPSL
Zulaiê Cobra PSDB
Total de São Paulo: 23

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT
Celcita Pinheiro PFL
Rogério Silva PPS
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

José Roberto Arruda PFL
Maninha PT
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

Barbosa Neto PMDB
Enio Tatico PTB
Jovair Arantes PTB
Leonardo Vilela PP
Professora Raquel Teixeira PSOB
Total de Goiás: 5

MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Chico da Princesa PLPLlPSL
Eduardo Sciarra PFL
Hermes Parcianello PMDB

José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTB
Luiz Carlos Hauly PSOB
Max Rosenmann PMDB
Moacir Micheletto PMOB
Oliveira Filho PLPUPSL
Ricardo Barros PP
Total de Paraná: 10

SANTA CATARINA

João Matos PMDB
Paulo Bauer PFL
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares PDT
Ary Vanazzi PT
Augusto Nardes PP
Darcísio Perondi PMDB
Eliseu Padilha PMDB
Enio Bacci PDT
Francisco Appio PP
Júlio Redecker PSDB
Nelson Proença PPS
Onyx Lorenzoni PFL
Orlando Desconsi PT
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo Gouvêa PLPUPSL
Veda Crusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 14

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) 
Encerro a sessão, designando para amanhã, quin
ta-feira, dia 28, às 14h, a seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSiÇÕES ESPECIAIS

Discussão

1
MEDIDA PROVISÓRIA N° 124, DE 2003

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nO 124, de 2003, que dispõe so
bre o Quadro de Pessoal da Agência Nacio
nal de Águas - ANA, e dá outras providênci
as. Pendente de parecer da Comissão Mis
ta.

-------~----------------~-_._--
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PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

NA COMISSÃO MISTA: PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1°

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PRAZO
27n/03

PRAZO NA CÂMARA: 10/8/03
SOBRESTA A PAUTA EM: 28/8/03

(46° DIA)

URGÊNCIA
(Art. 155 do Regimento Interno)

Discussão

2
PROJETO DE LEI N° 5.756-A, DE 2001

(Do Superior Tribunal de Justiça)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n°
5.756, de 2001 , qiUe cria 183 Varas Federais destinadas
precipuamente à interiorização da Justiça Federal de
Primeiro Grau e à implantação dos Juizados Especiais
Federais no País e dá outras providências; tendo pare
cer da Comissão de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público, pela aprovação, com substitutivo (Relator:
Dep. Coriolano Sales); de. Finanças e Tributação, pela
adequação financeira e orçamentária deste e do Subst~

tutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público (Relator: Dep. Jorge Khoury); e de
Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa, e, no mérito,
pela aprovação deste e do Substitutivo da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, com
substitutivo, contra o voto do Deputado Luiz Antonio
Fleury (Relator: Dep. Vilmar Rocha).

3
PROJETO DE LEI N° 6.015-A, DE 2001

(Do Sr. Jaime Martins)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n°
6.015, de 2001, que denomina "Presidente JK" a rodovia
BR-040; tendo parecer da Comissão de Viação e Tran&
portes pela aprovação(Relator: Oep. Pedro Fernandes);
pendente de pareceres das Comissões: de Educação e
Cultura; e de Constituição e Justiça e de Redação

AVISOS

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS OU RECURSOS

EMENDAS

RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO - ART. 24, 11

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 3°
combinado com ART. 132, § 2°

N° 2.814-A/02 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informátiea) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Shalom a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Rio Grande, Estado do Rio Grande do
Sul.

DECURSO:3a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 1-9-03

N° 3.156-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato

que outorga permissão à Fundação Bento Freire de
Sousa, para executar serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, com fins exclusivamen
te educativos, na cidade de Sousa, Estado da Paraí-
ba. ~.

DECURSO:3a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 1-9-03

N° 3.239-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Amigos de
Unaí - ACAU a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Unaí, Estado de Minas
Gerais.

DECURSO:3a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 1-9-03

N° 3;249-A/03 (Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - Aprova o ato
que autoriza a Associação do Núcleo Comunitário
da Vila Simone a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de· Nova Aurora, Estado do
Paraná.
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-9-03

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133, DO RI)

PROJETO DE LEI:
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N° 5.382/01 (ALMEIDA DE JESUS) - Prioriza a
destinação de unidades habitacionais construídas
com recursos orçamentários. (E seu apensado: PL.
6.550/02, do Dep. Pompeo de Mattos).
ÚLTIMA SESSÃO: 28-8-03

N° 454/99 (ENIO BACCI) - Estabelece normas para
fiscalização de poços artesianos e dá outras providên
cias. (E seus apensados: PLs 459/99, do Dep. Enio
Bacci; 1.672/99, do Dep. Jorge Tadeu Mudalen).
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-9-03

N° 576/99 (SIMÃO SESSIM) - Proíbe a instalação
de aquecedores a gás no interior de banheiros.
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-9-03

N° 4.897/01 (ROMMEL FEIJÓ) - Dispõe sobre as
sentamentos rurais em programas de reforma agrá
ria no semi-árido.
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-9-03

~ 315103 (VIC PIRES FRANCO) - Attera dispositivos
das Leis nOs 7.990, de 28 de dezembro de 1989 e 8.001,
de 13 de março de 1990 e dá outras providências.
DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-9-03

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO - ART 54, DO RI

(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS DO
ART. 144, DO RI)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1°, DO RI

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART 58, § 3°,
combinado com ART. 132, § 2°, DO RI

2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE ElOU
INJURIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:

N° 2.328/02 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNO-LOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA) - Aprova o ato que declara a pe
rempção da permissão outorgada à Rádio Brasileira
de Bela Vista do Paraíso Ltda;, para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em onda média, na cida
de de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-8-03

PROJETO DE LEI:

N° 3.345/97 (SENADO FEDERAL) - Proíbe a venda
de bebidas alcóolicas nos estabelecimentos comer
ciais situados nas margens das rodovias, e dá ou
tras providências. (E seu apensado: PL. 2.723/97,
do Dep. Wigberto Tartuce).
ÚLTIMA SESSÃO: 28-8-03

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA ElOU
ORÇAMENTÁRIA

PROJETOS DE LEI:

N° 975/95 (PAULO FEIJÓ) - Cria o Seguro Nacio
nal de Saúde e a Contribuição Nacional de Saúde e
dá outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-8-03

N° 2.002/96 (WALDOMIRO FIORAVANTE) - Con
cede anistia de dívidas das entidades beneficentes
de assistência social para com o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS e dá outras providências.
(E seus apensados: PLs 3.019/97, do Dep. Silas
Brasileiro; 1.822/99, do Dep. Nelson Marchezan;
2.018/99, do Dep. Nelson Marchezan; 2.038/99, do
Dep. Nelson Marchezan).
ÚLTIMA SESSÃO: 28-8-03

N° 2.263/96 (SENADO FEDERAL). - Cria área de
livre comércio nos Municípios de Corumbá e Ladá
rio, Estado do Mato Grosso do Sul.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-8-03

N° 120/99 (RUBENS BUENO e OSMAR
SERRAGLlO) - Cria área de livre comércio no Mu
nicípio de Guaíra, no Estado do Paraná, e dá outras
providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-8-03

N° 376/99 (DR. HÉLIO) - Altera o art. 77 da Lei n°
8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os
Planos de Benefícios da Previdência Social, para
permitir a percepção de pensão por portador de de
ficiência maior de vinte e um anos, ainda que exerça
atividade laborativa com rendimento de até dois sa
lários mínimos.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-8-03

N° 854/99 (CUNHA BUENO) - Dispõe sobre isen
ção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
nas aquisições de veículos automóveis no transpor
te de escolares. (E seu apensado: PL. 5.467/01, do
Dep. Augusto Nardes).
ÚLTIMA SESSÃO: 28-8-03

N° 4.192/01 (ALBERTO FRAGA) - Dispõe sobre o
Ensino na Polícia Militar do Distrito Federal e dá ou
tras providências.
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DE

ÚLTIMA SESSÃO: 28-8-03

N° 4.868/01 (DR. HÉLIO) - Inclui os aprovados no
ENEM no Fundo de Financiamento ao Estudante de
Ensino Superior - FIES.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-8-03

N° 5.720/01 (L1NCOLN PORTELA) - Acrescenta §
60 do art. 55 da Lei na 8.212, para prever que as ins
tituições religiosas fiquem isentas do pagamento de
contribuições para a Seguridade Social.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-8-03

N° 5.736/01 (WILSON SANTOS) - Institui o Fundo
de ApoiO aos Serviços de iluminação Pública 
FASIP.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-8-03

N° 7.087/02 (LUIZ CARLOS HAULY) - Acrescenta
inciso ao art. 12 da Lei na 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, permitindo a dedução de doações a igreja,
do imposto de renda devido pela pessoa física, e dá
outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-8-03

N° 122/03 (WILSON SANTOS) - Altera a Lei na
9.317, de5 de dezembro de 1996, que "dispõe so
bre o regime tributário das microempresas e das
empresas de pequeno porte, institui o Sistema Inte
grado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES, e dá outras providências." (E seu
apensado: PL. 280/03, do Dep. Dr. Pinotti).
ÚLtiMA SESSÃO: 28-8-03

N° 415/03 (JOÃO LEÃO) - Concede beneficio fiscal
às pessoas jurídicas que doarem mercadorias às
ações voltadas à segurança alimentar nutricional e
ao combate àfome.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-8-03

N° 537/03 (FEU ROSA)- Estabelece isenção de IPI
e do 11 para asdoações destinadas a instituições de
assistência social, sem fins lucrativos.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-8-03

N° 7.513/03 (SENADO FEDERAL) - Autoriza a cria
ção do Fundo de Apoio à Cultura da Carnaúba, Fun
carnaúba, edá outras providências.

ÚLTIMA SESSÃO: 28-8-03

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR:

N° 203/01 (POMPEO DE MATTOS) - Dispõe sobre
as novas regras do Sistema Financeiro da Habitação
e dá outras providências. (E seu apensado: PlP
294/02, da Comissão de legislação Participativa).

ÚLTIMA SESSÃO: 28-8-03

3. CONTRA DECLARAÇÃO
PREJUDICIALlDA-DE - ART. 164, §1°, DO RI

(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO,
APÓS OUVIDA A CCJR, NOS TERMOS DO ART.
164, § 2° E § 30

, DO RI)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 164, § 2°, DO RI

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:

N° 1.089/01 (IARA BERNARDI e JOÃO
GRANDÃO) - Susta a aplicação do Decreto n°
3.871, de 18 de julho de 2001, "que disciplina a rotu
lagem de alimentos embalados que contenham ou
sejam produzidos com organismos geneticamente
modificados, e dá outras providências"
ÚLTIMA SESSÃO: 28-8-03

4. SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos ter
mos do artigo 137, § 10

, do RI.

Prazo para apresentaçã,o de recurso artigo 137, § 20

(05 sessões), a seguinte proposição:

PROJETO DE LEI:

N° 1.529/03 (PASTOR FRANCISCO OLfMPIO) 
Acrescenta dispositivos à Lei nO 10.593, de 6 de de
zembro de 2002 , que trata sobre Auditoria do Te
souro Nacional ea organização da carreira Auditor 
Fiscal da Previdência Social e da Carreira Auditoria
Fiscal do Trabalho, e dá outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-8-03

N° 1.610/03 (ROGÉRIO SILVA) - Dispõe sobre a
aplicação de penalidades à prática de "assédio mo
rai" por parte de servidores públicos da União, das
autarquias e das fundações públicas federais a seus
subordinados, alterando alei na 8;112, de 11 de de
zembro de 1990.
DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-9-03
ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE
EXPEDIENTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2003

Dia 28, Sa-feira

15:00 ANDRÉ ZACHAROW (PDT - PR)
15:25 OSVALDO COELHO (PFL - PE)

Dia 29,6a-feira

10:00 OSVALDO REIS (PMDB -TO)
10:25 JOÃO LYRA (PTB -AL)
10:50 MILTON BARBOSA(PFL- BA)



Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.589/03 - do Sr. Leandro Vi
lela - que "institui o Fundo de Aval para Garantia de
Empréstimos a Agricultores Familiares - FUAF e dá
outras providências."
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11:15 GIVALDO CARIMBÃO (PSB - AL) DECURSO: 5a SESSÃO
11:40 ANN PONTES (PMDB - PA) ÚLTIMA SESSÃO: 28-08-03
12:05 JÚNIOR BETÃO (PPS - AC)
12:30 CARLOS ABICALlL (PT- MT)
12:55 WLADIMIR COSTA (PMDB - PA)
13:20 MILTON CAROlAS (PTB - RS)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

Agosto de 2003

I - COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLíTICA RURAL

LOCAL: Plenário 06 do Anexo 11

HORÁRIO: 10h

SEMINÁRIO

A - Seminário:

SEMINÁRIO(2° Dia) Tema: Políticas para o Setor
Sucroalcooleiro e a Reestruturação do Proálcool
Data: 28/08/03 Local: Plenário 6 do Anexo 11 da
Câmara dos Deputados PROGRAMA: Modera~

dor: Deputado Benedito de Lira Conferencistas:
10h - Ricardo Gusmão Dornelles - Coordenador
Geral da Secretária de Petróleo, Gás e Combustí
veis Renováveis do Ministério das Minas e Ener
gia; Tema: O álcool combustível e a política ener
gética dos combustíveis veiculares; 1Oh20 - Már
cio Fortes de Almeida - Secretário Executivo do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Co
mércio; Tema: Política oficial de comércio exteri
or e a ampliação dos mercados de açúcar e álco
ol; 10h40 - Pedro Robério de Melo Nogueira 
Presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e
do Álcool do Estado de Alagoas; Tema: Modelo
institucional para a expansão auto-sustentada do
setor; 11 h - Eduardo de Carvalho Pereira - Presi
dente da União da Agroindústria Canavieira do
Estado de São Paulo; Tema: Política Comercial
Externa: ações concretas e harmônicas entre Go
verno e setor privado; e 11 h20 - Henry Joseph 
Presidente da Comissão de Energia e Meio Ambi
ente da Anfavea; Tema: Perspectivas de Novos
Mercados para o Álcool Combustível - Carros a
Álcool ou Movidos a Combustível Flexível 
Expansão do GNV para Veículos Leves ou Trans
porte de Massa; 11 h40 - Debate

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

LOCAL: Plenário 01 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A- Redação Final:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
1.509/01 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 968/2001) - que
"aprova o ato que autoriza a Associação Comunitá
ria Pro Vida de Sobradinho, a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária, na cidade de Sobradi
nho, Distrito Federal."
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NU
2.545/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (MSC 1974/1999) 
que "aprova o ato que renova a concessão outorga
da à Super Radiodifusão Ltda., para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em onda média, na cida
de de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul."
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.604/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2121/2002) - que
"aprova o ato que outorga permissão às Emissoras
Integradas M.F. Limitada, para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de de Deodápolis, Estado do Mato Grosso do Sul."
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.820/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2755/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão ao Siste
ma de Comunicação Central de Ipuiuna Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na cidade de Taiobeiras, Estado de
Minas Gerais."
RELATOR: Deputado RUBINELLI
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.824/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2844/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Rádio
FM Fronteira Ltda. para explorar serviço de radiod~

fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Três Barras, Estado de Santa Catarina."
RELATOR: Deputado RUBINELLI

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.832/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 3001/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Fundação Rimídia
Gayoso de Sousa para o Desenvolvimento Comuni
tário de Santa Terezinha - PB -FRGS a executar,
pelo prazode três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço .de radiodifusão comunitária na cidade
de Santa Terezinha, Estado da Paraíba."
RELATOR: DeputadoHUBINELLI

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.835/02. - da Comissão de Ciência e. Tecnologia,
Comunicação e Informática- (TVR 3116/2002) 
que "aprova o atoq~e renoya a concessão outorga
da à Rádio Televisão de Sergipe S/A, para explorar
serviço de radiodifus~ode sons e imagens, na cida
de de Aracaju, Estacjo de Sergipe."
RELATOR: DeputadoRUBINELLI

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.837/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia.
Comunicação e Informática - (TVR 2561/2002) 
que "aprova. o ato que outorga permissão à Rádio
Felicidade FM Uda.p~ráexplorar serviço de radiod~

fusã?sonora em freqüência modulada, na cidade de
Petrolina, •Estado de Pernambuco."
RELATOR: Deputado RUBINELLI

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 103/03
- da Comissão de Ciêhcia.e Tecnologia, Comunica
ção e Informática - (TVR3237/2002) - que "aprova
o ato. que o~torga permi~sãoà Fundação Fundesul,
para executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusivamente edu
cativos, na cidade de Mucuri, Estado da Bahia."
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA

PROJETO DE. DECRETO LEGISLATIVO N°
2.838/03 - da. COrni~são de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática- (MSC 338/1992) - que
"aprova o. ato que renova a permissão outorgada à
Rádio Café L?ndrinaLtda.para explorar serviço de
radiodifusão !,!onora em freqüência modulada, na c~

dade de Londrina, Estado do Paraná."

RELATOR: Deputado RUBINELLI

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.841/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (MSC 54/1997) - que
"aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Sociedade de Ponte Nova Ltda.. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Ponte Nova, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado RUBINELLI

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.842/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática __ (MSC 58/1997) - que
"aprova o ato que· renova .a concessão outorgada à
Fundação João XXIII ..... Rádio Por um Mundo Melhor
para explorar,serviço ~e radiodifusão sonora em
onda tropical, na. cidade de Governador Valadares,
Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado HUBINELLI

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.843/03 - da· Comissão .d6 Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informátlca- (MSC 355/1997) - que
"aprova o ato que. renova a permissão outorgada à
Rádio Tropical de Três Corações Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Três Corações, Estado de Minas
Gerais."
RELATOR: Deputado RUBINELLI

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.844/03 - da Comissão de. Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (MSC 588/1997) - que
"aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Clube de Lages Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Lages, Estado de Santa Catarina."
RELATOR: Deputado RUBINELLI

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.845/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
COmunicação e Informatica - (MSC 633/1997) - que
"aprova o ato que· renova a concessão outorgada à
Rádio Difusora União Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
União da Vitória, Estado do Paraná."
RELATOR: Deputado RUBINELLI

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.847/03 - da Comissão dê Ciência e Tecnologia,
Comunicação e .Inforrnática - (MSC 809/1997) - que
"aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio Pitangueira Ltda. para explorar serviço de ra-
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EDUARDOLUIZRELATOR: Deputado
GREENHALGH

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

URGÊNCIA

PROJETO DE LEI N° 6.776/02 - da Comissão Mista
Temporária de Segurança Pública - que "dispõe so
bre os crimes de seqüestro e cárcere privado, extor
são mediante seqüestro e extorsão mediante priva
ção da liberdade, e dá outras providências." (Apen-

radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Palmitinho , Estado do Rio Grande do SuL"
RELATOR: Deputado RUBINELLI

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.860/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 208/2000) - que
"aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Itapiranga Ltda. para explorar serviço de radi
odifusão sonora em onda média, na cidade de Itapi
ranga, Estado de Santa Catarina."
RELATOR: Deputado RUBINELLI

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.063/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2499/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Funda
ção Cultura e Vida, para executar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, com fins ex
clusivamente educativos, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina."
RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.117/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2621/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Rede
Elo de Comunicações Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Milagres, Estado do Ceará."
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA

PROJETO DE LEI N° 4.490/94 - Fábio Feldmann 
que "altera a Lei n° 5.197, de 3 de janeiro de 1967,
que dispõe sobre a proteção à fauna" e EMENDA
DE REDAÇÃO.
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH

PROJETO DE LEI W 3.171/97 - do Senado Federal
- (PLS 187/1995) - que "dispõe sobre a identifica
ção criminal do civilmente identificado, regulamen
tando o art. 5°, inciso LVIII, da Constituição Fede
raL"

diodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de de Itaqui, Estado do Rio Grande do SuL"
RELATOR: Deputado RUBINELLI

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W
2.848/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (MSC 929/1997) - que
"aprova o ato que renova a permissão outorgada à
FM Nanuque Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Nanuque, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado RUBINELLI

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.849/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (MSC 1359/1997) 
que "aprova o ato que renova a concessão outorga
da à Rádio Colombo do Paraná Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Colombo, Estado do Paraná."
RELATOR: Deputado RUBINELLI

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.853/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (MSC 1297/1999) 
que "aprova o ato que renova a permissão outorga
da à TV Serra Dourada Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Goiânia, Estado de Goiás."
RELATOR: Deputado RUBINELLI

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.854/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (MSC 249/2000) - que
"aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio Colonial Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Congonhas, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado RUBINELLI

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.857/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 31/2000) - que
"aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Sociedade Tupanciretã Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do
SuL"
RELATOR: Deputado RUBINELLI

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.859/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 156/2000) - que
"aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Chirú Comunicações Ltda., para explorar serviço de

-------------------------
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sados: PL 287/1999 (Apensado: PL614212002), PL
1157/1995, PL 1769/1996, PL3106/1992 (Apensa
dos: PL 305/1999, PL 1806/1991, PL 302/1999
(Apensado: PL 313/1999 (Apensado: PL
6269/2002», PL 5568/2001 (Apensados: PL
6140/2002, PL 6262/2002 e PL 6453/2002), PL
666/1999 (Apensados: PL 1237/1999, PL 3176/2000
(Apensado: PL 5026/2001), PL 4389/2001 e PL
6113/2002) e PL 5113/2001), PL 5253/2001 (Apen
sado: PL 5774/2001), PL 5332/2001, PL 6139/2002,
PL 6143/2002, PL 6573/2002, PL 6695/2002, PL
7247/2002 e PL 166/2003) RELATOR: Deputado
JOSÉ ROBERTO ARRUDA PARECER: Parecer
com Complementação de Voto, Dep. José Roberto
Arruda, pela constitucionalidade, juridicidade, técni
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do
PL 30211999, doPL313/1999, do PL 1237/1999, do
PL 5568/2001, do PL 6140/2002, do PL 626212002
e do PL6269/2002, apensados, com substitutivo, e
pela constitucionalidade, juridicid~de, técnica legis
lativa e, no mérito, pela rejeição do PL 287/1999, do
PL 305/1999, do PL666/1999, do PL 1769/1996, do
PL 3176/2000, do PL 4389/2001, do PL 5026/2001,
do PL 5113/2001, do PL 5253/2001, do PL
5332/2001, do PL 5774/2001, do PL 6113/2002, do
PL 6139/2002, do PL 614212002, do PL6143/2002,
do PL õ453/2002, do PL 6573/2002, do PL
6695/2002, do PL 7247/2002 e do PL 166/2003,
apensados. Os PL 3106/1992, PL 1157/1995, com
substitutivo, e PL 1806/1991, apensados, não foram
analisados .uma vez que já foram apreciados por
esta Comissão.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 3.174/97 - do Senado Federal
- (PLS 144/1996) - que "altera a Lei n° 5.700, de 1°
de setembro de 1971 , que dispõe sobre a forma e a
apresentação dos Símbolos Nacionais e dá outras
providências." (Apensados: PL 1655/1999, PL
2346/2000 e PL 3547/2000) RELATOR: Deputado
JAIME MARTINS PARECER: pela constitucionalida
de, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação deste, com substitutivo, e do PL
1.655/1999, apensado; pela inconstitucionalidade e,
no mérito, pela rejeição do PL 2.346/2000, apensa
do; pela constitucionalidade, juridicidade, má técnica
legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL
3.547/2000, apensado; e pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela re
jeição da·emenda apresentada nesta Comissão ao
PL3.174/97.

PROJETO DE LEI N° 6.240/02 - do Senado Federal
- que "fixa normas de formação de recursos huma
nos na área de saúde, regulando o inciso 111 do art.
200 da Constituição FederaL" RELATORA: Deputa
da SANDRA ROSADO PARECER: pela inconstituci
onalidade deste. Vista conjunta aos Deputados
Antônio Carlos Magalhães Neto, José Eduardo Car
dozo, Maurício Quintella Lessa e Zenaldo Coutinho,
em 07/05/2003

PROJETO DE LEI N° 7.198/02 - do Senado Federal
- que "concede anistia post mortem a João Cândido
Felisberto, líder da chamada Revolta da Chibata, e
aos demais participantes do movimento." (Apensa
do: PL 4455/2001) RELATOR: Deputado BISPO
RODRIGUES PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade.e técnica legíslativa,e, no mérito, pela
aprovação deste, e pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição
do PL 4455/2001, apensado. Vista ao Deputado
Osmar Serraglio, em 14/08/2003

ESPECIAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
122/95 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "dá nova
redação ao artigo 195 da Constituição FederaL"
(Apensado: PEC 259/1995) RELATOR: Deputado
RICARDO FIUZA PARECER: Parecer com Comple
mentação de Voto (ORAL) , Dep. Ricardo Fiuza,
pela admissibilidade desta e da PEC 259/1995,
apensada.

Vista conjunta aos Deputados Inaldo Leitão e José
Ivo Sartori, em 24/04/2003

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
221/00 - da Sra. Luiza Erundina - que "acrescenta
alínea "e" ao inciso VI do art. 150 da Constituição
FederaL" (Apensado: PEC 229/2000) RELATOR:
Deputado NEY LOPES PARECER: pela admissibili
dade desta, com substitutivo e; pela admissibilidade
da PEC 229/2000, apensada, com substitutivo.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
257/00 - do Sr. José Carlos Martinez - que "acres
centa parágrafos aos artigos 77, 28 e 29 da Consti
tuição Federal." RELATOR: Deputado CORIOLANO
SALES PARECER: pela admissibilidade, com
emenda. Vista conjunta aos Deputados João Paulo
Gomes da Silva e José Divino, em 23/04/2003

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
384/01 - do Sr. Edir Oliveira - que "altera o § 1° do
art. 29-A da Constituição FederaL"
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RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
465/01 - do Sr. Orlando Desconsi - que "modifica o
inciso V e acrescenta parágrafo ao art. 30 da Cons
tituição Federal." RELATOR: Deputado CUSTÓDIO
MATTOS PARECER: pela admissibilidade. Vista
conjunta aos Deputados Antônio Carlos Magalhães
Neto, Bosco Costa, Inaldo Leitão e José Eduardo
Cardozo, em 07/05/2003

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.095/02 - do Sr. Romeu Queiroz - que "convoca
plebiscito sobre a criação do Estado" Minas do Nor
te"." RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. Vista
ao Deputado Vicente Arruda, em 20/08/2003 O De
putado Vicente Arruda apresentou voto em separa
do em 27/08/2003

PROJETO DE LEI N° 812195 - do Sr. João Fassa
relia - que "altera a redação do artigo 74, da Lei n°
4.375, de 17 de agosto de 1964 - Lei do Serviço M~

litar." (Apensados: PL 889/1995 e PL 1666/1996)
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicida
de deste, do PL 889/1995, e do PL 1666/1996,
apensados.

PROJETO DE LEI N° 856/99 - do Sr. Eduardo Jor
ge - que "institui o Serviço Civil Profissional e dá ou
tras providências." (Apensados: PL 987/1999 e PL
1452/1999)
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade
e má técnica legislativa deste, do Substitutivo da
Comissão de Educação, Cultura e Desporto, do PL
987/1999 e do PL 1452/1999, apensados, e pela in
constitucionalidade da emenda n° 3/2000 apresenta
da Comissão de Educação Cultura e Desporto.

EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI N°
1.467/99 - que "altera a redação do art. 26, § 3°, e
do art. 92 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que "Estabelece as diretrizes e bases da edu
cação nacional", e dá outras providências."
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da Emenda do Senado Federal.

PROJETO DE LEI N° 2.358/00 - do Sr. Nelson Pro.
ença - que "altera a Lei n° 9.504, de 30 de setembro

de 1997, dispondo sobre a propaganda eleitoral por
meio de Serviço de Valor Adicionado, inclusive Inter
net, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação. Vis
ta conjunta aos Deputados Bispo Wanderval, Bosco
Costa, Inaldo Leitão, José Eduardo Cardozo, Luiz
Antonio Fleury, Marcelo Ortiz e Vicente Arruda, em
21/08/2003

PROJETO DE LEI W 2.799/00 - do Sr. Jair Bolso
naro - que "acrescenta o § 4° ao art. 261 do Decre
to-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal."
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação
deste, com emendas.

PROJETO DE LEI N° 4.202101 - do Poder Executi
vo - (MSC 208/2001) - que "declara revogado o De
creto Legisltivo n° 3.724, de 15 de janeiro de 1919, e
os demais atos que menciona, relativos à matéria
previdenciária."
RELATOR: Deputado MAURíCIO RANDS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 4.953/01 - do Sr. Neuton
Lima - que "altera a redação do artigo 295, do De
creto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código
de Processo Penal (CPP)." RELATOR: Deputado
VILMAR ROCHA PARECER: pela constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa, com emenda, e,
no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 5.531/01 - do Sr. Feu Rosa 
que "modifica a redação do parágrafo 2° do artigo
342, do Código Penal Brasileiro (Decreto-lei 2848,
de 7 de dezembro de 1940)."
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO
GREENHALGH PARECER: pela inconstitucionalida
de, injuridicidade e má técnica legislativa, e, no mé
rito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 5.684/01 -- do Sr. Valdemar
Costa Neto - que "acrescenta parágrafos aos arti
gos 49 e 57 da Lei n° 9.096/95, definindo regras
para as inserções em rádio e televisão mencionadas
nos artigos 49, inciso "li" e 57, inciso 111, alínea ''b''.''
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 482/03
- da Comissão de Ciência· e Tecnologia, Comunica
ção e Informática - (TVR 2977/2002) - que "aprova
oat() que autoriza a Associação Cultural Comunitá
ria de Frei Inocêncio a executar, sem direito de ex
clusividade, sel\fiço~e radiodifusão comunitária na
cidade de Frei Inocêncio, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado ASDRUBAL BENTES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 484/03 
da Comissão de Ciência e. Tecnologia, Comunicação
e Informática _. (TVR3190/2002) - que "aprova o ato
que autoriza a A~ociação de Desenvolvimento Artísti
co, Cultural e Social de Juara - MT a executar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu
nitária.na cidade. de Juara, Estado de Mato Grosso."
RELATOR: . Deputado ANTÔNIO CARLOS
MAGALHÃES NETO.PARECER: pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECHE1"0 LEGISLATIVO N° 486/03
- da Comissão de Ciência e Tecnolo~ia,Comunica-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 474/03
- da Comissão de·Ciência· e Tecnologia, Comunica
ção e Informática - (TVR 530/20(0) - que "aprova o
atoque renova a cQncessão outorgada à Rádio Di
fusorade Franca Ltda: para explorar serviço de radi
odifusão sonora em onda média, na cidade de Fran
ca, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 100/03
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
çãoe Informática - (TVR2854/2002) - que "aprova
o ato que outorga permissão à Real Radiodifusão
Uda. para. explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Rio das
Ostras, r::stado do Rio de Janeiro."
RELATOR: Deputado JÚLIO DELGADO PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa.

C -Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva
(Parecer 09/90 - CCJR):

PRAZO CONSTITUCIONAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.778/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2271/2002) 
que "aprova .dato que autoriza a Associação Comu
nitária e Cultural de Mirim Doce a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviçode radiodifusão comunitária na cidade de Mi
rim Doce, Estado de Santa Catarina."
RELATOR: Deputado WELLlNGTON .. ROBERTO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.82p/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2896/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação de Ra
diodifusão para Comunicações Comunitária do Sítio
Ar~ias. <lo Município das Correntes - PE
(A~CCS~MC) a executar, pelo prazo de três anos,
serTl direit~ de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Correntes, Estado de Per
nambu6d."
RELATOR: Deputado PATRUS ANANIAS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.8:)1/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Colnlniicação e Informática - (TVR 2969/2002) -
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aprovação. Vista ao Deputado Aloysio Nunes Ferre~ que "aprova o ato que autoriza a Associação Comu-
ra, em 19/08/2003 nitária dos Moradores das QNM 18 a 26 de Ceilân-
PROJETO DE LEI N° 138/03 _ do Sr. Dimas Rama- dia Norte - DF a executar, pelo prazo de três anos,

sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
lho - que "altera a Lei na 8.072, de 25 de julho de
1990 (Lei d.os Crime.s Hediond.o.• s), para que o Artigo comunitária na cidade de. Ceilândia, Distrito Fede-

raL" RELATOR: Deputado MANATO PARECER:
244-A e §1° , da Lei na 8.069, de 13 de julho de pela constitucio~alidade,juridicidade e técnica legis-
1990, coma redação dada pela Lei na 9.975, de 23 lativa, com substitutivo.
de junho de 2000, seja considerado hediondo."
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
má técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI W 287/03 - da Sra. Laura Carne
iro - que "dispõe sobre o crime de rejeição de doa
dores de sangue resultante de preconceito por or~

entação sexuaL"
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
tecnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
emenda.
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ção e Informática - (TVR 3293/2002) - que "aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária de
Santo Amaro - ACSA a executar, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Santo Amaro do Maranhão, Estado do
Maranhão."
RELATOR: Deputado ANDRÉ ZACHAROW
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 487/03
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática - (TVR 3305/2002) - que "aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária Cam
ponovense de Radiodifusão a executar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Campo Novo do Parecis, Estado do
Mato Grosso."
RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 492/03
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática - (TVR 3331/2003) - que "aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária Artíst~

ca e Cultural de Tonantins a executar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Tonantins, Estado do Amazonas."
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.863/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 283/2000) - que
"aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Jornal da Cidade Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Salvador, Estado da Bahia."
RELATOR: Deputado NICIAS RIBEIRO PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.866/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 406/2000) - que
"aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Clube de Marília Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Marília, Estado de São·Paulo."
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W
2.912/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 1542/2001) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Cultu
ral Comunitária Estação de Franco da Rocha a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Franco da Rocha, Estado São Paulo."
RELATOR: Deputado PATRUS ANANIAS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W
2.945/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2036/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Comu
nitária Educativa e Cultural Rádio Sucesso FM de
Mário Campos a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Mário Campos, Estado de
Minas Gerais."
RELATOR: Deputado NICIAS RIBEIRO PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.950/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2086/2002) 
que "aprova o ato que renova a permissão outorga
da à Rádio Atlântida FM de Blumenau Ltda. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Blumenau, Estado de San
ta Catarina."
RELATOR: Deputado NICIAS RIBEIRO PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.951/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2095/2002) - que
"aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
de Moradores, Mini e Pequenos Produtores Rurais
dos Povoados Baião, Malhadinha, Poço Salgado e
Campo Comprido - ACB a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Boca da Mata,
Estado de Alagoas."
RELATOR: Deputado RUBINELLI PARECER: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.990/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2294/2002) -



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO ND
3.072/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática -(TVR 2519/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Comu
nitária de Ibipeba a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Ibipeba, Estado da
Bahia."
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.083/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2532/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação de De
senvolvimento Urbano de Tarrafas - Ceará 
ASDUT a executar, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade, serviço· de. radiodifusão co
munitária na cidade de"'arrafas, Estado do Ceará."
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, corl1substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.085/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informatica - (TVR 2534/2002) -

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.070/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2516/2002)
que "aprova o ato que outorga permissão à Mata da
Corda Comunicações Ltda.. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci~

dade de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS
MAGALHÃES NETO PARECER: pela constituciona
lidade, juridicidade e tecnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.071/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2518/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Cultu
ral "Raul Bopp" a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Tupanciretã, Estado do
Rio Grande do Sul."
RELATOR: Deputado MENDONÇA PRADO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.011/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática. - (TVR 2372/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Comu
nitária de Comunicação do Jardim Amarante - RN a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, .serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de São Gonçalo do Amarante, Estado do Rio
Grande do Norte."
RELATOR: Deputado PATRUS ANANIAS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.016/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
C<:>municação e Informática - (TVR 2339/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Fundação da Inte
gração Cultural Vianense a executar, pelo prazo de
três anos, sem •• direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Viana, Esta
do do Maranhão."
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.031/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2368/2002) 
que "aprova o ato que outorga concessão ao Siste
ma de Radiodifusão Ribas do Rio Pardo Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Bataguassu, Estado de Mato
Grosso do Sul."
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.033/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2380/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Rádio Comunitária
de .Santo Antônio do Descoberto FM a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Santo Antônio do Descoberto, Estado de Goiás."
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que "aprova o ato que autoriza a Associação Comu- RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
nitária Cidade de Radiodifusão a executar, pelo pra- PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
zo de três anos, sem direito de exclusividade, servi- técnica legislativa, com substitutivo.
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Cam
pos Gerais, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.
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que "aprova o ato que autoriza a Associação Comu
nitária de Comunicação Social a executar, pelo pra
zo de três anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade de São
João da Lagoa, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputa.do DARCI COELHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.086/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática -- (TVR 2536/2002) 
que "aprova o ato que outorga concessão à Rede
Sol de Comunicações Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Trairi, Estado do Ceará."
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.094/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2549/2002) 
que "aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Três Climas Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na cidade de
Paraipaba, Esta.do do Ceará."
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.139/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e .Inforrnática - (TVR 2662/2002) 
que "aprova0 ato que autoriza a Associação Picui
ense Artística e Cultural de Radiodifusão Comunitá
ria a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusãocomunitá
ria na cidade de Picuí, Estado da Paraíba."
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.142/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2674/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Rádio Comunitária
Líder do Sertão FM a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Chorrochó, Estado
da Bahia."
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.144/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 268212002) - que
"aprova o ato que autoriza a Associação Cultural de
Água Fria a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará."
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.149/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2711/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação da Rá
dio Comunitária Educativa Cristal FM a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Corumbiara, Estado de Rondônia."
RELATOR: Deputado ODíLlO BALBINOTTI
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.153/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2716/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Cultu
ral e Comunitária de Celso Ramos a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Celso Ramos, Estado de Santa Catarina."
RELATOR: Deputado ELlSEU PADILHA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.165/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2738/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Comu
nitária de Comunicação de Paranaiguara a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Paranaiguara, Estado de Goiás."
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.182/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2815/2002) 
que "aprova o ato que outorga concessão ao Siste-



PROJETO DE pEp~EIO LEGISLATIVO N°
3.226/03 - daCol1'lis~ão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR2952/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Comu
nitáría.t:l6. Arte, Cültür~ e Informação de São Pedro
(ACARCISP) a .executar, pel? pr~zo de três anos,
sem direito de exclusividade, se~iço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Pedro, Estado de São
PaUlo."
RELATOFl Deputado NICIAS RIBEIRO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PRÇ>JETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.236/03 - da Comissão. (:fe Ciência e Tecnologia,
Comu~icação e Informática .. - (TVR2963/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Movi
mento Comunitário Com Rádio Local Imprensa FM a

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.215/03 - da Comissão de Ciência .e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 291712002) 
que "aprova. o ato que autoriza a Associação de
Apoio e Assistência à Juvent\,Jde Sericite~se - AJUS
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, .. serviçode radiodifusão comunitária
na.cidade deSericita, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado PRO~OTOR AFONSO GIL
PARESER: .pela co~stitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE .DECRETO LEGISLATIVO N°
3.224/03- da Comisj>ãq de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2943/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a. AsSociação Cultu
ral, Comunitária Auxlliad9ra, de Progresso a execu
tar, pelo prazo de trêsa(los, sem direito de exclusivi
dade, serviço de. radiodifu~ão çomunitária na cidade
de Progresso, Estado do Rio.Grande do Sul."
RELATOR: .. Deputado .. ODíL.lO. BALBINOTTI
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica· legislativa, com substitutivo.

PROJETO .. DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.196/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2837/2002) 
que "aprova oato q\,Jeautoriza a Associação Comu
nitária .cJe. Ananás ·.a execut~r, ... pelo prazo de três
anos~ sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão ~munitária na cidade de Ananás, Estado
do Tocantins."
HELATOFt:·Deputado ANTONIO CRUZ
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa; com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.198/0;3 - da Comissão. de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e. Informática-(TVR 2839/2002) 
que "aprova o ato que autqriza a Associação Comu
nitária R~nascer de lnhaúma a executar, pelo prazo
de três anos,. sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Inhaúma,
Estado de Minas Gerais."
RELATOR: . Deputado .ANDRÉ ZACHAROW
PAREC~R:pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.209/03-da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunil?élção e.lnformática - (TVR 2889/2002) 
qlle "apr()Va o ato que autoriza a Associação Comu
nitáriaAiver.a ex~cytar, pelo prazo de três anos,
serr.direit() de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Rio Vermelho, Estado de
Minas Gerais."
RELATOR: .. Deputado .ROGÉRIO TEÓFILO
P)\HECE:R: .. pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.
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ma Gois de Radiodifusão Ltda. para explorar serviço PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 3.210/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Agua Boa, Estado do Mato Grosso." Comunicação e Informática - (TVR 289412002) -
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO que "aprova o ato que autoriza a Associação Comu-
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e nitária Cultural de Radiodifusão - ACCULTURAD a
técnica legislativa. executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N0 clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na

cidade de Maria da Fé, Estado de Minas Gerais."
3.195/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia, RELATOR: Deputado ROGÉRIO SILVA
Comunicação e Informática - (TVR 283512002) -
que "aprova o ato que autoriza a Associação de PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e

técnica legislativa, com substitutivo.Apoio Comunitário Bethel a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Aparecida de
Goiânia, Estado de Goiás."
RELATOR: Deputado ROGÉRIO TEÓFILO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.



40848 Quinta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Monteiro, Estado da Paraíba."
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.237/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2965/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a ACOMOR - Asso
ciação Comunitária Morada de Radiodifusão a exe
cutar, pelo prazo de trêsanos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na c~

dade de Virgem da Lapa, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado IVAN RANZOLlN
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.240/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 297212002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Comu
nitária de Desenvolvimento Cultural de Desterro a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Desterro, Estado da Paraíba."
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.241/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2974/2002) 
que "aprova o ato que autoriza o Conselho Comun~

tário de Radiodifusão de Poço Fundo a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Poço Fundo, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.243/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2978/2002) - que
"aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente
dos Moradores de Pau-Pombo a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Aquiraz, Esta
do do Ceará."
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.245/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 2996/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Comu
nitária de Radiodifusão de Campo Grande - RN a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Campo Grande, Estado do Rio Grande do
Norte."
RELATOR: Deputado ELlSEU PADILHA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 3.248/03
- da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática - (TVR 2999/2002) - que "aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Sideral de Ra
diodifusão para o Desenvolvimento Cultural, Artístico e
Esportivo a executar, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni
tária na cidade de Buerarema, Estado da Bahia."
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MATTOS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.250/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 3002/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Benefi
ciente de Altaneira a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Altaneira, Estado
do Ceará."
RELATOR: Deputado CLEONÂNCIO FONSECA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.259/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 3061/2002) - que
"aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente,
Cultural e Comunitária Tupinambá a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Itapari
ca, Estado da Bahia."
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
3.264/03 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 3150/2002) 
que "aprova o ato que autoriza a Associação Comu
nitária Claraval a executar, pelo prazo de três anos,



RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 3.391/00 - do Poder Executi
vo - (MSC 985/2000) - que "autoriza o Instituto Na
cional de Colonização e Heforma Agrária - INCHA,
a alienar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, o imó
velque menciona, e dá outras providências."
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA
PARECER: pela constitucionalidade,· juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 4.018/01 - do Poder Executi
vo - (MSC 35/2001)-' q4e "concede pensão especi
al a Maria José Pereira Barbosa Lima."
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 5.329/01 - do Senado Federal
- (pLS 236/2000) - que "altera os arts. 11 e 16, da
Lei n° 6.530, de 12 de maio de 1978,paradispor so
bre a eleição dos conselheiros nos Conselhos Regi
onais de Corretores de Imóveis e fixar valores máxi
mos para as anuidades devidas pelos corretores a
essas entidades e dá outras providências."
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PARECER: pela. constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e pela anti"regimentalidade
das .emendas de nOs la 5 apresentadas perante
esta Comissão. Vista conjunta aos Deputados Alceu
Collares, João Paulo Gomes da Silva, José Divino e
Wilson Santos, em 14/08/2003

PROJETO DE LEI N° 5.453/01 - do Senado Federal
- (PLS 172/1999) - que "altera o art. 261 da Lei n°
9503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Có
digo de Trânsito Brasileiro."
RELATOR: Deputado ASDRUBAL BENTES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técni.ca legislativa.

PROJETO DE LEI N° 2.286/99 - do Senado Federal
- (PLS 241/1999) - que "dispõe sobre a criação de
selo comemorativo da Semana Nacional da Criança
Excepcional e dá outras providências."
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com·emenda.

PROJETO DE LEI N° 2.294/00 - do Senado Federal
- que "acrescenta § 5° ao art. 32 da Lei n° 9.394, de
20 de dezembro de 1996, que "estabelece as diretri
zes e bases da educação nacional", incluindo os
símbolos nacionais como tema transversal nos currí
culos do ensino fundamental."
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS
PARECEft pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 2.354/00 - do Poder Executi
vo - (MSC 114/2000) - que "exclui uma fração da
área da Reserva Extrativi$ta do Rio Ouro Preto, lo
calizada nos municfpiosde Guajará-Mirim e Vila
Nóva Mamoré, no Estado de Rondônia."

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 2.959/97 - do Poder Executi
vo - (MSC 395/1997) - que "dá nova redação ao
art. 210 do Decreto-lei n° 3.689, de 3 de outubro de
1941 - Código de Processo Penal."
RELATORA: Deputada JUíZA DENISE FROSSARD
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela
aprovação.

PROJETO DE LEI N° 3.180/97 - do Senado Federal
- (PLS 219/1996) - que "dispõe sobre o seguro con
tra acidentes pessoais, a cargo dos promotores e or
ganizadores de rodeios, em beneffcio dos partici
pantes desses eventos, amadores ou profissionais,
e dos seus dependentes, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MAnOS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emendas.
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sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO
comunitária na cidade de Claraval, Estado de Minas PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
Gerais." técnica legislativa. Vista ao Deputado Patrus Anani-
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO as, em 09/04/2003
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e PROJETO DE LEI N° 2.891/00 - do Senado Federal
técnica legislativa, com substitutivo. _ (PLS 380/1999) - que "altera dispositivos da. Lei n°
D - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi- 9.503, de 23 de setembro de 1997 -Código de
va pelas Comissões: Trânsito Brasileiro, de modo a permitir dispensa. de

exame de saúde a categorias profissionaisespecffi
cas."
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PROJETO DE LEI N° 5.463/01 - do Senado Federal
- (PLS 7/2001) - que "altera o art. 69 da Lei 9099,
de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os
Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição. Vista
conjunta aos Deputados Marcelo Ortiz e Maurício
Quintella Lessa, em 09/04/2003

PROJETO DE LEI N° 6.385/02 - do Senado Federal
- (PLS 416/1999) - que "proíbe a fabricação, a im
portação, a exportação, a manutenção em estoque,
a comercialização e o uso de diclorodifeniltricloreta
no (DDT) e dá outras providências."
RELATOR: Deputado RUBINELLI PARECER: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
deste e do Substitutivo da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.823/96 - da Sra. Zulaiê Co
bra - que "altera a redação do artigo 544 do Código
de Processo Civil que dispõe sobre a sustentação
oral de recurso."
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação,
com emenda.

PROJETO DE LEI N° 1.824/96 - da Sra. Zulaiê Co
bra - que "acrescenta parágrafo único ao artigo 177
do Código de Processo Civil, que se refere aos pra
zos para a realização dos atos processuais." (Apen
sado: PL 360/1999 (Apensado: PL 484/1999))
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição deste.

PROJETO DE LEI ND 2.136/96 - do Sr. Jair Bolso
naro - que "dispõe sobre a data de pagamento dos
servidores públicos federais civis e militares."
RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PARECER: pela inconstitucionalidade.

PROJETO DE LEI N° 2.424/96 - do Sr. José Pimen
tel - que "dá nova redação aos artigos 402 e 403 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, para au
mentar de 12 (doze) para 14 (catorze) anos a idade
mínima de ingresso do menor no mercado de traba
lho."

RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 3.142/97 - do Sr. Fernando
Gabeira - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
aquisição de títulos publicados no País pelas biblio
tecas das instituições de ensino superior."
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste, com emenda, e das emen
das da Comissão de Educação, Cultura e Desporto.

PROJETO DE LEI N° 4.355/98 - do Sr. Coriolano
Sales - que "altera a Lei na 9.503, de 23 de setem
bro de 1997, que "institui o Código de Trânsito Bra
sileiro"."
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 1.730/99 - do Sr. Josué Beng
tson - que "modifica o art. 10 da Lei na 9.608, de 18
de fevereiro de 1998, que dispõe sobre o serviço vo
luntário."
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 2.275/99 - do Sr. Paes Lan
dim - que "denomina o trecho da BR-324, compre
endido entre as cidades de Remanso-BA e São Rai
mundo Nonato-PI."
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 3.489/00 - do Sr. Luciano Piz
zatto - que "proíbe o transporte de valores em aero
naves que efetuam transporte de passageiros, regu
lar ou não-regular." (Apensado: PL 4388/2001)
RELATOR: Deputado PAES LANDIM PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa deste, com emenda, do Substitutivo da Comis
são de Viação e Transportes, com subemenda, e do
PL 4388/2001, apensado, com emenda; e pela
constitucionalidade, juridicidade e anti-regimentali
dade da Emenda apresentada nesta CCJR ao
Substitutivo da Comissão de Viação e Transportes.

PROJETO DE LEI N° 3.522/00 - da Sra. Zulaiê Co
bra - que "acrescenta dispositivos ao art. 649, da
Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que "Institui
o Código de Processo Civil"."



SÚMULA N° 2/94 - da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação - que "matéria: UTILIDADE
PÚBLICA - Entendimento: Projeto de lei que decla
ra de utilidade pública associação, sociedade, enti
dade, fundação ou instituição é inconstitucional e in
jurídico. - Fundamento: § 1° do art. 61 da Constitui
ção Federal e § 1° e inciso 11 do art. 164 do Regi
mento Interno. - Fundamento: art. 84, 11 da Constitu-

PROJETO DE LEI N° 209/03 - do Sr. Marcelo Ortiz
- que "dispõe sobre a presença de advogado nos
procedimentos judiciais e dá outras providências."
RELATORA: Deputada JUíZA DENISE FROSSARD
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. Vis
ta conjunta aos Deputados Aloysio Nunes Ferreira,
Bispo Wanderval, Inaldo Leitão, José Eduardo Car
dozo, Luiz Antonio Fleury e Vicente Arruda, em
21/08/2003 O Deputado Antonio Carlos Biscaia
apresentou voto em separado em 20/08/2003

E-Súmulas:

SÚMULA N° 1/94 - da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação - que "matéria: PROJETOS
AUTORIZATIVOS - Entendimento: a) Projeto de lei,
de autoria de Deputado ou Senador, que autoriza o
Poder Executivo a tomar determinada providência,
que é de sua competência exclusiva, é inconstitucio
nal. b) Projeto de lei, de autoria de Deputado ou Se
nador, que dispõe sobre a criação de estabeleci
mento de ensino é inconstitucional. - Fundamento:
§ 1° do art. 61 da Constituição Federal e § 1° e inci
so 11 do art. 164 do Regimento Interno."

PROJETO DE LEI N° 4.799/01 - do Sr. Custódio
Mattos - que "modifica o § 1° do art. 74 do Código
de Processo Penal para nele incluir na competência
do Tribunal do Júri o julgamento de crimes contra a
Administração pública,.apenadoscom reclusão."
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
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RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO PARECER: técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação,
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legis. com emenda.
lativa e, no mérito, pela aprovação deste e pela PROJETO DE LEI N° 4.850/01 _ do Sr. Orlando
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, Fantazzini _ que "altera o Código de Processo Pe-
com subemenda, e, no mérito, pela rejeição do
Substitutivo da Comissão de Seguridade S.. ocial e nal para vincular o juiz da instrução à sentença e a

Lei. de Execução Penal para vincular o juiz que· pro-
Família. Vista conjunta aos Deputados Aloysio Nu- feriu a setença à execução penal."
nes Ferreira, José Eduardo Cardozo e Juíza Denise
Frossard, em 29/04/2003 RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO

GREENHALGH PARECER:· pela constitucionalida-
PROJETO DE LEI NO 4.176/01 - do Sr. José Priante - de, juridicidade e má tecnica legislativa, e, no méri-
que "dispõe sobre a alienação de terras da União aos to, pela rejeição.
Municípios de Belterra e Aveiro, no Estado do Pará." PROJETO DE LEI N0 153/03 _ do Sr. Maurício Ra-
RELATOR: Deputado MENDES. RIBEIRO FILHO belo -que "institui o Dia do Peão de Rodeio."
PAREGE:R: pela constitucionalidade, juridicidade, RELATOR DO VENCEDOR: Deputado INALDO
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. LEITÃO

PROJETODELEI N° 4.224/01 - do Sr. Léo Alcânta- PARECER VENCEDOR: Parecer Vencedor, Dep.
ra - que "dispÕe sobre a exposição do alvará sanitá- lnaldo Leitão, pela inconstitucionalidade e injuridici-
rio em estabelecimentos que vendem alimentos ao dade.
público."
RELATOR: Deputado ANDRÉ ZACHAROW
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 4.295/01 - do Sr. Salatiel Car
valho - que "dispõe sobre a oferta e as formas de
afixação de preços de produtos e serviços para o
Consumidor." (Apensado: PL 4396/2001)
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PAHECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica. legislativa deste, do PL 4396/2001, apensa
do, e do Substitutivo da Comissão de Economia,
Indústria e Comercio, com subemenda. Vista con
junta. aos Deputados Antonio Carlos Biscaia e José
Eduardo Cardozo, em 21/08/2003

PROJETO DE LEI N° 4.478/01 - do Sr. Osmar Ser
raglio - que "dispÕe sobre o usufruto de bem móvel
na execução por quantia certa contra devedor sol
vente, alterando o art. 647 do Código de Processo
Civil."
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa deste e, no merito, pela aprova
ção. Vista ao Deputado Inaldo Leitão, em
19/08/2003



A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici
dade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 2.394/96 - do Sr. Augusto
Nardes - que "altera o Decreto-lei n° 3.689, de 3 de
outubro de 1941 - Código de Processo Penal, am
pliando a legitimação para intentar ação penal priva
da subsidiária e dá outras disposições."
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 213/95 - do Sr. João Fassa
relia - que "acrescenta parágrafos 5° e 6° ao artigo
57 da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991, que "dis
põe sobre os Planos de Benefícios da Previdência
Social e dá outras providências"." (Apensados: PL
3680/1997 e PL 4128/2001)
RELATOR: Deputado CARLOS MaTA

PROJETO DE LEI N° 3.313/97 - do Sr. Confúcio
Moura - que "altera dispositivo do art. 5° da Lei n°
7.797, de 10 dejulho de 1989, que cria o Fundo Na
cional de Meio Ambiente."
RELATOR: Deputado MENDONÇA PRADO

PROJETO DE LEI N° 1.938/99 - do Sr. Enio Bacci 
que "altera a Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990
Estatuto da Criança e do Adolescente, definindo a
permanência de internos nas FEBEMs, exclusiva
mente para menores de 18 anos e dá outras provi
dências." (Apensado: PL 2511/2000)
RELATOR: Deputado RUBINELLI
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-08-03

Substitutivo {Art. 119, 11 e §1°}

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridi
cidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 738/95 - do Sr. Fioravante 
(PL 3055/1997) - que "introduz alterações na Lei n°
8.742, de 7 de dezembro de 1993, que "dispõe so-
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ição Federal; Lei n° 91, de 28/08/1935, regulamenta- Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

da pelo Decreto n° 50.517, de 02/05/1961; Decreto AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
n° 60.931, de 04/07/1967; Lei n° 6.639, de RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
08/05/1979; Lei n° 5.726, de 29/10/1971 (art. 3°) e § MEMBROS DESTA COMISSÃO
1° e inciso 11, do art. 164 do Regimento Interno."

SÚMULA N° 4/94 - da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação - que "matéria: DATAS
COMEMORATIVAS - Entendimento: Projeto de lei
que institui dia nacional de determinada classe pro
fissional é injurídico. - Fundamento: § 2° do art. 215
da Constituição Federal e § 1° e inciso 11, do art. 164
do Regimento Interno."

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ

(DIA 29-8-2003)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 3.826/00 - do Sr. Agnelo Que
iroz - que "institui a Bolsa-Atleta." (Apensado: PL
4648/2001)
RELATOR: Deputado RUBINELLI

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici
dade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 7.177/02 - da Sra. Jandira
Feghali - que "altera a Lei n° 9.656, de 3 de junho
de 1998, para dispor sobre a obrigatoriedade de for
necimento de bolsas de colostomia pelos planos e
seguros privados de saúde."
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES FERREIRA

PROJETO DE LEI N° 177/03 - do Sr. Romel Anizio
- que "denomina "Ponte Presidente Tancredo de
Almeida Neves" a ponte localizada na rodovia
BR-497, sobre o rio Paranaíba entre os Estados de
Minas Gerais e Mato Grosso do SuL"
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER



PROJETO DE LEI N° 2.706/97 - do Sr. José Aníbal
- (PL 738/1995) - que "introduz alteração na Lei n°
8.742, de 07 de dezembro de 1993, que "dispõe so
bre a organização da: Assistência Social edá outras
providênCias". "

PROJETO DE LEI N° 2.712/97 - do Sr. Agnelo Quei
roz - (PL 738/1995) - que "altera a Lei n° 8.742, de 7
de dezembro de 1993, que "Dispõe sobre a organiza
ção da Assistência Social e dá outras providências"."

PROJETO DE LEI N° 3.055/97 - do Senado Federal
- (PLS 55/1996) - que "altera o § 3° do art. 20 da
Lei nO 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a organização da Assistência Social e dá ou
tras providências." (Apensados: PL n° 463/1999, PL
n° 738/1995 {Apensados: PL n° 883/1995, PL nO
940/1995, PL nO 1063/1995, PL n° 1123/1995, PL n°
1143/1995, PL nO 1451/1996, PL n° 1477/1996, PL
n° 1519/1996, PL n° 1527/1996, PL n° 1743/1996,
PL n° 1828/1996, PL nO 2057/1996, PL n°
2058/1996, PL n° 2151/1996, PL n° 2706/1997, PL

PROJETO DE LEI N° 1.743/96 - da Sra. Rita Cama
ta - (PL 738/1995) - que "dá nova redação do pará
grafo 3° do artigo 20 da Lei n° 8.742, de 7 de de
zembro de 1993, que "dispõe sobre a organização
da Assistência Social e dá outras providências"."

PROJETO DE LEI N° 1.828/96 - do Sr. Marcelo Tei
xeira - (PL 738/1995) - que "dá.nova redação ao pa
rágrafo SO do artigo 20 da Lei n° 8.742, de 7 de de
zembro de 1993, que "dispõe sobre a organização da
Assistência Social e dá outras providências"."

PROJETO DE LEI N° 2.057/96 -daSra. Fátima Pela
es - (PL 738/1995) ..... que "altera a Lei n° 8.742, de 7
de dezembro de 1993, que "dispõe sobre a organiza
ção da Assistência Social e dá outras providências"."

PROJETO DE LEI N° 2.058/96 - do Sr. João Fassa
relia - (PL 738/1995)-que"altera a Lei n°B.742, de 7
de dezembro de 1993, que "dispõe sobre a organiza
ção da Assistência Social e dá outras providênCias"."

PROJETO DE LEI N° 2.151/96 - do Sr. João Fas
sarella - (PL 738/1995).- que· "dá nova redação ao
parágrafo 2°, do artigo 20, da Lei n° 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, que ;'dispõesobrea organiza
ção da AssistênCia .Social e dá outras providênci
as"."

PROJETO DE LEI W 940/95 - Carlos Cardinal 
(PL 738/1995) - que· "revoga o parágrafo 3° do arti
go 20 de Lei nO 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
que "dispõe sobre a organização da Assistência So
cial e dá outras providências"."

PROJETO DE LEI N° 1.063/95 - do Sr. Júlio Redec
ker - (PL 738/1995) - que "altera o parágrafo 3° do
artigo 20 da Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de
1993, que "dispõe sobre a organização da Assistên
cia Social e dá outras providências"."

PROJETO DE LEI N° 1.123/95 - do Sr. Paulo Paim
- (PL 738/1995) - que "dá nova redação ao pará
grafo 3° do artigo 20 da Lei nO 8.742, de 7 de de
zembro de 1993, que "dispõe sobre a organização
da Assistência Social e dá outras providências."

PROJETO DE LEI N° 1.143/95 - do Sr. Silas Brasi
leiro - (PL 738/1995) - que "modifica o parágrafo 3°
do artigo 20 da Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de
1993, que "dispõe sobre.a organização da Assistên
cia Social e dá outras providências"."

PROJETO DE LEI N° 1.451/96 - do Sr. João Fassa
relia - (PL 738/1995) - que "dispõe sobre a alteração
do parágrafo 3° do artigo 20 da Lei n° 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, que "dispõe sobre a organização
da Assistência Social e dá outras providências"."

PROJETO DE LEI N° 1.477/96 - do Sr. Augusto Nar
das - (PL 738/1995) - que "dá· nova redação ao pa
rágrafo 3° do artigo 20 da Lei n° 8.742, de 7 de de
zembro de 1993, que "dispõe sobre a organização da
Assistência Social e dá outras providências"."

PROJETO DE LEIW 1.519/96 - do Sr. Luiz Carlos
Hauly - (PL 738/1995) - que "altera a redação do pa
rágrafo 3° do artigo 20 da Lei n° 8.742, de 7 de de
zembro de 1993, que "dispões sobre a organização
da Assistência Social e dá outras providências"."
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bre a organização da Assistência Social e dá outras PROJETO DE LEI N° 1.527/96 - do Sr. Darcísio Pe-
providências"." (Apensados: PL n° 883/1995, PL n° rondi - (PL 738/1995) - que "altera o artigo 20 da
940/1995, PL n° 1063/1995, PL n° 1123/1995, PL n° Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que "dis-
1143/1995, PL n° 1451/1996, PL n° 1477/1996, PL põe sobre a organização da Assistência Social e dá
n° 1519/1996, PL n° 1527/1996, PL n° 1743/1996, outras providências"."
PL n° 1828/1996, PL n° 2057/1996, PL n°
2058/1996, PL n° 2151/1996, PL n° 2706/1997, PL
n° 2712/1997 e PL nO 3108/1997)

PROJETO DE LEI N° 883/95 - do Sr. EZIDIO
PINHEIRO - (PL 738/1995) - que "dá nova redação
ao parágrafo 3° e acrescenta novo parágrafo ao arti
go 20 da lei nO 8.742, de 7 de dezembro <:le 1993,
que "dispõe sobre a organização da Assistência So
cial e dá outras providências"."
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n° 2712/1997 e PL n° 3108/1997), PL n° 788/1999,
PL n° 1463/1999, PL n° 2064/1999, PL n°
2424/2000, PL n° 2674/2000, PL nO 3030/2000, PL
n° 3197/1997 e PL n° 3459/1997)
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO

PROJETO DE LEI NO 3.108/97 - do Sr. Chico da
Princesa - (PL 738/1995) - que "altera a redação do
§ 3° do art. 20 da Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de
1993, que dispõe sobre a organização da Assistên
cia Social e dá outras providências."

PROJETO DE LEI N° 3.197/97 - do Sr. Luiz Moreira
- (PL 3055/1997) - que "altera dispositivos da Lei n°
8.742, de 7 de dezembrode 1993, que dispõe sobre
a Organização da Assistência Social e dá outras
providências."

PROJETO DE LEI N° 3.459/97 - do Sr. SANDRO
MABEL - (PL 3055/1997) - que "dá nova redação
ao § 3° do art. 20 da Lei nO 8.742, de 7 de dezembro
de 1993, que dispõe sobre a organização da Segur~

dade Social e dá outras providências."

PROJETO DE LEI N° 463/99 - do Sr. Ricardo Bar
ros - (PL 3055/1997) - que "altera o § 3° do art. 20
da Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993, elevan
do para um salário mínimo "per capita" o limite de
renda familiar para a concessão do benefício assis
tencial aos portadores de deficiência e aos idosos."

PROJETO DE LEI N° 788/99 - do Sr. Marcos de Je
sus - (PL 3055/1997) - que "altera o § 3° do art. 20
da Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que
"dispõe sobre a organização da Assistência Social e
dá outras providências", elevando o limite de renda
familiar para a concessão dobenefício aos portado
res de deficiência e idosos."

PROJETO DE LEI N° 1.463/99 - do Sr. Dr. Evilásio
- (PL 3055/1997) - que "altera o art. 20, § 3°, da Lei
n° 8.742, de 7 de dezembrode1993, no tocante ao
benefício assistencial aos portadores de deficiência
e aos idosos carentes."

PROJETO DE LEI N° 2.064/99 - do Sr. Silas Brasi
leiro - (PL 3055/1997) - que "altera o art. 20 da Lei
n° 8.742, de 7 de dezembro de 1999, para estender
o benefício assistencial de um salário mínimo aos
portadores de doenças crônicas."

PROJETO DE LEI N° 2.424/00 - do Sr. Lamartine
Poselia - (PL 3055/1997) - que "altera o art. 20 da
Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a Organização da Assistência Social e dá ou
tras providências."

PROJETO DE LEI N° 2.674/00 - do Senado Federal
e Senado Federal - (PL 3055/1997) - que "altera o
art. 20 da Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993
(Lei Orgânica da Assistência Social), e dá outras
providências."

PROJETO DE LEI N° 3.030/00 - do Sr. Dilceu Spe
rafico - (PL 3055/1997) - que "altera o art. 20 da Lei
n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que trata do
benefício de prestação continuada aos idosos e por
tadores de deficiência."

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI NO 7.074/02 - do Poder Executi
vo - que "autoriza o Instituto Nacional do Seguro
Social-INSS a receber em dação em pagamento o
imóvel que especifica."

PROJETO DE LEI N° 228/03 - do Sr. Moisés Lipnik
- que "estÇl.belece o percentual de 25% para a re
serva florestal legal das propriedades rurais localiza
das na Amazônia Legal."

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERAO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMIssAO PROJETO DE LEI

NO 237/99 - do Sr. Ricardo Berzoini - que "estabele
ce sanções administrativas às instituições financei
ras que pratiquem abusos ou infrações no atendi
mento ao usuário de serviços bancários." (Apensa
dos: PL 3592/2000, PL 4558/2001 e PL 882/2003)
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.585/03 - do Sr. Welinton Fa
gundes - que "dispõe sobre o atendimento aos usuári
os do transporte público rodoviário de passageiros, na
hipótese de atraso ou interrupção da viagem."
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-08-03

.. '-'--'--'-"~"'--~~~'~'----'---'--"""-'......_-_._...._..._..~~~~~~-
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°) Luciano lica PT/SP - Ouvidor-Geral Relator: Ro-

PROJETO DE LEI N° 1.647/03- do Sr. Pastor Rei- salin<~ Mello, Assessor de Políticas Ambientais do
"" .. C 'd·N· I d p. - Prefeito de Porto Alegre PAINELlSTAS:

naldó ~ qu.e" InstitUI o o Igo aCiona e roteçao ASSEMAE ABES AESB FNU ABCON CEIVAP
aos Ammals FNSA Fórum Lixo e Cidadania

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

LOCAL: Auditório Nereu Ramos HORÁRIO: 09h

SEMINÁRIO

A - Seminário:

Tema: "Os Rumos do Saneamento Ambiental no
Governo LULA" Data: 27 e 28 de agosto de 2003
Local: Auditório Nereu Ramos. Câmara dos Depu
tados CERIMÔNIA DE ABERTURA Presidente da
Câmara dos Deputados: Deputado João Paulo
Cunha Ouvidor-Geral: Deputado Luciano lica
Presidente da CDUI: Deputada Maria do Carmo
Lara Presidente da CDCMAM: Deputado Givaldo
Carimbão Ministros convidados Presidente da
Agência Nacional de Águas - ANA Representan
te da Organização Pan-Americana da Saúde 
OPAS 20h CONFERÊNCIA Aspectos jurídicos
que envolvem o direito ao saneamento ambiental.
Dr. Herman Benjamim, Procurador de Justiça do
Estado de São Paulo e membros do Conselho
Superior do Ministério Público 28/08/2003 das 9h
às 12h PAINEL 1: PROPOSTAS DO GOVERNO
FEDERAL PARA O SANEAMENTO AMBIENTAL
Coordenação. da Mesa: Deputada Maria do Car
mo Lara - PT/MG - Presidente CDUI Relator: Ti
tan de Lima, Assessor. Técnico da Liderança do
PT na Câmara dos .Deputados PALESTRAS: Mi
nistério das Cidades MinistériQ do Meio Ambiente
Ministério. da Integração Nacional Ministério da
Saúde Agência Nacional de Águas Caixa Econô
mica Federal das 13:30h às 16h30 PAINEL 2:
PROPOSTAS DO LEGISLATIVO PARA O
SANEAMENTO AMBIENTAL Coordenação da
Mesa:.DeputÇj,do Givaldo Garimbão - PSB/AL 
Presidente CDCMAM -Relator: Silvano Silvério
da Costa, Presidente da ASSEMAE
PAINELlSTAS: Deputada Maria do Carmo Lara
PT/Mq Deputado Luciano lica - PT/SP Deputa
do Mel1des Thame.- PSDB/SP Deputado Fernan
do Gabeira- PTIRJ Deputado Aroldo Cedraz 
PFUBA Def)utado Ronaldo Vasconcellos 
PTBIMG Deputado Virgílio Guimarães - PTIMG
das 11h ?lS 20hPAINEL 3: PROPOSTAS DA
SOCIEDADE PARA O SANEAMENTO
AMBIENTAL Coordenação da Mesa: Deputado

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01-Qé-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 207/99 - do Sr. Alberto Fraga
- que "estabelece as condições de quitação do fi
nanciamento da casa própria ao término do contra
to." (Apensados: PL 217211999 (Apensado: PL n°
2475/2000) e PL 2764/2000)
RELATOR: Deputado ARY VANAlll
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° .1.621/03 - do Sr. Vander Lou
bet - que "alteraêlLei n.o 10.177, de 12 de janeiro
de 2001, que dispõe sobre as operações com recur
sos dos FundOS ConlStitueionais de Financiamento
do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste;"

PROJETO DE LEI N° 1.646/03 - do Sr. Valdenor
Guedes - que "deterrriinéi que 2004 será o Ano Na
cional do Saneamento Básico."

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

LOCAL: Plenário 16do Anexo 11 HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDtNÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 60/03 Da Sra. Luciana Genro
- que "requer a Promoção de um Seminário com o
Tema" Mulher e Mídia""

REQUERIMENTO N° 79/03 Do Sr. Pastor Reinaldo
- que "requer realização de Audiência Pública com
o primeiro brasíleiro a receber o Premio Nobel da
Paz, Sr. Percival Furquim Vaz."

REQUERIMENTO N° 80/03 Do Sr. Eduardo Cam
pos - que "requer a realização de audiência pública
para debater com o Sr. José Oliveira Silvestre Junior
- Chefe do Grupo de Operações Especiais e outros,



REQUERIMENTO N° 95/03 Do Sr. Henrique Afonso
- que "requer a designação do Presidente da Sub
comissão Especial, criada para tratar sobre o tema
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O crime que chocou a sociedade brasileira, no qual REQUERIMENTO W 88/03 Do Sr. João Alfredo -
foram mortas Maria Eduarda Dourado e Tarcila Gus- que "requer que a Comissão de Direitos Humanos
mão." delibere sobre uma inspeção "in loco" nas Delegaci

as de Polícia Civil do Estado do Ceará, a fim de veri
ficar a situação de superlotação de presidiários."

REQUERIMENTO N° 89/03 Do Sr. Orlando Fantaz
zini - que "requer, nos termos regimentais, a partici
pação da Comissão de Direitos Humanos em au
diência pública da Comissão de Direitos Humanos
da Assembléia Legislativa de Pernambuco, com o
objetivo de discutir a recente onda de violência con
tra as mulheres na cidade de Recife e, ainda, tratar
da violência perpetrada contra os índios Xucuro, de
pesqueiralPE."

REQUERIMENTO W 90/03 Da Comissão de Direi
tos Humanos -que "requer, nos termos regimentais,
a realização de audiência pública pela Comissão de
Direitos Humanos, com o objetivo de discutir o Pro
jeto de Lei n° 1.600/2003, que inclui o Código de Éti
ca da Programação Televisiva."

REQUERIMENTO N° 91/03 Do Sr. Daniel Almeida 
que "requer a realização de Audiência Pública na
Comissão de Direitos Humanos para discutir a vio
lência contra os profissionais de imprensa, com a
presença de representantes da FENAJ."

REQUERIMENTO N° 92/03 Do Sr. Fernando Gabei
ra - que "requer realização de audiência pública
conjunta com a Comissão de Defesa do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias, convidando o Se
nhor Paul Singer, Secretário de Economia Solidária
do Ministério do Trabalho para informar sobre os
programas desenvolvidos pela Secretaria."

REQUERIMENTO N° 93/03 Do Sr. Orlando Fantaz
zini - que "requeiro a participação da Comissão de
Direitos Humanos em reunião de Audiência Pública
a realizar-se no município de Nova Ubiratã, Estado
de Mato Grosso, para debater a situação dos agri
cultores da Gleba Rio Ferro e da Gleba Sackmann,
que estão há vinte anos sem titulação de suas ter
ras, apesar de as terem comprado de boa-fé e com
seus próprios recursos."

REQUERIMENTO N° 94/03 Do Sr. Enio Bacci --- que
"requer que este órgão técnico aprove a instiuição e
o lançamento, nas principais capitais do País, da
"Cruzada Nacional dos Direitos Humanos pela Saú
de Pública"."

REQUERIMENTO N° 81/03 Do Sr. Pompeo de Mat
tos - que ''''Requer a criação de um Grupo de Traba
lho, no âmbito desta Comissão de Direitos Huma
nos, para acompanhar as investigações sobre o as
sassinato da Jovem Thuani Tabita Pompeo, ocorrida
em 13 de julho do corrente, no município de Panam
bi-RS.""

REQUERIMENTO N° 82/03 Da Sra. Neyde Aparec~

da - que "requer a designação de membros da Co
missão de Direitos Humanos para investigar denún
cias de maus tratos perpetrados contra internos do
Sanatório Casa de Saúde Eurípedes Barsanulfo e
do Dispensário São Vicente de Paula, em Palmelo,
Goiás."

REQUERIMENTO W 83/03 Dos Srs. Teima de Sou
za e Jorge Boeira - que "requer que seja convidado
o Senhor Secretário Nacional de Direitos Humanos,
Nilmário Miranda, para reunião conjunta das Comis
sões de Direitos Humanos, Seguridade Social e Fa
mília e Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado para debater com representações da so
ciedade civil a violência moral e física praticada con
tra crianças em ambientes domésticos e públicos"

REQUERIMENTO N° 84/03 Do Sr. Orlando Fantaz
zini - que "requer a realização de Audiência Pública,
com a finalidade de exibir e debater o documentário
"Senorita Extraviada", sobre o assassinato de mais
de trezentas mulheres em Ciudad Juarez, México."

REQUERIMENTO N° 85/03 Do Sr. Fernando Gabe~

ra - que "requer a realização de audiência pública
para discutir sobre as condições de funcionamento
do Centro de Atendimento Juvenil Especializado 
CAJE. "

REQUERIMENTO N° 87/03 Do Sr. João Alfredo 
que "requer que a Comissão de Direitos Humanos
delibere sobre uma inspeção "in loco" no Hospital
Psiquiátrico Milton Marinho, no Município de Caicó,
Estado do Rio Grande do Norte."

REQUERIMENTO N° 86/03 Do Sr. João Alfredo 
que "requer realização de Audiência Pública conjun
ta com a Comissão de Seguridade Social e Família
a fim de debater denúncias apresentadas contra o
Hospital Psiquiátrico Milton Marinho, no Município
de Caicó, Estado do Rio Grande do Norte."

~------ ---- --- --- -
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"Moradores de Rua", para participar de visitas e pa
lestras junto a entidades governamentais e não-go
vernamentais que realizam projetos e programas de
atendimento a pessoas em situação de rua de Belo
Horizonte/MG, nos dias 10 e 11 de setembro, aten
dendo assim convite da entidade Visão Mundial."

REQUERIMENTO N° 96/03 Do Sr. Orlando Fantaz
zini - que "requer a realização, pela Comissão de
Direitos Humanos, de Seminário Internacional sobre
Seguridade Cidadã, em parceria com a Secretaria
Especial de Direitos Humanos, Ministério das Rela
ções Exteriores, Parlamento Latino-Americano e o
Instituto Interamericano de Direitos Humanos."

REQUERIMENTO N° 97/03 Do Sr. Leonardo Mattos
- que "requer a realização de Audiência Pública
com o Senhor Ministro da Saúde e Presidente do
Conselho Nacional de Saúde -CNS-;com a Senhora
Coordenadora de Saúde da Pessoa Portadora de
Deficiência do Ministério da Saúde; com o Senhor
Presidente do Conselho Nacional de Defesa dos m
reitos das Pessoas Portadoras de Deficiência 
CONADE -, da Senhora Coordenadora da
CORDElSEDH/PR, de representante de movimento
de atenção· aos direitos dos deficientes, para deba
ter as questões relativas à saúde da pessoa porta
dora de defioiência no país"

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-09~03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 4.777/01 - do Sr. Jovair Aran
tes - que "dispõe sobre a proibição, em todo o terr~

tório nacional, da produção, do uso e comercializa
ção de fibras à base de acetato de polivinila - PVA,
destinadas ao fabrico de fibrocimento, ou o seu uso
como isolantes acústicos e térmicos." (Apensado:
PL 4884/2001)

PROJETO DE LEI N° 1.509/03 - do Sr. Carlos Sam
paio - que "altera o artigo 140, inciso I do Decre
to-Lei n° 7.661 / 45, adaptando-o ao atual Código
Civil." (Apensados: PL 1510/2003, PL 1511/2003, PL
1513/2003, PL 1514/2003, PL 1515/2003, PL

1516/2003, PL 1517/2003, PL 1519/2003, PL
1520/2003, PL 1521/2003 e PL 1518/2003)

ROJETO DE LEI N° 1.607/03 - do Sr. Rogério Silva 
que "proíbe a fabricação e comercialização de produ
tos de qualquer natureza, destinados ao público infan
til, reproduzindo a forma de cigarro e similares."
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 104/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "altera. os art. 32, 33 e 36 da Lei Fede
ral n° 7.357, de 02 de setembro de 1985, estabele
cendo normas para a·. circulação de cheque com
vencimento pré-determinado e para o pagamento de
cheque sem suficiente provisão de fundos."
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-08-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.616/03 - do Sr. Ronaldo
Vasconcellos - que "dispõe sobre condições a se
rem observadas na implantação de infra-estrutura
turística por micro e pequenas empresas financia
das por recursos públicos federais"
RELATOR: Deputaqo GERSON GABRIELLI
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-08-03

Projetos de U~i (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI.N° 1.605/03 - do Sr. Rogério Sil
va - que "estende aos consumidores proprietários
de recipientes transportáveis de gás Iiqüefeito de
petróleo (GLP) o direito de livre acesso ao enchi
mento em distribuidoras registradas na Agência Na
cional do Petróleo (ANP),"
RELATOR: Deputado REINALDO BETÃO

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 1a SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 3-9-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1,544/03 - do Sr. Dr. Rosinha
- que "altera a Lei n° 8.313, .de 23 de dezembro de



AVISOS

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

B - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária (art. 54):

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ

(DIA 29/08/2003)

PROJETO DE LEI N° 4.297/98 - do Sr. Serafim
Venzon - que "dispõe sobre a emissão de nota fis
cal de serviços prestados por hospitais conveniados
ou contratados pelo Sistema Único de Saúde."
RELATOR: Deputado JOÃO CORREIA
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1991, dispondo sobre a criação do Fundo Estatal de RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
Cultura (FEC) e dá outras providências."
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO

PROJETO DE LEI N° 1.579/03 - da Sra. Veda Cru
sius - que "institui o Dia Nacional do Acemista."
RELATOR: Deputado LOBBE NETO

PROJETO DE LEI N° 1.601/03 - do Sr. Zico Bron
zeado - que "dispõe sobre o aproveitamento de va
gas em Instituições Públicas de Ensino Superior."

PROJETO DE LEI N° 1.604/03 - do Sr. Elimar Máx~
mo Damasceno - que "inscreve o nome de Vital
Brazil no Livro dos Heróis da Pátria."
RELATORA: Deputada SUELY CAMPOS

PROJETO DE LEI N° 1.623/03 - do Sr. Moacir M~
cheletto - que "institui o Dia Nacional da Câmara Jú
nior."

PROJETO DE LEI N° 1.637/03 - do Sr. José Borba
- que "institui o Dia Nacional do Serígrafo."

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-9-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça
mentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 6.512/02 - do Sr. Dr. Hélio
que "dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção de
cláusula em contrato de mútuo ou financiamento fir
mado junto à instituição financeira."
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA

PROJETO DE LEI N° 7.049/02 ~ do Senado Federal
- que "dispõe sobre o Fundo Nacional de Desenvo~

vimento Científico e Tecnológico ~ FNDCT, e dá ou
tras providências."

RELATOR: Deputado CARLOS WILLlAN

PROJETO DE LEI N° 636/03 - do Sr. Nelson Proen
ça - que "institui o Fundo de Desenvolvimento do
Setor Pesqueiro e dá outras providências."

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.598/03 - do Sr. André Luiz 
que "dispõe sobre a proteção dos direitos dos consu
midores de combustíveis e dá outras providências."
RELATOR: Deputado AROLDO CEDRAZ

PROJETO DE LEI W 1.618/03 - do Sr. Mauro Pas
sos - que "regulamenta a distribuição dos recursos
financeiros provenientes da compensação financeira
pela exploração de petróleo ou gás natural na plata
forma continental." (Apensado: PL 1636/2003)
RELATOR: Deputado NELSON MEURER

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACiONAL

LOCAL: Plenário 03 do Anexo 11 HORÁRIO: 09h
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A - Audiência Pública:

Audiência Pública com a presença do Sr. Altamir Lo
pes, Chefe do Departamento Econômico do Banco
Central, para falar sobre os números da Balança
Comercial do Brasil.

LOCAL: Plenário 03 do Anexo 11 HORÁRIO: 10h
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A - Audiência Pública:

Audiência Pública com a presença do Exmo. Sr.
Embaixador Celso Amorim, Ministro das Relações
Exteriores, para fornecer informações sobre propos
tas a serem apresentadas e a posição brasileira na
Reunião Interministerial da OMC, em Cancún, no
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mês de setembro. (Requerimento nO 49/03, da dep.
Zulaiê Cobra).

LOCAL: Anexo 11, Plenário 3 HORÁRIO:
10haOmin REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 68/03 Da Sra. Ora. Clair- que
"requer seja convidado o Sr..Ministro de Estado da
Defesa, Dr. José Viegas Filho, o Sr. Ministro da
Ciência e Tecnologia, o Dr. Roberto Amaral Vieira, e
o Dr. Luiz Bevilacqua, Presidente da Agência Espa
cial Brasileira para prestar informações em audiên
ciapública conjunta das Comissões de Ciência,
Tecnologia, Comunicação e Informática e Comissão
de Relações Exteriores e de Defesa sobre o trágico
acidente na Base de Alcântara, dia 22 do corrente,
envolvendo o VLS-1."

REQUERIMENTO W 69/03 Da Sra. Terezinha Fer
nandes - que "nos termos regimentais requer a
essa Comissão que convide os Exmos. Srs. Minis
tros da Ciência e ·Tecnologia, Roberto Átila Amaral
Vieira e da Defesa José Viegas Filho, para discorre:.
rem acerca do programa espacial brasileiro, sobre o
acidente ocorrido dia 22 de agosto na Base de Lan
çamento de Alcântara, no Estado do Maranhão, e
conseqüente processo investigativo já instaurado."

REQUERIMENTO N°lO/03 Do Sr. Ivan Ranzolin
que "requer a realização de Audiência Pública. para
discutir o acidente na Base de Alcântara e o Progra
ma Espacial Brasileiro"

REQUERIMENTO N° 71/03 Do Sr. Fernando Gabe~
ra - que "requera instituição de Grupo de Trabalho
para analisar () Programa Espacial Brasileiro, local~

zarseus problemas e sugerir políticas para a sua
continuidade."

REQUERIMENTO N° 72/03 Do Sr. Coronel Alves 
que. "requer a instituição de comissão ext~rna para
acompanhar as investigações. sobre o aCIdente na
Base de Alcântara, em São Luis - MA."

REQUERIMENTO N° 73/03 Do Sr. Luiz Carlos Ha
uly - que "requer a realização de Audiência Pública
com a convocação das presenças do Comandante
da Aeronáutica, do diretor do Centro Técnico Aero
espacial, do astrônomo Ronaldo Rogério de Freitas
Mourão, e de membros da Comissão Técnica desig
nada pelo Comando da Aeronáutica para investigar
o acidente ocorrido na Base de Alcântara em 22 de
agosto de 2.003, onde morreram 21 cientistas e téc
nicos brasileiros."

REQUERIMENTO N° 74/03 Da Sra. Nice Lobão 
que "requer realização de Audiência Pública, convi
dando o Ministro da Defesa José Viegas e o Co
mandante do Centro de Lançamento de Alcântara,
brigadeiro .. Tiago da Silva Ribeiro, para prestarem
esclarecimentos sobre o acidente em Alcântara."

B - Proposições·Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE

MENSAGEM N° 804/02 - do Poder Executivo - que
"subm~te à consideração. do Congresso Nacional o
texto da Convenção Interamericana contra o Terro
rismb, assinada em 3 de junho de 2002."
RELATOR: Deputado CORONEL ALVES
PARECER: Parecer Reformulado, Dep. Coronel
Alves, pela aprovação. Vista ao Deputado Feu
Rosa, em 03/04/2003

MENSAGEM N° 119/03 - do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Protocolo contra a Fabricação e o Tráfico
Ilícitos de Armas de Fogo, Suas Peças e Componen
tes. e Munições,Gomplementandoa Convenção das
Nações Unidas contra o Crime Organizado Transna
cional, adotado pela Assembléia-Geral das Nações
Unidas, em 31 de maio .de 2001, e assinado pelo
Brasil, em .11 de julho de 2001."
RELATOR: Deputado CORONEL ALVES
PARECER: pela aprovação.

MENSAGEM N° 297/03- do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Acordo entre os. Governos da República
Federativa do Brasil e da República Libanesa sobre
Cooperação em Certas Matérias Consulares de Ca
ráter· Humanitário, celebrado em Beirute, em 4 de
outubro de 2002."
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS
PANNUNZIO
PARECER: pela aprovação.

MENSAGEM N° 298/03 - do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso Nacional o
texto da Convenção Interamericana sobre Assistên
cia Mútúa em Matéria Penal, assinada em Nassau,
em 23 de maio de 1992, e seu Protocolo Facultati
vo, assinado em Manágua, em 11 de junho de
1993."
RELATOR: Deputado JOSÉ THOMAZ NONÔ
PARECER: pela aprovação.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA



PROJETO DE LEI N° 514/03 - do Sr. Custódio Mat
tos - que "Dispõe sobre normas gerais de direito pe
nitenciário e dá outras providências." RELATOR
DESIGNADO PARA REDIGIR O PARECER
VENCEDOR: Deputado ANTONIO CARLOS
BISCAIA PARECER: pela rejeição.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.498/99 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "Estabelece regras gerais para a aquisição
de viaturas policiais operacionais." RELATOR: De
putado PAULO RUBEM SANTIAGO PARECER:
pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 216/03 - do Sr. José Divino
que "Proibe o recolhimento em todo o território naci
onal de bens patrimoniais por empresas de trans
portes de valores "carro forte" no horário comercial
dos estabelecimentos públicos e privados de ensi
no, comercial, financeiro, econômico e repartições

LOCAL: Plenário 5, Anexo 11 HORÁRIO: 1ohao
REUNIÃO ORDINÁRIA
A - Assuntos Internos: - Grupos de Trabalho.
B - Requerimentos:

REQUERIMENTO W 116/03 - Do Sr. Bosco Costa
- que requer a investigação dos fatos relativos à
fuga do empresário Floro Calheiros, acusado de en
volvimento em vários crimes, dentre eles o de parti
cipação no assassinato do Deputado Estadual Joal
do Barbosa.

C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões:
PRIORIDADE

CARLOS
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PROJETO DE LEI W 6.685/02 - do Sr. Mendes Ri- para os Policiais Militares e Civis Federais, Estadua-
beiro Filho - que "acrescenta o § 2° ao art. 1° da Lei is e aos do Distrito Federal, bem como aos Militares
n° 8.072, de 25 de julho de 1990, para equiparar aos das Forças Armadas." (Apensados: PL n°
crimes hediondos aqueles previstos na legislação 5597/2001, PL n° 5579/2001 e PL n° 6416/2002)
penal militar, idênticos aos tipificados no Código Pe- RELATOR: Deputado COLOMBO
na!." PARECER: pela rejeição deste, do PL 5579/2001,
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO do PL 5597/2001, e do PL 6416/2002, apensados.

PARECER: pela aprovação. PROJETO DE LEI N° 226/03 - do Sr. Pompeo de
PROJETO DE LEI N° 6.988/02 - do Sr. Cabo Júlio - Mattos - que "dispõe sobre o reconhecimento da
que "acrescenta o art. 232-A ao Decreto-Lei 1.001, condição de ex-combatente dos militares brasileiros
de 21 de outubro de 1969, Código Penal Militar, tip~ que integraram o 20° Contingente do Batalhão de
ficando o assédio sexual." Suez, em 1967."
RELATOR: Deputado JOSÉ THOMAZ NONÔ RELATOR: Deputado LEONARDO MATTOS
PARECER: pela aprovação. PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 147/03 - do Sr. Alberto Fraga COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E
- que "altera o Decreto-Lei n° 1.001, de 21 de outu- COMBATE AO CRIME ORGANIZADO,
bro de 1969 (Código Penal Militar), e dá outras pro- VIOLÊNCIA E NARCOTRÁFICO
vidências."
RELATOR: Deputado CORONEL ALVES
PARECER: pela aprovação do Projeto de Lei e das
emendas redacional e supressiva apresentadas.

C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi
va pelas Comissões:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 2.748/00 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "altera a Lei n° 7.289 de 18 de dezembro
de 1984, modificada pela Lei n° 7.475 de 13 de maio
de 1986 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia
Militar do Distrito Federal), modificando o tempo de
serviço prestado pelos Policiais Militares Femin~

nos." (Apensados: PL n° 2749/2000 e PL n°
3013/2000)
RELATOR: Deputado FEU ROSA
PARECER: pela aprovação deste, e do PL
2749/2000, apensado, com substitutivo, e pela rejei
ção do PL 3013/2000, apensado.

PROJETO DE LEI N° 4.343/01 - do Sr. Mário Assad
Júnior - que "altera a Lei n° 9.883, de 7 de dezem
bro de 1999, estabelecendo normas para a nomea
ção do Diretor-Geral da Agência Brasileira de Intel~

gência - ABIN e impondo restrições ao ocupante do
cargo de Diretor-Geral da Agência Brasileira de Ihte
Iigência - ABIN que for exonerado."
RELATOR: Deputado ANTONIO
PANNUNZIO
PARECER: pela aprovação, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 5.015/01 - do Sr. Almeida de
Jesus - que "institui o Sistema de Bolsa de Estudo
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públicas e privadas da União, estados e municíp~ 4892/2001, PL n° 5993/2001 (Apensados: PL
os." RELATOR: Deputado VIC PIRES FRANCO 6424/2002 (Apensado: PL n° 84312003), PL nO
PARECER: pela aprovação. Vista ao Deputado Bos- 6443/2002 e PL nO 1127/2003), PL n° 6804/2002, PL
co Costa, em 19/08/03 n° 7108/2002, PL na 838/2003, PL n° 956/2003 e PL

n° 1147/2003)

LOCAL: Plenário 07 do Anexo 11 HORÁRIO:
09h30min
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública:

(Requerimento n° 63, do Dep. Dr. Francisco Gonça~

ves)

Tema: "DEBATER O PROJETO DE LEI 7.267/2002
QUE 'ADICIONA DISPOSITIVO À LEI W 9.656 DE
03 DE JUNHO DE 1998, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS', OBRIGANDO OS PLANOS
PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE A
GARANTIR COBERTURA AOS PACIENTES DE
SESSÕES DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA,
NUTRiÇÃO E PSICOLOGIA, CUJA NECESSIDADE
ESTEJA RELACIONADA À CONTINUIDADE DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL OU
HOSPITALAR".

Convidados: RUY GALLART DE MENEZES, Presi
dente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional MARIA THEREZA MENDONÇA
CARNEIRO REZENDE, Presidente do Conselho Fe
deral de Fonoaudiologia ANTONIO AUGUSTO
FONSECA GARCIA, Conselheiro Representante do
Conselho Federal de Nutricionistas ELEUNI
ANTONIO DE ANDRADE MELO, Conselheiro Repre
sentante do Conselho Federal de Psicologia JOÃO
ALCEU AMOROSO LIMA, Diretor de Saúde da
Fenaseg e Representante dos Planos Privados de
Assistência à Saúde

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ

(DIA 29/08/2003)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 688/99 - do Sr. Freire Júnior
que "dispõe sobre o Contrato de Trabalho da Tercei
ra Idade." (Apensados: PL n° 725/1999, PL n°
913/1999, PL n° 2694/2000, PL n° 3968/2000, PL n°

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 214/03 - do Sr. José Divino 
que "cria o projeto ambulância sobre duas rodas em
todo território nacional e dáoutras providências."
DECURSO:2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.564/03 - da Sra. Angela Gu
adagnin - que "altera a Lei nO 9.787, de 10 de feve
reiro de 1999, dispondo sobre a prescrição de medi
camentos pela denominação genérica nos serviços
de saúde não financiados pelo Sistema Único de
Saúde e sobre as penalidades aos infratores."

PROJETO DE LEI N° 1.599/03 - do Sr. Orlando
Fantazzini - que "dispõe sobre o fornecimento gra
tuito de medicação para o tratamento de pessoas
portadoras de transtornos mentais e com dependên
cia e/ou uso prejudicial de álcool e outras drogas e
dá outras providências."

PROJETO DE LEI N° 1.606/03 - do Sr. Rogério Sil
va - que "altera as Leis nOs 8.212 e 8.213, ambas
de 24 de julho de 1991, para assegurar o direito aos
benefícios previdenciários para os aposentados pelo
Regime Geral de Previdência Social que permane
cem em atividade ou a ela retornam."

PROJETO DE LEI N° 1.635/03 - do Sr. Edison
Andrino - que "acrescenta §14 ao art. 22 da Lei na
8.212, de 24 de julho de 1991, para permitir a dedu
ção dos valores que menciona de parcela da contri
buição previdenciária devida pelas associações des
portivas que mantêm equipe de futebol profissionaL"

PROJETO DE LEI N° 1.639/03 - do Sr. Eliseu Padi
lha,.... que "institui o Programa de Estímulo ao Tercei-



PROJETO DE LEI N° 1.612/03 - do Sr. Rogério Sil
va - que "dispõe sobre os deveres dos adolescen
tes privados de liberdade."

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 690/03 - do Sr. Luiz Bitten
court - que "dispõe sobre a constituição de Comis
sões Internas de Qualidade AmbientaL"
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR

PROJETO DE LEI N° 1.020/03 - do Sr. Carlos Na
der - que ""Adiciona-se dispositivo à Lei n.o 8.036,
de 11 de maio de 1990, e dá outras providências.""
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

PROJETO DE LEI N° 1.033/03 - da Sra. Vanessa
Grazziotin - que "institui o salário adicional de peri
culosidade para os vigilantes e empregados em
transporte de valores."
RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

PROJETO DE LEI N° 1.049/03 - do Sr. Walter Pi
nheiro - que "acrescenta parágrafo ao art. 20 da Lei
n° 8.036, de 11 de maio de 1990, que "dispõe sobre
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço" e dá ou
tras providências."
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI ND 1.351/03 - da Sra. Ann Pon
tes - que "estabelece normas para a qualificação de

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 7.291/02 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "obriga a rede de hospitais públicos e
particulares, os Postos de Saúde e demais unidades
médicas, a priorizar o atendimento de idosos, acima
de 65 anos."
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:3aSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01-09-03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI ND 187/03 - do Sr. Maurício Ra
belo - que "estende o direito à licença-gestante a
quem detiver a guarda de criança, no caso de morte
da genitora."
RELATOR: Deputado NILTONBAIANO
DECURSO:4a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-08-03
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ro Setor, o Fundo Nacional de Estímulo ao Terceiro culos para o transporte público de passageiros, com
Setor e dá outras providências." recursos governamentais."
DECURSO: 3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 7.309/02 ~ do Sr. Cabo Júlio
- que "torna obrigatória a inclusão, no programa de
disciplinas do ensino fundamental e médio, de estu
dos sobre o uso de drogas e dependência química."
(Apensado: PL 779/2003)
RELATOR: Deputado DA. RIBAMAR ALVES

PROJETO DE LEI N° 1.600/03 - do Sr. Orlando
Fantazzini - que "introduz o Código de Ética da pro
gramação televisiva e dá outras providências."

PROJETO DE LEI N° 1.602/03 - do Sr. Leonardo
Mattos - que "dispõe sobre o financiamento de veí-

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 1.615/03 - da Sra. Angela Gu
adagnin - que "altera a Lei nO 8.213, de 24 de julho
de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios
da Previdência Social e dá outras providências, para
incluir o empregado doméstico em benefícios da
Previdência SociaL"

PROJETO DE LEI N° 1.645/03 - do Sr. José Rober
to Arruda - que "acrescenta incisos aos arts. 136 e
148, suprime parte do § 1° do art. 42 e altera a reda
ção do art. 260 da Lei n° 8.069, de 13 de julho de
1990 ( Estatuto da Criança e do Adolescente)."

PROJETO DE LEI N° 1.649/03 - do Sr. Dr. Ribamar
Alves - que "institui a ultra-sonografia como espec~

alidade médica e dá outras providências."
DECURSO:SaSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-08-03
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organizações de responsabilidade socioambiental e go ou função na Administração Pública Direta, Indi-
dá outras providências." reta OU Fundacional e dá outras providências.''''
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO RELATOR: Deputado ANTONIO NOGUEIRA

PROJETO DE LEI N° 1.361/03 - do Sr. Francisco PROJETO DE LEI N° 1.478/03 - do Sr. Severiano
Turra - que "altera a redação do art. 20 da Lei na Alves - que "acrescenta os § § 20 e 30 ao art. 70 da
8.429, de 2 de junho de 1992." L' ° 9424 d 24 d d b d .. .
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

el
n ..· , .e • e ezern. ro e 1996, que "dis-

põe sobre o .. Fundo de.Manutenção. e Desenvolvi-
PROJETO DE LEI N° 1.372/03 _ do Sr. Max Rosen- mento do Ensino Fundamental e de Valorização do
mann - qUE? "cria .os Conselhos Federal e Regionais Magistério, na forma prevista no art. 60, §r, do Ato
de Zootecnia e dá outrasprovidências." das Disposições Constitucionais Transitórias, e dá
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI outras providências"."

RELATOR: Deputad6ARIOSTO HOLANDA
PROJETO DE LEI N° 1.390/03 - do Sr. Ricarte de
Freitas - que "equipara os aposentados nos termos PROJETO DE LEI N° 1.526/03- do Sr. Vicentinho-
do §1°, do art.186 da Lei na 8.112, de 11de dezem- que "ptoíbe a aquisição de veículos de procedência
bro de 1990, aos deficientes físicos, institui a Cartei- esttangeirapelo$ órgãos públicos Qovernamentais
ra de Identidade de Deficiente Físico, e dá outtas das esferas federal, estadual emunicipal."
providências." RELATOR: Deputado ISAíAS SILVESTRE

RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ PROJETO. DE LEI N° 1..552/03 - do Sr. Lobbe Neto
PROJETO DE LEI N° 1.393/03 _ do Sr. Carlos Sou- - que "alteraa Lei n.

o
8.036, de 11 de maio de 1990

za - que "acrescenta parágrafo único ao art. 470 da que" dispõe sobre o. Fundo de Garantia do Temp~
CLT para obrigar o empregador a arcar com as des.. de S.e~iço e dá outras. providências",para permitir a
pesas de retorno do trabalhador transferido e demiti- mqvlmentaçãodo s~ldo da conta vinculada para
do sem justa causa." aquisição de .imóvElI rural."
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ RELATOR: Deputado ADAUTO PEREIRA

PROJETODE LEI N° 1.423/03 - do Sr. Rogério Sil- PROJETO DEtEIN° 1.562103- da Sra. Vanessa
va - que "acrescenta dispositivo à Lei na 8.662, de 7 Grazziotin - que."obriga as empresas concessionári-
de junhode 1993, para dispor sobre o salário míni- as de serviços público~ a enviar a todos os consumi-
mo profissional do Assistente Social." dores cópia. do respectivo contrato de concessão
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL paraaprestaçã? de serviços."

RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PROJETO DE LEI N° 1.453/03 - do Sr. Severino
Cavalcanti-que "altera aLei na 9.608, de 1998, que PROJETO DE LEI N° 1.573/03 -doSr.Carlos Na-
dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras provi- der - que "" Modifica o art. 895 do Decreto - Lei na
dências." 5.452, de 10 de maio de 1943, CLT.""
RELATOR: Deputado WASHINGTON LUIZ RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI W 1.457/03 - do Sr. Severino PROJETO DELEl N° 1.574/03 - do Sr. Gonzaga
Cavalcanti - que "institui o pr?grama de residência Patriota - que "altera a Lei na 10.473, de 27 de Ju-
nos cursos de Agronomia, Engenharia Florestal e nho de. 2002, que institui. ~ Fundação Universidade
Medicina Veterinária." Federal do Vale do São Francisco."
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI

PROJETO DE LEI N° 1.464/03 - do Sr. Pompeo de PROJETO DELElN°1.643/03 - do Sr. lobbe Neto
Mattos ~ que ''veda a cobrança de taxas de consu- - que "da nova redaçãoàalfnea "u", §9°, do art. 28,
mo de água em residências desocupadas." da Lei n.

0
8.212, de 24dejulhode 1991."

RELATOR: Deputado ROGÉRIO SILVA RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA

PROJETODE LEI N° 1.467/03 - do Sr. Chico Alen- COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
cat - que ."altera o art.. 11 da Lei na 8.429, de 2 de LOCAL: Plenário 8 HORÁRIO: 09h
junho de. 1992, que "Dispõe sobre as sanções apli-
cáveis aos agentes públicos nos casos de enriqueci- REUNIÃO ORDINÁRIA
mento ilícito no exercício de mandato, cargo, empre- A - Requerimentos:
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REQUERIMENTO N° 1/03 Do Sr. Gilmar Machado 
que "requer a realização de audiência pública para
subsidiar o parecer ao Projeto de Lei nO 7.370, de
2003, que "acrescenta parágrafo único ao art. 20 da
Lei 9.696, de 10 de setembro de 1998", excepcio
nando da fiscalização dos conselhos de educação
física os profissionais de danças, artes marciais e
yoga, seus instrutores, professores e academias."

REQUERIMENTO N° 2/03 Do Sr. Ronaldo Vascon
cellos - que "requer a realização do V CBRATUR 
Congresso Brasileiro da Atividade Turística, no pe
ríodo de 24 a 28 de novembro de 2003."

REQUERIMENTO N° 3/03 Do Sr. Ronaldo Vascon
cellos - que "requer a realização de Audiência Públi
ca para tratar do Programa Estrada Real, Projeto de
Divulgação Internacional do Turismo do Estado de
Minas Gerais"

REQUERIMENTO N° 4/03 Do Sr. Ronaldo Vascon
cellos - que "requer seja convidado o Ministro do
Turismo para expor e debater, em Audiência Públi
ca, o Plano de Política Nacional Para o Turismo"

REQUERIMENTO N° 5/03 Do Sr. Ronaldo Vascon
cellos - que "requer seja convidado o Ministro do
Esporte para expor e debater, em Audiência Públi
ca, o Plano de Política Nacional Para o Desporto."

REQUERIMENTO N° 6/03 Do Sr. Carlos Alberto Leréia
~ que "requer seja autorizada a veiculação pela TV Câ
mara e Rádio Câmara de um programa sobre turismo."

REQUERIMENTO N° 7/03 Do Sr. Carlos Alberto Le
réia - que "propõe a participação da Comissão de
Turismo e Desporto em eventos nacionais e regio
nais da ABIH e ABAV."

REQUERIMENTO N° 8/03 Do Sr. Alex Canziani 
que "requer a ratificação do Protocolo celebrado en
tre a Subcomissão Permanente de Turismo, a Fren
te Parlamentar de Turismo da Câmara dos Deputa
dos, a Subcomissão Temporária de Turismo do Se
nado Federal e a Confederação Nacional do Comér
cio."

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO: 1a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-09-03

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 273/03 - do Sr. Tadeu Filip
pelli - que "altera a Lei 9.615, de 24 de março de
1998."
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO

PROJETO DE LEI N° 1.426/03 - do Sr. Rogério Silva
- que "institui o ano de 2005 como "Ano do Turismo"."

RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS

PROJETO DE LEI N° 1.593/03 - do Sr. Rogério Sil
va - que "altera a constituição do Fundo Geral de
Turismo - FUNGETUR, criado pelo Decreto-Lei na
1.191, de 27 de outubro de 1971."
RELATOR: Deputado ALCESTE ALMEIDA

PROJETO DE LEI N° 1.633/03 - do Sr. Joaquim
Francisco - que "modifica o prazo de financiamento
pelo Fundo Geral de Turismo - FUNGETUR para a
construção de hotéis de turismo."
RELATOR: Deputado CARLOS MELLES

PROJETO DE LEI N° 1.634/03 - do Sr. Joaquim
Francisco - que "dispõe sobre a concessão para a
abertura de Agências de Viagens."
RELATOR: Deputado PAULO KOBAYASHI

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)

DECURSO:3a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01-09-03
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 7.396/02 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "acrescenta-se parágrafos § 3°, § 4° e
§ 50, ao artigo 258 da Lei Federal na 9. 503, de 23
de setembro de 1997, estabelecendo limite de 20%
do valor de mercado do veículo, para a aplicação de
multas de trânsito."
RELATORA: Deputada IRINY LOPES

PROJETO DE LEI N° 1.506/03 - do Sr. Eduardo
Paes - que "dispõe sobre a municipalização do Pier
da Praça Mauá, localizado no Município do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro."
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA

PROJETO DE LEI N° 1.533/03 - do Sr. Rubens Otoni
- que "denomina Rodovia Federal Governador Henri
que Santillo o trecho da BR-060 - Goiânia / Brasília."
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES

PROJETO DE LEI N° 1.566/03 - do Sr. Pompeo de
Mattos - que "acrescenta parágrafo único ao artigo 65
da Lei Federal na 9.503, de 23 de setembro de 1997,
estabelecendo exceção ao uso de cinto de segurança."

RELATOR: Deputado MAURO LOPES

~~ ~ ~-------~----~------~---------~--~ -----
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PROJETO DE LEI N° 1.590/03 - do Sr. Neuton
Lima - que "acrescenta parágrafo ao art. 126 da Lei
n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que "institui o
Código de Trânsito Brasileiro", dispondo sobre ve~

culos irrecuperáveis."
RELATOR: Deputado ALMIR SÁ

PROJETO DE LEI N° 1.614/03 - do Sr. Rogério Si~

va - que "acrescenta parágrafo ao art. 133 da Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Có
digo de Trânsito Brasileiro."
RELATOR: Deputado JORGE BOEIRA
DECURSO:5a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-08~03

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 4.741/01 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "acrescenta dispositivos à Lei n° 9.503, de
23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasilei
ro."
RELATOR: Deputado OLIVEIRA FILHO

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR E ESTUDAR PROPOSTAS DE
pOLíTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE.

LOCAL: Plenário 13 do Anexo 11 HORÁRIO:
09h30min
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A - Audiência Pública:

Audiência Pública, para debater o tema "O jovem e
a cultura".
Convidada: GLÓRIA DiÓGENES, Socióloga - Uni
versidade Federal do Ceará
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO

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

CARREI.RADA MAGISTRATURA, MENORES DE
SESSENTA E CINCO ANOS DE IDADE,

INDICADOS EM LISTA TRíPLICE PELO PRÓPRIO
TRIBUNAL, COM NOMEAÇÃO PELO

PRESIDENTE DA REPÚBLICA E APROVAÇÃO
DO SENADO FEDERAL

AVISO

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (10 SESSÕES)

DECURSO:1 a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 10-09.-03
Proposta de Emenda à Constituição
(Art. 202, § 3°)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
92/95 - do Sr. Nicias Ribeiro - que "dá nova reda
ção ao artigo 101 da Constituição Federal."
RELATOR: Deputado JOSÉ DIVINO

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR

DENÚNCIAS DE IRREGULARIDADE NA
PRESTAÇÃO DE SERViÇOS POR EMPRESAS E

INSTITUiÇÕES PRIVADAS DE PLANOS DE
SAÚDE.

LOCAL: Plenário n° 09 HORÁRIO: 09h30min
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública:

Audiência Pública com o Exmo. sr. LUIS FUX, Mi
nistro do Superior Tribunal de Justiça.

B - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 64/03 Do Sr. Elimar Máximo
Damasceno - que "requer aos Planos de Saúde 
UNIMED, SUL AMÉRICAAETNA, BlUE L1FE,
AMIL,AIG UNIBANCO, GOLDEN CROSS, MEDIAL,
BRADESCO SEGURO, GEAP, INTERCLfNICAS,
CASSI e MEDIC S/A, que apresentem a esta Co
missão os índices de reajustes, por elas efetuados
nos últimos 10 (dez) anos, bem como os repasses
feitos aos prestadores de serviço, nesse mesmo pe
ríodo."

REQUERIMENTO N° 65/03 Do Sr. Jamil Murad 
que "requer seja ouvido representante da Associa
ção Paulista de Medicina sobre a liquidação da·Uni
med São Paulo."

REQUERIMENTO N° 66/03 Do Sr. Arlindo Chinaglia
- que "solicita ao sr. Diretor-Presidente da Agência
Nacional de Saúde Suplementar - ANS, Dr. Januá
rio Montone, a relação de Diretores Médicos e/ou
médicos, bem como dos Diretores Odontológicos
e/ou cirurgiões-dentistas, com registro na ANS, res
ponsábeis por todas as operadoras de planos de sa
úde e odontólogicos, respectivamente."



REQUERIMENTO W 80/03 Do Sr. Dr. Rosinha 
que "requisita à Agência Nacional de Saúde Suple
mentar - ANS dados sobre os gastos dos planos de
saúde com publicidade e propaganda."

REQUERIMENTO N° 81/03 Do Sr. Dr. Rosinha 
que "requer a quebra de sigilo fiscal das empresas
especificadas."

REQUERIMENTO N° 82/03 Do Sr. Dr. Rosinha 
que "requisita à ANS dados sobre as planilhas de
custos que levam à formação de preços dos planos
de saúde."

REQUERIMENTO N° 83/03 Do Sr. Arlindo Chinaglia
- que "soilicita informações ao Senhor Diretor-Presi
dente da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
ANS, Dr. Januário Montone, sobre a contratação do
pessoal pela ANS."

REQUERIMENTO N° 84/03 Do Sr. Arlindo Chinaglia
- que "solicita informações ao Senhor Diretor-Presi
dente da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
ANS, Dr. Januário Montone, sobre as penalidades
aplicadas às operadoras e seguradoras à ANS."

REQUERIMENTO N° 77/03 Do Sr. Mário Heringer
que "requer o envio de solicitação de informação às
operadoras de planos de Saúde: Unimed, Sul Amé
rica Aetna, Blue Life, Amil, AIG Unibanco, Golden
Cross, Mediai, Bradesco Seguro, Geap, Interclíni
cas, Cassi, Medic S/A."

REQUERIMENTO N° 78/03 Do Sr. Mário Heringer
que "requer o envio de solicitação de informação à
Associação Brasileira de Medicina de Grupo 
ABRAMGE."

REQUERIMENTO N° 79/03 Do Sr. Mário Heringer
que "requisita informações à Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS sobre o oferecimento de
agravo a portadores de doenças e lesões preexis
tentes"

REQUERIMENTO N° 68/03 Do Sr. Henrique Fonta
na - que "requisita à Agência Nacional de Saúde
(ANS) cópia da base de dados em meio magnético
com informações sobre as operadoras de planos de

saúde"

REQUERIMENTO N° 69/03 Do Sr. Henrique Fonta

na - que "requisita informações à Agência Nacional
de Saúde Suplemantar (ANS) relacionadas à situa
ção econômico-financeiro das operadoras de Planos
de Saúde"

REQUERIMENTO N° 70/03 Do Sr. Henrique Fonta
na - que "solicita à Agência Nacional de Saúde Su
plementar (ANS) dados sobre o desempenho eco
nômico-financeiro das operadoras e seguradoras de

saúde"

40866 Quinta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

REQUERIMENTO N° 67/03 Do Sr. Jamil Murad - REQUERIMENTO N° 76/03 Do Sr. Mário Heringer -
que "requer seja ouvido, na Assembléia Legislativa que "requer o envio de solicitação de informação às
do Estado de São Paulo, o Presidente do Sindicato operadoras de Planos de Saúde: Unimed, Sul Amé-
dos Médicos de São Paulo, a respeito de irregular~

rica Aetna, Blue Life, Amil, AIG Unibanco, Goldendades atribuídas aos planos de saúde."
Cross, Mediai, Bradesco Seguro, Geap, Interclíni-
cas, Cassi, Medic S/A."

REQUERIMENTO N° 71/03 Do Sr. Robson Tuma 

que "requisita à Agência Nacional de Saúde Suple
mentar (ANS) dados relativos à migração de planos
antigos para planos posteriores à Lei 9.656, de
1998."

REQUERIMENTO N° 72/03 Do Sr. Robson Tuma
que "requisita à Agência Nacional de Saúde Suple
mentar (ANS) informações sobre regimes especiais
instaurados em operadoras de planos de saúde."

REQUERIMENTO N° 73/03 Do Sr. Antonio Carlos
Biscaia - que "requisita à Associação Médica Bras~

leira - AMB informações sobre doenças preexisten
tes e rol de alta complexidade."

REQUERIMENTO N° 74/03 Do Sr. Antonio Carlos
Biscaia - que "requisita informações ao Conselho
Administrativo de Defesa Econômica - CADE, do
Ministério da Justiça, sobre processos relativos a
planos e seguros de saúde."

REQUERIMENTO W 75/03 Do Sr. Mário Heringer
que "requisita informações a respeito do serviço Dis
que ANS e sobre o encaminhamento que é dado às
denúncias."
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Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:

Ortiz, eo Diretor de Qualidade Assistencial, Dr. Emi
lio Cesar Zilli, para contribuir com informações de in
teresse desta CPI."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.050/2002

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.534/2002
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.566/2002
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.569/2002
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.571/2002

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
2.637/2002

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR
OPERAÇÕES NO SETOR DE COMBUSTíVEIS,
RELACIONADAS COM A SONEGAÇÃO DOS

TRIBUTOS, MÁFIA, ADULTERAÇÃO E SUPOSTA
INDÚSTRIA DE LIMINARES.

LOCAL: Plenário 1tdo Anexo 11 HORÁRIO: 10h
REUNIÃO ORDINÁRIA
Assuntos Internos e Deliberação de Requerimentos.
A - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 181/03 Do Sr. Eduardo Cunha
- que "requer à Secretaria de Fazenda do Estado
de São Paulo verificação nos produtos solventes
comprados pela Apolo PetrÓleo·Ltda."

REQUERIMENTO N° 182/03 Do Sr. Eduardo Cunha
- que "requer às empresas Apóio Petróleo Ltda,
Golfo e Fórmul~ Brasil Petróleo Ltda. cópias de to
das as notas fiscais de entrada, saída e venda de
todos os produtos comprados e vendidos pelas em
presas,emitidas nos últimos 05 (cinco) anos."

REQUERIMENTO N° 1~03 Do Sr. Nelson Bomier...;. que
''requer a convocação do diretor responsável pela ApóIo
Disl:ribuiclora Químicâ SA, e/ou Apolo Petróleo LTOA:'

MATÉRIA ÀS

DE COMISSÕES11I COORDENAÇÃO
PERMANENTES
ENCAMINHAMENTO DE
COMISSÕES

EM 27-8-2003:

REQUERIMENTO N° 85/03 Do Sr. Dr. Rosinha - que
"requer do Ministério Público de São Paulo cópia do

processo de investigação sobre a NIPOMED."

REQUERIMENTO N° 86/03 Do Sr. Dr. Rosinha 
que "requer seja convocado na qualidade de teste

munha o Presidente da NIPOMED, Sr. Tsutomu
Matsumoras, para prestar esclarecimentos a esta

CPI."

REQUERIMENTO N° 87/03 Do Sr. Dr. Rosinha 
que "requer à Junta Comercial do Paraná informa

ções sobre empresas do Sistema Prever."

REQUERIMENTO N° 88/03 Do Sr. Dr. Rosinha 
que "solicita informações à Junta Comercial de São

Paulo sobre empresas do Sistema Prever."

REQUERIMENTO N° 89/03 Do Sr. Dr. Ribamar
Alves -que "requer sejam convocados os represen

tantes das indústrias de materiais descartáveis, para
prestar informações de interesse desta CPI."

REQUERIMENTO N° 90/03 Do Sr. Dr. Ribamar
Alves - que "requer sejam convocados os represen
tantes dos grandes distribuidores de medicamentos
e materiais, para prestar informações de interesse
desta CPI."

REQUERIMENTO N° 91/03 Do Sr. Dr. Ribamar
Alves - que "requer sejam convocados os represen
tantes das indústrias farmacêuticas, para prestar in
formações de interesse desta CP!."

REQUERIMENTO N° 92/03 Do Sr. Dr. Ribamar
Alves - que "requer sejam convocados os represen
tantes da.sindústrias de gases, para prestar informa
ções de interesse desta CPI."

REQUERIMENTO N° 93/03 Do Sr. Dr. Ribamar
Alves- que "requisita ao Ministério da Saúde avalia
ções e pareceres sobre os contratos de gestão da
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS"

REQUERIMENTO N° 94/03 Do Sr. Dr. Ribamar
Alves - que "requisita informações à Agência Nacio
nal de Saúde Suplementar - ANS sobre seu contra
to de gestão e orçamento."

REQUERIMENTO N° 95/03 Do Sr. Dr. Ribamar
Alves - que "requer sejam convidados o Presidente
da SOCiedade Brasileira de Cardiologia, Dr. Juarez
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COMISSÕES

(Encerra-se .:l sessão às 20 horas e 33
minutos.)

ERRATA
N!07
(Do: SERViÇO DE SINOPSE LEGISLATWAI

InclusoSe no arquivamenloJ nos termos do artigo 105 do Regimento Inlerno da Câmara
dos Depuladoslllndaa511legislatura (1999 a2002), publicado no mário da Câmara dos
D td d 01022003 ' t ' •

528 Legislatura _1 8 Sessão Legislativa Ordinária

epo aos e ., ,as seguln es proPoslcoes:

PROJETO DE LEI

NI ANO AUTOR EMENTA

419 1999 RC\ONE BMBALHO Mera°~ ~º ~o a~i~ 148 da Lei nº 9.503, ~e 1997, e
dá o~ras providências.

697 1999 ÊNiOBACCI Mera conoi~ões para concessão oa· Carteira
Nacional de Habilitacâo delinrriva,

1496 1999 DA. HÉLIO Altera alei nº 9.503, de ~3 de selemolO ~e 1997!
~ue inslnui oCódigo de TrânsITo Brasileiro, para
supnrnir aPermissão para Dirigir com validade de um
ano,

~66~ 2000 RICARDO BERZaNI Dispõe sobre lei~o de bens apreendidos pela Recei~

Federal.

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SUBCOMISSÃO ESPECIAL PARA TRATAR DA
QUESTÃO DOS SPREADS BANCÁRIOS E DAS
TAXAS DE JUROS PRATICADOS NO PAís

DE DECRETO LEGISLATIVO N°

DE DECRETO LEGISLATIVO N°

DE DECRETO LEGISLATIVO N°

DE DECRETO LEGISLATIVO N°

DE DECRETO LEGISLATIVO N°

DE DECRETO LEGISLATIVO N°

DE DECRETO LEGISLATIVO N°

DE DECRETO LEGISLATIVO N°

DE DECRETO LEGISLATIVO N°

DE DECRETO LEGISLATIVO N°

DE DECRETO LEGISLATIVO N°

DE DECRETO LEGISLATIVO N°

DE DECRETO LEGISLATIVO N°

DE DECRETO LEGISLATIVO N°

DE DECRETO LEGISLATIVO N°

DE DECRETO LEGISLATIVO N°

DE DECRETO LEGISLATIVO N°

DE DECRETO LEGISLATIVO N°

DE DECRETO LEGISLATIVO N°

DE DECRETO LEGISLATIVO N°

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W
2.648/2002 3.265/2003
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N0 Comissão Especial destinada a apreciar e proferir

parecer à Proposta de Emenda à Constituição n°
2.652/2002 92-A, de 1995, que "dá nova redação ao art. 101 da
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° Constituição Federal", determinando que os mem-
2.714/2002 bros do STF serão escolhidos dentre os rnembros
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N0 dos Tribunais Superiores que integrem a carreira da
2.715/2002 magistratura, menores de sessenta e cinco anos de
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° idade, indicados em lista tríplice pelo próprio Tribu-
2.727/2002 nal, com norneação pelo Presidente da República e
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° aprovação do Senado Federal.:
2.737/2002 PROPOSTA DE EMENDAÀ CONSTITUiÇÃO~ 9211995
PROJETO
2.748/2002
PROJETO
2.780/2002
PROJETO
2.785/2002
PROJETO
2.803/2002
PROJETO
2.817/2002
PROJETO
2.818/2002
PROJETO
178/2003
PROJETO
286/2003
PROJETO
2.913/2003
PROJETO
2.946/2003
PROJETO
2.956/2003
PROJETO
2.958/2003
PROJETO
2.962/2003
PROJETO
2.970/2003
PROJETO
3.041/2003
PROJETO
3.138/2003
PROJETO
3.167/2003
PROJETO
3.181/2003
PROJETO
3.197/2003
PROJETO
3.254/2003

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



COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SUBCOMISSÃO ESPECIAL PARA TRATAR DA
QUESTÃO DOS SPREADS BANCÁRIOS E DAS

TAXAS DE JUROS PRATICADOS NO PAís

52a legislatura - 1a Sessão legislativa Ordinária

Ata da 2a Reunião Ordinária de Audiência
Pública, Realizada em 6 de Maio de 2003.

Às quinze horas é cinqüenta e um minutos do dia
seis de maio de dois mil e três, reuniu-se é3l Subcomis
são Especial para tratar da questão dos spreads ban
cários e das taxas dejuros praticados no País, no Ple
nário 4 do Anexo 11 daCâmaradosDeputados, sob a
presidência do DeputadoArmandoMonteiro. Registra
ram presença os Deputados Paulo Rubem Santiago,
Vice-Presidente; GOnzaga·Mota, .Relator; Coriolàno
Sales, José Militão, JoséPimentel e Luiz Carlos Hauly
(Titulares); Carlito Merss, Cezar Schirmer, Feu Rosa,
Francisco Dornelles,Marcelo Castro e Wasny de Rou
re (Suplentes); e os não-membrosDeputados.Antonio
Cambraia, Antonio Carlos Mendes Tha.me, Delfim Net
to, Eliseu Resende, João Correia, Luiz Carreira, Moi
sés.Lipnik, Paulo Afonso, •Professor Irapuan Teixeira,
Reinaldo Betão e Virgílio Guimarães. Deixaram de
compa.recer os Deputados Carlos Willian, Enivaldo Ri
beiro, João Leão, Ohyx Lorenzoni e Raul Jungmann.
Abertos os trabalhos, foi aprovada, unanimemente, a
Ata da 1a reunião. O Presidente informou que a au
diência pública visa.va. a umáabordagem histórica. das
taxas de juros e dos spreads bancários praticados.no
Brasil. Em l;>eguida, convidou, paraintegrarem a Mesa.,
os Deputados Delfim Netto,expos~or; Pauh Rubem
Santiago, e Gonzaga. rv10~a. Finda. a exposição, mani
festaram-se. os Deputados Luiz Carlos Hauly, Wasny
de Roure, Paulo RubemSantia.90, Francisco DorneUes
e Gonzaga Mota.Ointeirpteordar~llniãofoigravado,
devendo ser transcritp para. posteriorpublicação,.pa.s
sa.ndo a integrar esta Ata. ENCERRAMENTO: Nada
mais havendo a trata.r, o Presidente encerrou os traba
lhos às dezessete horas e quarenta minutos, a.ntes
agradecendo a participação do convidado, e dos de
mais presentes. Ems~guida,.convocou ps membros
para reunião de audiênciapública., terça-feira, clia treze
de maio, às quinze horas e trinta minutos, no Plenário
04, com os economistas Maílson da Nóbrega e Gusta-

Às dezesseis horas e trinta minutos do dia vinte
e dois de abril de dois mil e três, reuniu-se a Subco
missão Especial para tratar da questão dos spreads
bancários e das taxas de juros praticados no País, na
Sala da Presidência da Comissão, no Anexo 11 da Câ
mara dos Deputados, convocada pelo Presidente da
Comissão, .para .a eleição do Presidente e do
Vice-Presidente deste órgão técnico, na presente
Sessão Legislativa. Assumiu a presidência dos traba
lhos o Deputado Eliseu Resende, Presidente da Co
missão. A lista de presença registrou o compareci
mento dos Deputados Paulo Rubem Santiago,
Armando Monteiro, Raul Jungmann, Gonzaga Mota e
Luiz Carlos Hauly (Titula.res); Cezar Schirmer, Fran
cisco Dornelles e Félix Mendonça (Suplentes); e o
não~membro Deputado Antonio Carlos Mendes Tha
me. Deixaram de registrar presença os Deputados
José Pimentel, Coriolano Sales, Onyx Lorenzoni, Eni
valdo Ribeiro, José Militão, João Leão e Carlos WiIIi
ano Havendo número regimental, o Presidente decla
rou abertos os trabalhos e deu início ao processo de
votação, sendo, após, decla.rados eleitos, por unani
midade, e empossa.dos no cargo de Presidente, o De
putado Armando Monteiro, e, no de Vice-Presidente,
o Deputado Paulo Rubem Santiago. Na seqüência, o

Deputado Armando. Monteiro designou para relator
dos trabalhoso Deputado Gonzaga Mota. O Presi
dente eleito agradeceu o apoio e a confiança com que
fora distinguido pelos seus pares, e solicitou aos
membrossugestões para a agenda de trabalho da
Subcomissão. Ma.nifestaram-se os Deputados Fran
cisco Dornelles, Luiz Carlos Hauly, Raul Jungmann,
Félix Mendonça, Cezar Schirmer, Paulo Rubem San
tiago, Gonzaga Mota e Eliseu Resende. Explicou o
Presidente que inicia.lmente vão ser realizadas au
diênciaspública.s, com abordagem histórica e sobre a
evolução das taxas de juros e dos spreads bancários
praticados no Brasil, convidando personalidades do
mundo acadêmico; e, nà parte final, seriam ouvidos
também técnicos da Febraban e·do Banco Central,
para um~avaliaçãodo atual Sistema Financeiro Na
cional. Comunicou, ainda, que a Subcomissão se reu
niria, semanalmente; nas terças-feiras, às 15 horas. E
encerroU os trabalhos às dezessete horas e quinze
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Ata da 1a Reunião Ordinária (Instalação e Ele- minutos. Para constar,.eu, Marcelle Rodrigues Cam-
ição do Presidente e do Vice-Presidente) Realizada pello Cavalcanti, Secretária, lavrei a presente Ata,
em 22 de abril de 2003. que depois de lida e aprovada, será assinada pelo

Presidente e encaminhada à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados. , Deputado Armando Monte
iro, Presidente.
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vo Loyola, a fim de discorrerem sobre a evolução das Vou passar uma espécie de desenho animado
taxas de juros e dos spreads bancários praticados no aqui, para depois podermos conversar tranqüilamente.
País. E, para constar, eu, Marcelle Rodrigues Campel- (Segue-se exibição de imagens.)
lo Cavalcanti, Secretária, lavrei a presente Ata, que de- Primeiramente, V. Exas. vêem este quadro· so-
pois de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente bre um processo de desenvolvimento econômico es-
e encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos tripado de toda a carne, só tem osso. Aqui vemos a
Deputados. Deputado Armando Monteiro, Presidente. População Economicamente Ativa agindo sobre re-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Armando Mon- cursos naturais e sobre o capital já existente na eco-
teiro) - Declaro abertos os trabalhos da presente reu.. nomia, produzindo o PIR Para ser produzido, o PIS
nião da Subcomissão Especial da Comissão de H exige uma série de importação. Depois, ele é distribu-
nanças e Tributação que vai tratar dos spreads ban- ído entre exportações, consumo e poupança disponí-
cários. vel. A poupança disponível, através dos intermediári-

os financeiros, dá uma volta e vira investimento. E ()
Gostaria de convidar para compor a Mesa o

investimento aumenta o estoque de capital. Esse pro-
nosso ilustre palestrante, o companheiro, ex-Ministro cesso é fechado sobre si mesmo em dois pontos: em
e Deputado Delfim Netto, que fará uma abordagem cima existe o balanço em contas correntes; embaixo,
sobre a questão dos juros; o. nosso Vice-Presidente, o papel dos intermediários financeiros.
Deputado Paulo Rubem Santiago, e o nosso Relator, Esse modelo, na sua forma simples, contém
Deputado Gonzaga Mota. praticamente tudo que é importante para explicar o

Inicialmente, quero informar aos presentes que crescimento econômico. Ele mostra que o crescimen-
esta Subcomissão tem a responsabilidade de produ.. to depende, de um lado, do retorno para a produção
ziruma contribuição do Congresso Nacional sobre de uma parte do que foi produzido, aumentando o es-
um dos assuntos de maior importância no atual con- toque de capital; de outro lado, de um equilíbrio entre
texto econômico do País, que diz respeito a uma das a exportação e a importação, ou seja, o balanço em
disfunções do nosso sistema econômico: os elevadís- contas correntes.
simos spreads bancários que tornam o crédito caro, O mais interessante, se quisermos fazer uma
escasso e inacessível para grande parte das empre- análise mais profunda, é que esses dois sistemas se
sas brasileiras. O grande desafio do Srasil hoje é exa- dividem. A diferença, na verdade, do balanço em con-
tamente construir um novo padrão de financiamento tas correntes. está rigorosamente entre poupança e
para a economia brasileira. Evidentemente, para isso, investimentos internos. De forma que esse sistema
tem que ser criada uma série de condições. vai mostrar, na minha opinião, onde as coisas estão

Entenderam os integrantes desta Subcomissão paradas no Srasil.
que, para iniciar os trabalhos com melhor compreen- Por um lado, estão paradas porque tratamos de
são do assunto, nada mais necessário do que alinhar- forma muito ligeira, no passado, do déficit em contas
mos algumas posições. E a escolha recaiu sobre a~ correntes e conseguimos, ao longo dos últimos 8
guém que tem, indiscutivelmente, todas as condições anos, construir um buraco de 180 bilhões de dólares,
para nos oferecer importante contribuição. Trata-se ou seja, o déficit em contas correntes. Um buraco
do nosso colega Delfim Netto, a quem passo a pala- desse tamanho paralisa qualquer economia. Por ou

tro lado, porque nós não conseguimos mobilizar os
vra, com muita satisfação. fluxos de investimento e de poupança para financiar o

O SR. DEPUTADO DELFIM NETTO - Meu caro aumento de investimentos. Nos últimos 10 anos a re-
Presidente, membros da Mesa, meus colegas, é para lação investimento/PIS ficou praticamente constante
mim motivo de grande alegria voltar à Comissão de em torno de 20%. E o que é mais espantoso: a taxa
Finanças e Tributação e discutir tema tão importante. de crescimento do PIS ficou também constante, em

Entendo que o nobre Presidente usou a palavra torno de 2,3% ao ano. Ou seja, a produtividade do ca-
correta: o Sistema Financeiro brasileiro tem oferecido pital foi extremamente baixa.
taxas de juros de tal dimensão que ele deve ser, sim, O fato curioso desse modelo é que o produto
produto de grave disfunção. Estou absolutamente desses dois coeficientes da relação produto/capital e
convencido disso. O problema dos spreads talvez da relação investimento/produto, quando multiplico
seja de menos importância. O mais grave, na verda- uma pela outra, é exatamente a taxa de crescimento
de, é o nível em que se situa, ao longo desses anos, a da economia, como eu disse, depenada de toda a
taxa de juros, e a taxa de juros real. alma e de toda a carne.
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o que estamos vendo? Estamos vendo que a
economia murchou, por efeito, primeiro, de não se ter
conseguido ampliar o fluxo de investimentos e, se
gundo, porque a relação produto/capital foi declinan
te. Há alguns anos, quando o Brasil estava realmente
num processo de expansão, o nível de investimentos
girava em torno de 24,25% do PIB. Mas a relação pro
duto/capital estava em torno de 0,27%, 0,3%, ou seja,
era isso que sustentava a taxa de crescimento de 7%.

Logo, o que temos de dIscutir, se desejamos
voltar ao crescimento econômico, é a criação de me
canismos que facilitem a transformação dosfluxos de
poupança em investimento. De outro lado,discutirde
que forma vamos.manter o défIcit em contas corren
tes sob certo controle, para que esse crescimento
seja permanente.

O gráfico, portanto, mostra os dois temas impor
tantes do crescimento econômico e revela. que ele
tem sido medíocre, não sÓ porque temosperdido pro
dutividade- esta é a verdade -, más também porque
o fluxo de investimentos tem-se mantido praticamen
te constánte.

O que explica, na verdade, esse processo?
Qual é a variável que controla o PIB? Qual é a variá
vel mais importante e que, isolada, praticamente ex
plica os 75% ou 80%de variaçãodo PIB?

Esta é a variação do PIB trimestral, sobre perío
do homólogo do.ano seguinte, .• e a taxa de juro real.
Vejam a coincIdência entre essas duas variáveis: a
partir dOál10 2000, a muçjallça é certámente produz~

da pela vari~çãoda prÓpria política cambial, quando
se partIu do câmbio controlado para ocâmbio flutuan
te, mas continuou a relação entre essas variáveis.

p\qui podemos ver que, cada vez que a taxa de
juro real sobe num trimestre, o PIS cai no trimestre se
guinte.Asescalas, comoV.Exas. vêem, estão inverti
das: aqui é dezeropara 50; ali, de zero para12. Cada
vez que se. eleva ataxa de juro realnum trimestre, o
PIB dotrim~stre seguinte tend~ a declinar. Ou seja,
quemco?trola, emlarga medida, as varié:lções do PIB
são as v~ri~çõesda taxadejuro real .. Portanto, deter
minara ti;D<ade juro real é um mecanismo pelo qual o
Governo controla o PIB.

Por91.1e houve essas flutuações enormes? Por
que atraV'é~ da taxa de juro real o Governo impedia
que odéficitemcontas correntes explodisse. À medi
da que s~. ~celerava o crescimento, o déficit em con
tascorrentel,; se expandia, mas era conseqüência da
expan~ãodoPIB. O que o Governo fazia? Elevava a
taxa de.ju~?;elevando a taxa. de juro, derrubava o
PIB; derru[)andooPIB, mantinha sob controle o défi
cit em contas correntes.

Essas flutuações são produto, portanto, de um
certo tipo de política que, principalmente nos primei
ros 4 anos do Governo Fernando Henrique, mantinha
a taxa de câmbio praticamente controlada. E todos os
ajustes eramfeitos sobre a taxa de juros.

Aqui vemos a reláção entre a produção industr"
ai e a taxa de juro real defasada de 5 meses. Vejam
também as coincidências entre os tipos de flutuação.
O que este gráfico mostra? Quando se eleva a taxa
de juro real numtrimestre, deve-se esperar que, da
qui a 5 trimestres, a produção industrial caia. Da mes
ma forma, quando se baixa a taxa de juro real, a pro
dução Industrial tende a subir depois de5 trimestres.

Qual a raz~odeeuseparar a i'ndústria dos outros
setores, como agricultura e serviços? Em primeiro lu
gar, porque a agricultura é u~ pouco aleatória, ela flu
tua poroutros motivos, tempo e demanda, por exem
plo; e os serviços são praticamente uma exponencial,
crescem mais ou m~nos como cresce a população. De
forma que as flutuações do. PI.B são controladas pela
flutuação da produçãoin9ustrial.. E quem controla a
produção industrial? A taxade juro real.

Demos a volta para entender o. seguinte: o Go
verno Jlão tinha t~as de juros altas porque não que
ria ou por acidente. Ataxade juro real era o instru
mento de controle do nível de atividade. Durante mui
tos anos ela foi o instrumento de controle do nível de
atividade.

P~lra provar que isso é verdade, dou um.exem
plo: o PIB de um trimestre qualquer é igual a 0.16%,
mais 0,45%, multiplicado pela taxa de crescimento do
setor industrial do mesmo trimestre. Ou seja, quem
controla, na verdade, as flutuações do PIB é a produ
çãoindustrial. E essa relação permite que se calcule
a sua variação com relativa facilidade. O PIB é mais
ou menos 1,6%, uma constánte, e inclui serviços e
agricultura, mais metade do crescimento industrial. É
do que resulta a taxa do PIR

Vejam a conyergência dos pontos em torno da
reta. Este gráfico mostra que existe uma forma prática
de obter a estimativa do PIB e que.existe uma relação
profunda entre o PIS e aprodução industrial. Confor
me vimos, a produção industrial tem relação extrema
mente profunda com a taxa de juro real. Portanto,
chegamOS à conclusão de que, de fato, quem contro
la as flutuações doPIBé a taxa de juro real.

Entendido esse fato, é preciso compreender o
seguinte: sera que a taxa de juro no Brasil é uma va
riável civilizada? No passado, já foi. Nos últimos 10
anos, será que tivemos uma taxa de juro razoável?
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Neste gráfico, vemos a taxa básica de juros util~ ros, entre o início do processo de recessão mundial e
zada entre 10 de julho de 1996 e 30 de abril de 2003. o mês passado. Insisto: essa talvez não seja a atitude
Poderia voltar um pouco mais no tempo, praticamen- mais certa, porque outros países podem ter feito mo-
te até 1984 ou 1985. Um pouco depois disso come- vimentos diferentes. Escolhi todos os países asiáticos
çam as flutuações. Aqui embaixo estão as taxas de e constatei que em nenhum deles houve aumento da
juros básicas da Inglaterra, dos Estados Unidos e da taxa de juros nesse período; houve sistemática redu-
Europa, hoje União Européia; aqui em cima estão as ção dos juros.
taxas de juros do Brasil. Observamos neste quadro Vamos analisar a situação das duas testemu-
que a economia brasileira deve sofrer de alguma do- nhas mais importantes, ou seja, de dois países que
ença, porque é impossível aceitar como naturais flu- uso sempre como testemunhas. Não adianta julgar-
tuações tão amplas da taxa de juros. Obviamente, mos a política econômica de um país; temos de com-
esta foi induzida pela desvalorização cambial; esta pará-Ia com a dos países próximos que possuem as
pela crise asiática. Vejam as reações nos outros paí- mesmas influências externas. Aqui estão as taxas de
ses: extremamente modestas, enquanto que no Bra- juros do Chile, do México e do Brasil. É espantoso o
sil são gigantescas e demostram disfunção institucio- fato de esses países que sofrem os mesmos tipos de
nal, algo muito mais sério do que parece. É por isso influência terem feito reduções importantes na taxa
que, nos últimos 4 anos, a despeito do enorme esfor- de juros. O Brasil foi o único que elevou os juros, em
ço do Banco Central e da mudança do sistema camb~ certo momento, para 10,75%, ou seja, elevação de
ai, não se conseguiu restabelecer um regime civiliza- 1.075 pontos. O dado claramente indica que estamos
do de câmbio. numa armadilha, que não fomos capazes, mesmo de-

Esse processo é ainda mais nítido se analisa- pois de mudar a política cambial, de escapar da difi-
mos o período mais recente. Do começo do ano 2000 culdade em que estávamos metidos.
até abril de 2003, tanto a União Européia quanto os Posso ainda tentar outra aproximação, um pouco
Estados Unidos aplicaram taxas de juros declinantes; mais agregada, para saber o que aconteceu com as ta-
no Brasil as taxas de juros permaneceram ascenden- xas de juros reais desses países. Tomei por base as
teso É muito pouco provável que o mundo esteja dan- taxas de juros de 22 países. Aqui, os países da primei-
do passos errados. Se ainda restarem dúvidas, pode- ra tabela; aqui, Indonésia e Brasil, que está realmente
mos pesquisar mais detalhadamente o que acontece no extremo. V.Exas. podem pensar que isso pode ser
em cada país do mundo. produzido por um outro efeito e que o Brasil tem infla-

Fiz um pequeno levantamento sobre a taxa bá- ção muito superior à dos demais países, o que é uma
sica de juros de trinta e tantas economias, em dezem- hipótese até plausível. Mas será verdadeira?
bro de 2000 e no fim de abril, na última semana. Aqui Estudei as taxas de inflação desses mesmos
estão os países desenvolvidos. Os Estados Unidos países e verifiquei que na maior parte deles elas são
começaram com taxa de juros de 6,5% ao ano, em menores do que 8% ao ano. Se observarmos a tabela
dezembro de 2000, quando se manifestou a crise anterior, veremos que a média dataxa de juros nomi-
mundial, na verdade, o começo da redução do nível nal desses países é de 4%. Esta é a média da inflação
de atividade; e hoje está em 1,25%. Reduziram a sua dos países que têm taxa de inflação inferior a 8%:
taxa de juros básica em 525 pontos. exatamente 3,1 %. A rigor, se quisesse calcular a taxa

Vejam que nos outros países todos os sinais de juros, antes precisaria calcular a taxa de juros, a
são negativos. Reino Unido, Suíça, Suécia, Noruega expectativa de juros, mas são muito parecidas porque
e Canadá reduziram a taxa de juros nominal nesse são próximas. Ou seja, o juro real médio nesses paí-
período crítico, ou seja, um pouco antes de a crise ses, durante esse período, foi de menos 0,9%. Eles
norte-americana ter início e depois do movimento ter- usaram taxas de juros reais negativas, o que é abso-
rorista. lutamente compreensível diante do fato de que o

Podemos imaginar que esse é um problema de mundo está em recessão há praticamente dois anos
país desenvolvido em dificuldade. Escolhi três - e po- e meio.
dia ter escolhido mais - que estão em transição, que E qual é a taxa de juro real do Brasil? A taxa de
eram socialistas e hoje têm economias capitalistas e inflação está em torno de 0,17%, e a SELlC é de
se desenvolvem. Todos eles estão bastante bem por- 8,4%. A taxa de juro real brasileira é praticamente 12
que as taxas de juros foram reduzidas. O caso polo- vezes maior do que a taxa de juro real do mundo.
nês, o mais típico, talvez seja o maior sucesso do Essas considerações me levam a concluir que,
mundo oriental: a redução foi de 13% na taxa de ju- de fato, há grande distorções na economia brasileira,
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que não vão ser resolvidas simplesmente com a dis. das em conta. Ainda mais porque, insisto, o Brasil
cussão do que devemos fazer. Mas vamos fazer just~ precisa de superávit em contas correntes, não pode
ça: o Banco Central, desde 1999, tem estudado o pro- viver simplesmente com relativo equilíbrio; tem de fa-
blema com muito cuidado, tem produzido documen- zer o que os asiáticos fizeram quando chegaram ao
tos muito interessantes, extremamente competentes, equilíbrio. OGovernoFernando Henrique colocou pa-
feitos pelo Departamento de Estudos e Pesquisas, nos quentes na questão, foi fazendo política morna e
que - estou convencido - é um dosmelhores do mun- nunca produziu superávit de verdade. Se observar-
do. Mas oque acontece? Escolhem-se vários fatores mos o exemplo dosasiáticos, veremos que não dei-
que elevam a taxa de juros e o spread, mas não se xaram de produzir grande superávit de um ano para o
consegue mover nenhum deles. outro. A Coréia tinha um déficit, em 1997, de8 bilhÕes

Vou tentar discutir o assunto com V.Exas.. Tarn- de dólares em contas correntes; em 1998 tinha supe-
bém não tenho nenhuma esperança de que vamos rávit de 40 bilhões de dólares; Isso aconteceu com os
produzir uma política de redução dos juros. Mas va- demais países asiáticos e todos continuam tendo su-
mos produzir a compreensão de que o problema dos perávit até hoje. Construíram as reservas com seus
juros no Brasil é mais profundo do que parece, que se próprios recursos.
criou uma armadilha porque, por longos anos, as ta- Hoje mesmo os· jornais noticiam que o Fundo
xas de juros foram extravagantes e houve a prepara- Monetário Internacional vai nos emprestar 9 bilhões.
ção de um enorme aumento da concentração bancá- Temos direito ao recUrso, fizemos a lição de casa,
ria, que tornou os juros, na minhaopinião, extrema- tudo está arrumadinho, mas até as nossas reservas
mente inelásticos em relação a muitas medidas. Tal- são emprestadas. Umpaís quetem as réservas em-
vez esse seja o fator mais importante que precisamos prestadas não.pode dizer que está a salvo de qual-
entender, porque a solução está aqui. Temos de mu- quer imprevisto. Isso indica queo negócio é um pou-
dar as instituições e não simplesmente dizer que va- co mais complicado.
mos fazer isso ou aquilo. O que explica a queda do Risco Brasil? Por que

A taxabásica de juros tem três componentes: a se comemora a queda desse índice? Porque ele é
taxa básica externa, ? Risco Brasil e a expectativa de parte integrante dataxade juros interna. A explicação
desvalorização cambial. Se o sistema fosse absoluta- está aqui: as variáveis que influem seriamente no Ris-
mente raciom:t1, a relação já teria identidade. Entre- co Brasil determinam-seempiricamente. Construída
tanto, já podemos tirar algumas conclusões. Por a relação, verifica-se quais são asvariáveis que real-
exemplo: por que houve alta na entrada de capitais no mente produzem alterações no Risco Brasil. De um
Bras.il em curtfssimo prazo? Certamente porque se lado, a relação passivo externo/exportação. Não é só
permitiu ~sl?eculação sobre essa taxa. Ou seja, com a a dívida, mas também o investimento externo no
atual taxa dejuros nominal interna e diante da possi- País, a quantidade deestrang~iros aqui instalados
bilidade de compra de papéis sem risco cambial, os em propriedades, em indústrias, relativamenteàex-
bancos aproveitam essa janela de arbitragem e fa- portação. Este é um indicador extremamente impor-
zemlucro sem nenhum risco..É por isso que entraram tante. Nos cálculos do spreadusa-se a dívida externa
6 bilhões de dólares muito depressa 110 Brasil, nem e a exportação. A do Brasil é uma. das maiores do
sequer de acordocom o que estabelece a Resolução mundo, perto de 4.
n° 63, do Banco Central, ou seja, sem nenhum prazo, A segunda variável é a taxa de crescimento. Os
tratando-se simplesmente de posição vendida de países que crescem mais depressa têm risco menor
banco. Ou· saja,.oc~pltal entra porque há abertura, por.uma razão óbvia: quem·· cresce mais depressa
porque Hzemosa arbitragem sem risco. Esse éa en- tem mais vigor e capacidade de pagar.
tradadecapitalqu~chamode morte súbita. Explico: o Outro fator que explica oRisco Brasil é a dívida
Presidente da Repúblicavai muito bem, está tudo em líquida em relação aoPIB.Esta, talvez, seja a variável
ordem no País. Se SlExa. pega a gripe asiática, esse mais importante do estudo. empírico sobre o Risco
negócio vira de cabeça para baixo, porque o capital Brasil. O nível é elevadíssimo. Cinqüenta e cinco por
da morte súbita Vai embora. cento do PIB equivalem à nossa dívida líquida, que

Por motivos até razoáveis, o Governo se mos. depende de 3 variáveis: taxa de crescimento do PIB;
trou coerente e responsável e aproveita este instante taxa de juros real; e taxa de câ~bio real. Arelação dí-
de quedada taxade Câmbio edo Risco Brasil, que va- vida/PIS, por sua vez, determina o spread, o Risco
mos ver daqui apouco. Mas tudo isso tem certa dose Brasil. O ataque a elen~o é simplesmente uma brin-
de insegurança e de incerteza que precisam ser leva- cadeira, ou seja, caiu o câmbio, caiu o Risco Brasil. É
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um movimento diário. De manhã é uma coisa; de tar
de é outra. Precisamos intervir nas variáveis que o
controlam.

Trata-se da redução do endividamento, proble
ma extremamente importante. Uma das críticas que
se faz ao Governo Lula é a de que segue a política
econômica do Governo anterior, o que é curiosíss~

mo, porque dá a impressão de que Fernando Henr~

que inventou uma política econômica. A política eco
nômica adotada por Fernando Henrique, de câmbio
flutuante e estrito controle fisca.l - só nos últimos 4
anos - é canônica. Nos primeiros 4 anos de Governo,
houve farra fiscal enorme. Hoje, 100 países do mun
do usam a mesma política, com uma pequena dife
rença em relação às metas inflacionárias, instrumen
tos muito úteis para nós e que têm funcionado razoa.
velmente. Mas não é invenção de ninguém, são coi
sas empiricamente determinadas, há teorias desen
volvidas em torno disso.

Um país como o Brasil, que sofre choques g~

gantescos na economia, tem dificuldades de mano
brar as metas inflacionárias. Ora, este País sofreu, na
minha opinião, o maior choque do mundo ocidental
em 2001: perdeu 2% do PIB por conta do apagão.
Existia um choque de oferta monumental, que até fala
a favor do Banco Central e que tem controlado o nível
de inflação. O segundo problema: política como essa
tem grande dificuldade de funcionar quando o país
tem abertura pequena. O Brasil tem de 12% a 13% do
PIB exportados. Se V.Exas. observarem as metas in
flacionárias dos outros países, verão que todos têm
25%, 30%, 35% de exportação. E o mais importante:
nenhum deles tem uma dívida do tamanho da nossa.
A dívida externa do Brasil é importantíssima, porque
só para pagar a amortização e os juros usam-se dois
terços das exportações. Imaginem o que seria de
uma empresa que usa dois terços do faturamento
para pagar o seu endividamento? Não sobraria dinhe
iro para pagar o salário dos funcionários. Essas são
questões para as quais, na minha opinião, precisa
mos a.tentar.

Além disso, queremos saber como a taxa básica
transforma-se em taxa de juros do setor privado. Ela é
composta da taxa de juros básica mais o spread ban
cário, que é resultado da diferença entre a remunera
ção dos recursos que o sistema bancário paga eaquilo
que empresta. Boa parte do crédito no Brasil não é I~

vre, provém da agricultura, da exportação e de alguns
equipamentos agrícolas. Aqui se trata simplesmente
do crédito ao setor privado propriamente dito: a indús
tria e o comércio. Esses spreads futuros variam enor
memente, de acordo com o nível de atividade.

O que explica o spread? Aqui estão as 7 variá
veis de novo. Veremos todas elas, daqui para a fren
te, para tentar encontrar sua relação estatística com o
spread e mostrar que é isso mesmo o que está acon
tecendo.

A primeira variável é o risco de default - o ban
co, quando empresta, é óbvio que pensa nisso. A se
gunda variável são os custos operacionais do próprio
banco -a quantia de que precisa para operar, porque
o banco é o instrumento que dá liquidez para a econo
mia, e ele mesmo precisa de Iiquidez.

Outra variável é o risco do crédito que depende
do nível de atividade, da política, da evolução das vo
tações no Congresso, de como atacamos cada um
dos problemas nacionais, dos impostos explícitos so
bre as operações bancárias, dos impostos implícitos.
O principal imposto escondido é o depósito compul
sório; o que varia nesse caso, na verdade, são as se
nhoriais do sistema bancário. Quando se reduz o de
pósito compulsório, reduz-se o custo do banco. Qu
ando se eleva o depósito compulsório, aumenta-se o
custo do banco.

Há outra variável, um pouco complicada, mas
que na minha opinião é muito importante: o poder
econômico derivado da alta concentração bancária
produzida pela política dos últimos anos. O Brasil tei
mou em produzir enorme concentração bancária. Se
V.Exas. examinarem os documentos do primeiro
mandato do Governo Fernando Henrique, verificarão
que na Exposição de Motivos n° 35, do Ministro Ma
lan, é explicada ao Presidente da Repúblico a impor
tância de abrir o mercado brasileiro para os bancos
estrangeiros, ou seja, aumentaria dramaticamente a
competição interna, e os estrangeiros obteriam co
nhecimentos muito mais profundos da concessão de
crédito. Era uma espécie de mentira bem organizada,
escrita em qualquer livro de macroeconomia e de fi
nanças do mundo, que não tem nenhuma relação
com a realidade.

Já se passaram 7 anos, e podemos verificar que
os argumentos expostos não eram verdadeiros. Pelo
contrário: os bancos estrangeiros que entraram no
Brasil aprenderam conosco os piores hábitos; os que
vieram para moralizar o setor hoje são os grandes uti
Iizadores da técnica de exigir compensações usada
pelo Brasil...

(Não identificado) - Depois voltaram a vender
participação.

O SR. DEPUTADO DELFIM NETTO - Exato. E
depois tiveram que ir embora, o que prova que tudo
era falso.
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Mas restou uma enorme concentração bancá- as industrializadas. V.Exas. viram que a taxa média
ria, um dos problemas a ser enfrentado pelo Governo. de juros era de 4,5%. E há spreadde 4% também.
Feito isso, podemos tentar entender as variáveis um Esta era a situação daAmérica Latina e do Bra-
pouco melhor., sil em agosto de 2002. Vejam esta parte vermelha.

Em primeiro lugar, é preci~ dizer que o banco São os impostos, Estes são os custos administrativos
não usa a taxa SEUC para fazer empréstimos. Na e, em cima, a margem operacional do banco, certa·
verdade, ele faz empréstimos com base na taxa de ju- mente importante, mas os custos, oS impostos são
ros que é capaz de captar no mercado. É o CDB dele um componente muito importante desse processo e
que depoiS é aplicado. V.Exas. podem ver que são que vai depender da nossa disposição de alterá·lo.
próximos, diferem de vez em quando. E aqui há algo Podemos não acreditar nessa composição, por-
muito interessante. Muitasvezes, a taxa cresce antes que é algo contábil. Emgeral, a contabilidade faz cál-
que a SELlC. cresça, ou seja, o Banco Central vai culos certos, ainda que não tenha muita elegância,
atrás do queo mercado já está fazendo, o que mostra mas é um tipo de conhecimento que produz certeza.
que não há controle do processo. O mercado é fre. Inventou-se o método da partilha dobrada: tudo que
quentemel"\te mais forte do que o próprio Banco Cen- entra tem de sair. Não há nenhuma entrada que não
trai, o que só reforça a hipótese de concentração ban- seja registrada.
cária. A economista brasileira Eliane Cardoso, fez um

Este é o cUsto com o qual o banco toma recur- trabalho sobre sf?read. o importante éVer a qualidade
sosaoano:emtornode25%. Estaéataxaparaaqui- das variáveis. De que depende o spreadde hoje? As
sição de bens; esta é a taxa de crédito pessoal; e esta senhoriais são opróprio?esconto compulsório. Como
é a do cheque especial. suspeitávamos, ocompulsórÍ<Jentra comsinal negativo.

A diferença dos spreads .indica que existem aI- Quando se reduz, o compulsório,. réduz·se o spread.
gumas outras variáveis importantes. Já veremos quais Aqui temo~ a tE\xa de inflaçãodomês passado.
são. Aqui, a tributação direta. Vejalll arel~çã(r 1% de re-

O SR. DEPUTADO VIRGíLIO GUIMARÃES - dução de imposto produz 1% de redução do spread.
V.Exa. se refere ao crédito pessoal bancário ou ao Aqui temosatributa.çãoindireta, os custos ope-
cartão de crédito? racionais e a provisão para devedoresduvidosos. Ou

O SR. DEPUTADO DELF,IM NETTO - Não, ao seja, à medida queaurn~ntarn os de~edoresduvido-
crédito bancário. O cartão de crédito não caberia no sos, aumenta a ~ec~ssidadede provisão. Usando es-
gráfico. (Rísos.) sas variáveis, ~xpHcam-se9q%. das variações do

Aqui está o desconto de duplicata, o desconto spread, praticarnente ot()taLSã081mes~s de alllos-
promissórioe o hot money, um pouco mais baixo do tra. Podemos ter Cbl1fiE\l"\çacJequ~ repre~entam real-
que o anterior. mente os fatore~ que~et~rminamosf?'ead.

Este aqui é o vendor, próximo do Swap 01360, ChegandoE\fijssepontp., pérgunto:seráposs~
operaçãõ na qual há dupla garantia: a de quem ven- vel alguma conclusãoicTlPortante? V()u reduzir o spre-
deu o. bem e a de quem o comprou. Certamente uma ad reduzindo is~ ou aquilp?Há urn<a fórmula mági-
das razõ~sdo grande spread é a insegurança em re. ca? A minha CO~Vi?9ij.? éagequ1 não h~.,ªstamos

ceber o que o sistema bancário empresta. O Sistema diante de um pr?bl~ma instituci0l"\aJql.Jeex.i~e o res-
FinalJceir?br~!)i1eirotalvezseja um dos mais insegu- peito, por parted<:lsocifijd<:lge()udaeC0I"\()mi~,de cer-
ros dom~n9oem matéria de recuperação de crédito. tos padrões de 90mP?~Gllrlel"\t(),nã9 só sociais, mas
Ele é '. extrem~mente hígido como sistema bancário, também jurídic()s e ecpnômicos. E~,djri9. que esse
porém, ulll<:l vez que o dinheiro saiu do banco, tra- tipo de sociedade,e~igea~.boa~in~titui9õe~, as re-
zê-Io de voltadá muito trabalho. Recuperar crédito no gras do contrato sociaL Elas é que fixam as r~gras do
Brasíl ~umãto de grande heroísmo que leva tempo jogo.
enorme'fXiss? nos cabedar solução. Aqui estão as 8 instituiçê)es. O regime político

VejafTlque o spread ficou praticamente cons· deve ser democrático, partidário e e9tável. Se houver
tante n~~se período. instabilidade política, não será possível construir es-

A.ftl,jI temos o crédito ao consumidor. O spread tabilidade de nenhuma naturéza. Não há estabilidade
também ficouconstante. econômica e soCial qlieresistaà instabiHdade pol íti-

COrnO se compõe o spread? Aqui está a sua ca. Hoje existem dezenas de estudo~ empíricos so-
composição: a média é de 1988 a 1995, nas economi- bre o assunto. Ésó procurar em nossa biblioteca; vá-
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rias revistas de política descrevem esses estudos, fei- que citei, mostra o número de recebimento de ações
tos com muito cuidado. econômicas e de atraso de dívidas não pagas e faz

Na minha opinião, definitivamente ganhamos uma comparação muito interessante entre a quanti-
com a eleição de Lula. O Partido dos Trabalhadores dade de processos existentes no começo do ano e no
era um corpo estranho no sistema político brasileiro. fim do ano no Brasil, na Holanda e nos Estados Uni-
Durante anos ficou fora dele, recusava-se a aceitar a dos. É inacreditável. No Brasil, sobra mais da metade;
Constituição. Para assinar a Constituição, o Dr. nos Estados Unidos, sobra 0,4%. Isso mostra agilida-
Ulysses chorou, não só diante de Lula, mas também de e capacidade de administração mais eficiente.
de Roberto Campos, que também não queria assi- No que se refere a mercados livres, eles devem
ná-Ia. Foi muito difícil trazer essa gente para dentro ser bem regulamentados. Disso não pode haver dúvi-
da Constituição. Até 1998, praticamente, o PT recu- da. O mercado é um grande instrumento de alocação
sava a cumprir algumas dessas regras. Ele as aceitou de fatores. Não existe nenhuma sociedade razoavel-
na eleição de 2002. Quando fez isso, foi incorporado mente eficaz, do ponto de vista econômico, sem liber-
a0 processo político e, na minha opinião, de maneira dade de mercado e de regulação do mesmo. Mas há
definitiva. um inconveniente: o mercado só produz eficiência,

O que estamos vivendo hoje tem significado ele distancia as pessoas; é um processo competitivo
muito importante, exatamente por causa disso. Essas que separa as pessoas. É por isso que se precisa de
regras de convivência fixadas na Constituição de um Estado forte que não só regulamente o mercado,
1988 vão realmente definir os rumos do Brasil daqui mas também produza a redução do nível de desigual-
para frente. dades geradas pelo próprio mercado.

Por outro lado, é preciso respeitar rigorosamen- O sexto aspecto diz respeito à eficiente interme-
te a propriedade privada. Nenhuma sociedade produ- diação financeira. É aquilo que vimos no primeiro grá-
ziu crescimento razoável e decente sem o respeito à fico, a ligação entre poupança e investimento, da qual

depende basicamente a taxa de crescimento do País.propriedade privada.
Outra instituição: total liberdade individual e de O sétimo ponto trata do sistema tributário equâ-

iniciativa. O cidadão pode exercitar sua iniciativa I~ nime e eficiente. Além de lógica, ele deve ter também
vremente e se apropriar dos resultados dela, desde decência interna O velho Adam Smith dizia que, para
que estejam de acordo com a definição legal. promover o desenvolvimento, não precisava de nada

além de um sistema tributário decente e do respeito à
O quarto ponto é o sistema jurídico. Ele precisa lei. É verdade.

ser ágil. De que forma? Com a imediata execução dos Finalmente, um ponto-chave: há 20 anos jamais
contratos - é do que temos de cuidar aqui. Quando me lembraria disso, ou seja, da proteção ao meio am-
tratamos da Lei de Falências, estudamos um ponto biente. Eliseu Resende e eu começamos a entender
extremamente importante: o respeito das partes con- o assunto nos anos 70, quando íamos buscar dinhei-
tratantes e a diferença entre a civilian lawe a common ro no Banco Mundial, e eles inventaram que tínhamos
law. Quando se compara o sistema jurídico de países de proteger o meio ambiente. Ficávamos furiosos:
como Brasil e França com o dos Estados Unidos e da não se construía estrada porque tinha de arrancar o
Inglaterra, vê-se que há importante diferença na jatobá do caminho. Faz parte das características de
constituição do princípio legal da sociedade. Na real~ qualquer sociedade razoavelmente decente.
dade, ninguém inventa lei; ela é produto da ação do Feitas essas boas instituições, é preciso adotar
próprio juiz, é produto de hábitos e costumes. E são boas políticas sociais e econômicas. Eu as resumo da
rapidamente exeqüíveis. seguinte forma: na política social é preciso combater

Hoje existem muitos trabalhos feitos em torno a pobreza. Isso é absolutamente fundamental e não é
do assunto. Revistas mostram coisas incríveis. Por novidade. A FAO, desde 1947, tenta combater a po-
exemplo: no Brasil, para se instalar uma empresa, breza. Nunca deram confiança a ela e estão dando a
precisa-se de no mínimo 87 dias e de 26 ou 27 ações, Lula. Esse não é um problema novo. E é preciso dar
além de subornar uns 12 cartórios e mais 30 funcio. proteção aos grupos vulneráveis. No processo com-
nários públicos. Num país decente, instala-se uma petitivo a que nos referimos é preciso dar suporte,
empresa em 24 horas. pelo menos na passagem, quando se altera a estrutu-

Esse problema dá a impressão de ser pequeno, ra econômica, aos grupos mais vulneráveis, porque
mas podemos escolher vários casos em que isso foram os mais prejudicados, têm menos educação,
acontece. A própria economista Eliana, no trabalho saúde, oportunidades de apropriação dos ganhos da
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tecnologia. Eles precisam, portanto, de amparo para O SR. PRESIDENTE (Deputado Armando Mon-
passar para o estágio seguinte. teiro) - Tem V.Exa. a palavra.

Educação, saúde, redução dasdesigualdades e O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM
previdência social sustentável são problemas do SANTIAGO - Antes de ouvir o Deputado Luiz Carlos
mundo e não só do Brasil. O problema é complicado Hauly, gostaria de consultar o Deputado Delfim Netto
em si, mas talvez porque o Governo tenha de procll- sobre se seria possível disponibilizar as lâminas aqui
rar solução para si mesmo. A cada dia me convenço apresentadas. (Pausa.)
mais de que procurar solução no Governo é um gran- Nós não as tínhamos recebido. Já estão dispo-
de equívoco: ele é o problema. níveis para os Deputados? Então, sinto-me contem-

A discussão sobre o sistema de seguridade so- piado.
cial é formidável. Cada um de nós, durante 35 anos, O SR. PRESIDENTE (Deputado Armando Mon-
contribuiu para a Previdência na esperança de que o teiro) - Com a palavra o Deputado Luiz Carlos Hauly.
Estado estava constituindo fundo para financiar nos- O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULV-
sas aposentadorias. A que conclusão chegamos? Em Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ilustres expo-
vez de se investir papel do Governo nosfundos, apli- sitores, ex-Ministro e companheiro Deputado Delfim
caram papel higiênico. Esses fundos não valem rigo- Netto, parabéns pela exposição, pela demonstração
rosamente nada. Esse é um problema mundial e não de conhecimento e experiência, que ajudarão bastan-
apenas brasileiro. Eo·mais grave é que não há outra te esta Subcomissão a tratar dos spreads e da taxa
solução visível. Não é comprando papel em bolsa que dejuros. Nada melhor do que sua presença para ina-
esses fundos vão para as aposentadorias. ugurar os trabalhos da Subcomissão.

Estou convencido de que esse é um padrão de Daqui a pouco teremos a garantia do acréscimo
comportamento que representa a experiência de 80 ao spread de mais 1%de COFINS, conforme está na
países que produzem inexoravelmente o que objeti- Medida Provisória nO 107, de 2003, evidentemente
vamos: pleno emprego, uso eficiente de fatores e não com o meu voto. Se for possível evitar, evitare-
equilíbrio interno e externo. mos. A verdade é que a cunha fiscal é gigantesca, é 3

Era isSo o que tinha a dizer, Sr.·Presidente. Não vezes maior do que a composição dos spreads das
tenho esperança de ter dado contribuição importante economias industrializadas; o lucro é 5 ou 6 vezes
para o estudo dos spreads. Não acredito que vamos maior; a provisão maior, o custo administrativo, um
reso(veresse problema· simplesmente restringindo pouquinho mais do que o dobro. Não precisamos de
nossa ação ao mercado financeiro. Ele precisa de ninguém, somos imbatíveis, insuperáveis. Nem o
algo mais profundo: reforma institucional que dê efi- Consenso de Washington, nem a interferência de
ciência ao sistema econômico. FMI, CIA, KGB, dos serviçossecretos inglês e japo-

Muito ()brigado (Pª,mas.) nês, da lacusa, da máfía italiana são tão competentes
O SR. PRe~IDeNTE (Deputado Armando Mon- como nós. Perseg~im()s,tentamos fazer o ajuste da

teiro) - Depoisdessamagnífica aula do nosso preza- economia brasileira, as reformas e.as mudanças. J; a
docolega p~lfimNElttp,re!iJistro a presença em plená- coisa não anda. Pare~eque estamos •. nI.lm atoleiro:
rio do Presidenteda Comissão de Finanças e Tributa- não andamos nem para. frente, nem para trás, nem
ção,emiherite colega e companheiro Eliseu Resen- para baixo.
de. (Palmas.) A questão estrutural brasileira, essa dubiedade

Passo a palavra aO Relator, Deputado Gonzaga que, com muita propriedade o Deputado DelfimNetto
Mota. abordou, enfim, o PT no Governo, tudo isso é decisivo

O SR. DEPUTADO GONZAGA MOTA- Sr. Pre- para o País. Saímos da. hipocrisia do socialismo, no
sidente, peço a V.Exa. que me permita falar por últi- intervalo entre socialismo e liberalismo, e entramos
mo. no mundo real das necessidades óbvias. Não há

O SR. PRESIDENTE (Deputado Armando Mon- como contrariar saída maior dó que entrada, as ne·
teiro) - Solicitação aceita. cessidades do País, o ajuste fiscal. A economia dos

Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao Governos Federal, Estadual eMunicipal refletem bem
Deputado Luiz Carlos Hauly. o estado de espírito do País, que, mesmo comLei de

O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM Responsabilidade Fiscál, continua gastando mais do
SANTIAGO- Sr. Presidente, pela ordem. que arrecada.
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Há uma voracidade sem limites. Quando chega tou que o mercado não fosse passível de controle. No
na área social, somos os campeões das soluções pa- entanto, estamos vivendo um processo de descontro-
Iiativas. Boa política social é combate à pobreza, pro- le do mercado, e essa situação não vai ser resolvida
teção aos grupos vulneráveis, educação. Continua- por esta Casa apenas pelo fato de que pretende alte-
mos insistindo no paliativo. Vem aí o Programa Fome rar isso ou aquilo, reduzir o lucro de não sei quem, au-
Zero; antes era bolsa não sei de quê, LBA. O verda- mentar o spread não sei de onde. Isso não funciona.
deiro fundamento do País é a educação. Milhões de O mercado tem que voltar a funcionar naturalmente,
crianças se encontram no mapa da pobreza epoder~ como ocorreu no passado durante muitos e muitos
am estar na escola, na creche - pelo menos até os 14 anos.
anos -, conforme manda a Constituição. Entra gover- Volto a insistir que temos tido redução importan-
no, sai governo, vira governo, e tudo na mesma. O te da produtividade e do sistema. Antigamente, com
paliativo é melhor, agrada. "Vamos acabar com a 20% de poupança o País crescia 5,5%. Hoje, com
fome, dar uma vale qualquer coisa': E continuamos 20% de poupança, cresce 2,3% ao ano.
usando paliativos. O SR. PRESIDENTE (Deputado Armando Mon-

Estruturalmente, não tivemos coragem de en- teiro) _ Pela ordem de inscrição, concedo a palavra
frentar a questão fundamental do ensino público de 3° ao Deputado Wasny de Roure.
Grau. Neste País, tudo acontece às avessas: os mais O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE _ Sr.
ricos pegam incentivo fiscal creditício, e seus filhos Presidente, colegas da Mesa, Parlamentares presen-
estudam nas universidades públicas. Parece-me que
agora haverá uma mudança de paradigma político, tes, Deputado Delfim Netto, prestei bastante atenção
mas insisto em dizer que gostaria que fosse uma mu- às considerações de V.Exa. e gostaria de parabeni-
dança de paradigma econômico, de postura compor- zá-Io. No final das minhas rápidas ponderações, que-

ro fazer a V.Exa. duas indagações.tamental, sem a qual não há saída. Poderíamos ter
feito a reforma previdenciária há 10 anos, mas não a Não poderia deixar de fazer algumas breves ob-
fizemos. O novo sistema já teria uma década de vi- servações de caráter político. Cheguei à Câmara dos
gência. Mas começaram a surgir chavões, mentiras Deputados este ano e observei que aqui realmente
sobre mentiras. há alguns Parlamentares com enorme acúmulo de

Portanto, caro Deputado, a solução para mim é participação no processo de formulação da economia
brasileira.global, da mesma maneira como sugere V.Exa.: ou se

resolve o problema conjuntural, ou não haverá dim~ Sem dúvida, trazemos distorções centenárias.
nuição do spread bancário. Temos que resolver os Essa tipicidade do modelo brasileiro é histórica e não
problemas cultural, fiscal e tributário, mas caminha- há novidade nisso. Mas não há dúvida de que vive-
mos para uma proposta tributária pífia. Descu~ mos um ciclo de 8 anos que marcou a história econô-
pem-me, mas essa proposta é tão simplória que não mica brasileira de maneira decisiva. Creio que princi-
chega a mexer na essência do problema. Se aprova- palmente aqueles que ajudaram a formulá-Ia têm de
do o novo sistema, de acordo com o projeto encam~ fazer a autocrítica. Tenho ouvido nesta Casa críticas
nhado a esta Casa, não vai adiantar aderirmos à veementes e inusitadas às novas proposições, até
ALCA ou à União Européia, porque já entraremos porque, no processo eleitoral brasileiro, investiram
derrotados. Estamos e continuaremos derrotados naquilo que é mais degenerativo - a desonestidade
com essa proposta, caso vingue. Não vou falar mais na política -, quando tentaram passar à população
porque terei outras oportunidades. brasileira a idéia de que o País viveria crise seme-

O SR. DEPUTADO DELFIM NETTO - Não te- Ihante à da Argentina. Essas mesmas pessoas, que
nho nenhuma divergência a apresentar. Penso que é sequer tiveram a capacidade de fazer autocrítica,
isso mesmo. Estou convencido de que estamos dian- hoje escrevem sobre as questões econômicas com
te de uma armadilha que só vai ser resolvida com mu- grande desenvoltura, sendo que, quando tiveram a
danças muito profundas. Não vamos alterar o spread oportunidade de escrever, de formular e de fazer mu-
sem alterar uma porção de outras coisas. Infelizmen- danças levaram esta economia à bancarrota - e os in-
te, essa é uma situação que ocorre há 15 anos. dicadores estão aí para confirmar o que digo.

Mas no tempo em que o País funcionava nunca O que é pior do que os indicadores, o desempe-
tivemos taxas de juros reais maiores do que 0,7% ou nho da balança de pagamentos, o incremento absur-
0,8% ao ano. Por quê? Porque existia outro tipo de do da carga tributária por conta das novas medidas
comportamento e de crença. Nunca ninguém acredi- formuladas? De fato, se a reforma tributária é pífia e
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se era tão avançada alguns anos atrás, por que não Emprimeiro lugar, gostaria de dizer-lhe que o
foi votada antes? capital estrangeiro ê bem-vindo quando pretende aju-

Creio que o PT tem que fazer autocrítica em re- dar o Brasil a realizar o desenvolvimento econômico.
laçãoà Previdência. E o Ministro Delfim Netto abor- No passado, investimento .era considerado de outra
dou bem a incorporação do partido na plenitude inst~ forma: só era feito quando o investidor chegava aqui
tucional, o que gera, podemos dizer, estabilidade com recursos, comprava um terreno, construía uma
conceitual e constitucional no País. Talvez seja esse fábrica, importava equipamentos, montava tudo e co-
o preço a pagar, se fizermos nosso dever de casa, meçava a produzir. Em geral, esse empresário era in-
nossa autocrítica, nossa formulação. duzido a destinar 70% dos seus produtos ao mercado

Entretanto, Sr. Presidente, não é possível pas- interno e 30% a? mercàdo externo. Por quê? Porque
. d a relação produto/capital era de 0,3%. Caso aplicasse

h~~~~~~~~n~~:~I~~~:~:e~acl:.g~:~~~~~:~r~~~ 100% aqui dentro, produziria por ano em torno de
um absurdo. O fato de o dólarteralcançado a casa 30% e remeteria 6%,7%,8% sobre esses 100%, ou

seja, produzia na e)(portação o custo que tinha aplica-
dos 4 reais, e a declaração do Presidente da Repúbl~ do no País. Era o que se chama",a de investimento,
ca,p~dindoque o dólar não baixe mais para não com- no tempo emqu~o nosso grande Ministrodos Trans-
prometer o desempenho das exportações brasileiras, portes Eliseu Re$en.. de e elJ estávamos no Governo.
d·eve··m nos··lev··ar·· a' aut·o··cr."tl"ca·•. O preço do preconceito O h d' t' t h' ,que se c ama e Inves Imen.o oJe e a com-
que a população pagou por aquilo que discriminou, pra do mercado intrrno.. Quando um investidor chega
assim como a tentativa deste projeto de chegar ao ao País, ele colTlprÇlserviços. Quando faz isso, não
Go"erno.~?entanto,. não podemos desconhecer gera um cent~vo no set?rext~rno.Pelo contrário: va-
nossas responsabilidades. Isso é inusitado, mas o loriza o câmbio. As privatizayões que atraíram esse
Presidente Lula telTlnoção clar~da .sua responsabili- capital mudaram a propriedade; nada mais do que
dade no que diz respeito ao avanço e à retomada do isso. O Governo se livrou daquelas empresas; na mi-
desenvolvirnento do País. nha opinião, nãolinhamesmo condições de continuar

Penso que o debate hoje está basicamente vol- com elas.
tado para0 spreaclba~cário.Gostaria de deixar algu- Acredito que aprivatização foi uma boa coisa,
mas indagações ao.Dep~tado Delfim Netto, Ministro mas provocou algumas deficiências imensas. Basta
de grandeprojeçãonulTl período em que a economia lembrar como foram discutidas as tarifas. Passa pela
brasileira atingiu altos índices de crescimento. cabeça de alguém fazer um ajuste com. base no

A primeira. questão, Deputado Delfim Netto: IGP-DI, a soma de 3 índices que ninguém sabe direito
como V.Ex~.~n~lisÇla~apacidade da economia bra- o que são?
sileira deesti

01
ular ~. entrada d

r
capital internacional Esse é um aspecto extremamente útilpara esse

com caráter produtivo enão especulativo, conforme tipo decapitai que vem re.almente não só. para com-
temos observado nos últimos meses? Quais são os prar omercado externo, mas também para nos ajudar
pass.o.s ne.. ces.sários....•.. p.ara.·· chegar.mos a esse grau de a exportar. O capital vem quando as condições a que

. 'd d . f·' . d d . I' me referi satisfazem os investidores da seguintes ma-matur' .a .• e no que~ere erea ~ntra a e caplta In-

ternacional nUmapersp~ctivaprodutiva? ~:~~~s~U:j:ohs~~ã;~~:~~:~d~:;n~~a~d~e:s~i:~:
Sobrra se~u~daquestão, gostaria que V.Exa. cambial continua vigente.;qu.ando há certeza de que

aprofu.. ndass.•. <.e ·.umpouco mais s.ua visão sobre a com- b - d It 't·· f' I'. . . F. . rece erao .e vo ao empres Imo que Izeram ao c 1-
petição ~oSisteIl1~.• inanceiroNacional, estrangula- ente; quando sabem que ninguém vai tomar conheci-
do por al~?01a$.instituições que, ao longo dos anos, mento das remessas de capital que vierem a fazer - e
conseguir~rn criarf()~e estrutu~~ centralizada, o que, eles só não vão fazer algo Txtravaganteporque têm
naturahnente, refITte-~eno. pr~ço da moeda, tendo boas taxas de ret?rno internamente. Quer dizer, esse
em vi~taalTl<:tgnitu~eda t8)(ade juros interna. capital é atraído quando os investidores confiam real-

Porúltirno'9ul;ll.éocom~ntário que V.Exa. faz mente no futuro do País.
sobre o de~r~pel"lhodanossapoupança interna, em Já o capital a que V.Exa. se referiu não confia
face dosistel11a produtivo? em nada. Esse capital está aqui porque pagamos

Nll.litoobrigado. 14% para o dólar, sem risco. O investidor vem ao
OSR.Ç)EPUTADO DELFIM NETTO - Agrade- País, toma dinheiro a 4%, ganha os 1O%e vai embora

ço ao HÜ$tre Deputado Wasny de Rome. no dia em que quiser. Esse tipo de capital não nos
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ajuda em nada. Ele cria a idéia de que melhorou tudo, Nesse processo, houve realização potencial
de que baixaram os juros, a taxa do câmbio, o Risco bem feita, bem arrumada, mas a legislação potencial
Brasil, mas, na minha opinião, o sentido físico da atu- é datada. Não se pode usar no Brasil legislação po-
ai situação é que a taxa de juros está acima da taxa tencial de 2003 que está sendo usada nos Estados
de juros de equilíbrio. Portanto, esse capital é perfe~ Unidos e na Suíça, porque o Brasil, se comparado
tamente descartável. Hoje, não. Por que o Governo aos Estados Unidos, deve estar em 1980.
não toma essas providências? Porque tem um medo Essa legislação potencial afogou o crédito. O
louco de que esse capital vá embora. Do mesmo jeito crédito do setor privado no Brasil é de 28% do PIB.
que ele trouxe o dólar de 3,60 reais para 2,90 reais, Em qualquer país civilizado, é de 70%, 75%, 80%. No
ele eleva de 2,90 reais para 4,10 reais. nosso tempo era de 70%. Como isso foi comprimido?

Se temos que desenvolver o sistema exportador Foi comprimido pela legislação potencial. Se eu to-
de verdade, será que essas flutuações são saudáve- mar um empréstimo no banco, ele tem de saber se

? sou "a" ou "h". Se "a" é o Governo, na-o e' preciso fazeris. Não, porque elas tiram a confiança do exportador
no seu investimento. Ele está exportando hoje a 2,90 provisão. No caso de empréstimo para o Governo-
reais e não sabe se amanhã vai exportar a 2,70 ou a isso vou justificar no terceiro item -, ele se apropria de
3,60 reais. De forma que essa situação introduz incer- mais da metade do crédito. Por quê? Porque na legis-
teza que não é razoável. Por que isso acontece? Por lação potencial o banco empresta para o Governo,
causa da situação em que nos encontramos, de end~ por hipótese, sem risco. Não precisa fazer provisão.
vidamento muito alto. Pequenas variações no déficit Se ele empresta 100 reais para o "h", que sou eu, tem
em contas correntes exigem monstruosas variações de fazer uma provisão de 100 reais. Então, não me
na taxa de juros real para nos equilibrar, porque so- empresta.
mos altamente endividados. Mas a legislação potencial não é má. Só que ela

O Brasil precisa, sim, de uma política que leve foi aplicada, na verdade, com velocidade provavel-
mente maior do que a devida. O que aconteceu? O

em conta todos esses fatos. Não dá simplesmente sistema bancário funciona hoje praticamente para fi-
para copiarmos tudo que está aí e tocar para a frente, nanciar o Governo. Todos os fundos de pensão estão
porque os riscos da política vigente são muito eleva-

montados em papéis do Governo. Quando se monta-
dos. rem os fundos de previdência social, o grosso vai ser

Hoje, certamente, existe uma janela para aba~ investido em papéis do Governo também. O proble-
xar os juros, que seria o caminho correto para acabar maé institucional. O Governo é o maior devedor e
com a entrada desse capital. Por que o Governo não paga taxas de juros espantosas. Por quê? Porque no
a utiliza? Porque, provavelmente, vê grande risco nis- passado se comportou mal: fez vários compromissos,
so. Se eu me meto a fazer isso, e o sujeito vai embora, não usou defaults abertos. Eu mesmo, quando ocu-
como é que fica o País? pava o cargo de Ministro e fiz a desvalorização, em

O investimento a que V.Exa. se refere realmen- 1981, cortei a correção monetária em 30% sobre os
te depende das instituições; quer dizer, é preciso que papéis das ORTN, e até hoje não entenderam que era
o Governo saiba que vai nos ajudar, que vai haver simplesmente o imposto sobre o capital que Dornel-
taxa de retorno, que vai remeter no dia em que quiser, les me ajudou a fazer, sem lei.
tudo isso dentro de uma certa ordem natural. Tinha uma lógica, mas quem emprestou não

O segundo problema é oda competição. Com quer saber disso. Nós pagamos um preço porque no
aquela fúria de trazer o capital estrangeiro para o sis- passado não fomos credores tão respeitáveis como
tema bancário, o Governo estimulou fusões ou mer- deveríamos ter sido. Insisto em dizer que não nos fal-
gers, fez uma porção de coisas e atraiu esse capital ta poupança; o Governo se apropria de uma enorme
estrangeiro. Entretanto, ele não acrescentou nada à poupança e não produz nada.
competição. Pelo contrário: comprometeu-se ou as- O Deputado Luiz Carlos Hauly referiu-se à car-
sumiu os defeitos do velho sistema de reciprocidade. ga tributária. No ano passado, a carga tributária bruta
Algum banco estrangeiro faz empréstimo sem pedir foi de 36,4%, mais 4% de déficit nominal. Quer dizer,
que se compre um seguro? O Nacional faz isso. Su- o Governo se apropriou de 40% de tudo o que os bra-
púnhamos que o estrangeiro era virtuoso e jamais fa- sileiros produziram. De cada 12 meses de trabalho
ria isso. Ele aprendeu e provavelmente está aplican- dos brasileiros, ele se apropriou de 5 meses. E o que
do isso na Inglaterra. A verdade é que exportamos distribuiu de volta? Que serviços extraordinários pres-
tecnologia. tou nas áreas de segurança, saúde e educação?
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o Governo é dilapidador de recursos, apro
pria-se da maior parte dos recursos que a sociedade
produz. Essa é a reforma institucional que vamos ter
de enfrentar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Armando Mon
teiro) - Lembro que a sessão deliberativa já começou.
Solicito àqueles que ainda vão participar do debate
que sejam breves, a fimde concluirmos a reunião.

Pela ordem de inscrição, tem a palavra o Depu
tado Paulo Rubem Santiago.

O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM
SANTIAGO - Presidente, Deputado Armando Monte
iro; prezado Relator, Deputado Gonzaga Mota; Depu
tado Delfim Netto, expositor, evidentemente merece
ríamos o segundo tempo sem precisarmos chegar à
morte súbita.

Sugiro a esta Subcomissão que aprofunde a
discussão sobre as questões abordadas pelo Depu
tado Delfim Netto.

Vou comentar, aproveitando a apresentação do
nobre Deputado, apenas 2 aspectos que revelam bru
tal desigualdade quanto à movimentação e à margem
de segurança própria do setor bancário quanto aos
demais agentes econômicos que atuam na socieda
de brasileira, seja no espaço interno exclusivo da eco
nomia, sejanas suas relações internacionais.

Em2 momentos o Deputado Delfim Netto pro
curou contribuir com o entendimento do spread ban
cário. No primeiro, S.Exa.fez referência à expressão
que explica0 spread: risco de defaults, custos opera
cionais, risco de crédito, impostos explícitos e implíci
tos, insegurança jurídica, poder econômico derivado
da alta concentração bancária. No segundo momen
to, de formamais consistente, pelo método economé
trico, em 5 pontos, se não me engano, citou a taxa de
inflação, a tributação direta e indireta, o custo opera
cional,a provisão para devedores duvidosos.

Imagino, se todos os demais agentes que atuam
na atividade econômica embutissem no custo dos
seus serviços ou no preço das mercadorias que ven
dem no conjunto das relaçÕes econômicas as mes
mas margens de subjetividade, quanto custaria o qui
lo do feijão, quanto o trabalhador assalariado não co
braria pelo aluguel da sua força de trabalho, quanto
um professor universitário com mestrado ou doutora
do não cobraria além do que lhe garante o plano de
carreira das universidades públicas deste País.

Acho importantíssimo que, ao se referir às boas
instituições, .0 Deputado Delfim Netto tenha aponta
do, no item3,.a total liberdade individual e de iniciati
va. Mas no item 5 faz referência a mercados livres, e

eu me atreveria a acrescentar: "porém, bem regula
mentados",

Então, como disse o Deputado Armando Monte
iro, existe uma brutal desigualdade que revela,· do
meu ponto de vista, 2 questões: a formação do spre
ad é revestida de alta taxa de segurança interna con
tra qualquer tipo de risco, uma altíssima taxa de imu
nidade aos riscos que se abatem sobre todos os de
mais setores da economia. Diria, emtom de brincade
ira, que não há HIV que contamine essa capacidade
de ficar imune a todos esses fatores do spreadbancá
rio.

O DeputadoDelfim Netto empregou em sua ex
posição uma expressão muito curta: a capacidade ou
não de recuperação do crédito quando se pratica a
política de crédito. Parece-me que ela também faz
com que o sistema se revista de um verniz, usado in
distintamente em todo e qualquer contrato. Tanto faz
se o indivíduo, se a empresa ou seo segmento eco
nômico têm uma história, urna tradição auditada e
avaliadade boas relações de crédito quanto a situa
ções de tropeço e inadimplência.

Esse verniz se aplica a qualquer um, comose os
bons tomadores de crédito, que tratam com decência,
dignidade e equilíbrio a Sua relação creditícia com
quem lhe fornece o.crédito, •tivessem de ser vítimas
das mesmas conseqüências daqueles que, invaria
velmente, não são·muito ordeiros na relação com as
políticas de crédito.

Deixo esses comentários e aproveito para fazer
uma provocação. Infelizmente, o nosso colega Depu
tado Luiz Carlos Hauly não está presente, mas S.Exa.
fez referência a questões fundamentais.

Nesse sentido, Sr.. Presidente, proponho, até
aproveitando as. manifestações do Deputado Luiz
Carlos Hauly - e direi a S.Exa: que ce n'estpas tout la
même chose, monsieur -, fazermos um pacto. Se to
dos estamos convictos de que algumas ações estru
turantes precisam serimplernentadas neste País, e
S.Exa. se referiu à educação infantil, ao ensino funda
mentai e ensino superior, que tal fazermos um pacto
de retirar de todo e qualquer contingenciamento, seja
conjuntural, orçamentário ou constitucional das fami
geradas desvinculaçõesdas. receitÇl.s; .retirarmos as
receitas destinadas à .eclucaçãoinfantil, ao ensino
fundamental e médio? ~enhumGoverno poderia,da
qui para a frente, lançar sua mão controladora sobre
dotações orçamentárias ou fundos específicos para
financiamento da universalização das ações de edu
cação infantil e ensinofundarnental.

O Deputado se referiu à Lei de Responsabilida
de Fiscal. Há, defato, inúmeros Prefeitos e Governa-
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dores sendo mensalmente diplomados por mérito no
cumprimento da LRF, mas, entre esses bons diplo
mados, há inúmeros Governadores que ainda não
universalizaram o ensino médio, competência dos
Governos de Estado. Inúmeros Prefeitos não têm
uma classe de educação infantil de 4 a 6 anos, com
petência constitucional dos Municípios. Então, esta
mos premiando um ajuste fiscal e um equilíbrio fiscal
absolutistas, em detrimento de normas constituciona
is e de fundamentos estruturantes que podem levar,
amanhã, a mudanças, Deputado Delfim Netto, dos
padrões de perfis de um dos quadros aos quais
V.Exa. se referiu na primeira lâmina.

O nível de consumo está implicitamente vincula
do à concentração ou não da renda, e a possibilidade
de os cidadãos deste País disporem de maior parcela
de renda está intimamente vinculada ao grau de ins
trução, de profissionalização, de capacidade de pro
duzir com maior produtividade e competência tecno
lógica.

Eu me cingiria a essas questões, propondo que
pensássemos nesses pactos salutares e, ao mesmo
tempo, de que forma a regulação, à qual se referiu o
Deputado Delfim Netto, também não poderia buscar
tratamentos mais equilibrados para o que cada agen
te econômico incorpora no preço dos seus produtos e
serviços. De forma isonômica, seria bom que isso
também fosse discutido para o setor bancário.

É impressionante o grau de subjetividade com
que se lastreia a fundamentação da composição dos
spreads bancários. Eu desconheço na indústria, na
agricultura, nos serviços, nos trabalhos assalariados,
tantos componentes subjetivos para justificar o preço
do que se paga por algo que se oferece à sociedade.

O SR. DEPUTADO DELFIM NETTO - Sr. Presi
dente, em primeiro lugar, eu gostaria de responder ao
nosso ilustre companheiro Deputado Paulo Rubem
Santiago. A explicação elementar para tudo o que
V.Exa. disse está em duas coisas. Primeiro, há um
monopólio na oferta; segundo, o grande tomador dos
recursos é o Governo. É por isso que as coisas acon
tecem como acontecem.

Em segundo lugar, darei a V.Exa. uma suges
tão. O Deputado Luiz Carlos Hauly é um provocador,
que se tem divertido com V.Exas., porque vem aqui,
joga uma isca, V.Exas. a mordem e depois perdem a
tarde inteira se referindo ao Deputado Luiz Carlos Ha
uly, enquanto S. Exa. está lá dando risadas. V.Exas.
têm de levar isso com certo grau de salva.

O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM
SANTIAGO - Eu queria provocá-lo no mesmo mote.

O SR. DEPUTADO DELFIM NETTO - V.Exa.
jamais irá provocá-lo. S.Exa. é que está provocando
V.Exa. Tanto é verdade que V.Exa. ficou irritadíssi
mo, e S.Exa. está numa felicidade louca.

Uma das coisas que V.Exa. falou e que me pa
rece correta é que a SERASA faz uma classificação
pelos maus. No momento em que se fizer uma lista
pelos bons pagadores, realmente se estabelecerá um
tipo de concorrência diferente e, provavelmente, ha
verá uma espécie de cadastro positivo. Digo a
V.Exas. para não responderem ao Deputado Luiz
Carlos Hauly, porque S.Exa. não quer que V.Exas.
progridam.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Armando Mon
teiro) - Com a palavra o Deputado Francisco Dornel
les.

O SR. DEPUTADO FRANCISCO DORNELLES
- Sr. Presidente, Sr. Deputado Delfim Netto, cumpri
mento V.Exa. pela magnífica aula que acaba de pro
ferir, o que, para mim, não é surpresa, porque há 30
anos tenho o privilégio de escutá-Ias.

Eu iria formular uma questão, mas fui avisado
pela Secretaria de que já estamos avançados no horá
rio, de forma que apenas farei esta saudação ao Minis
tro e deixarei esta questão para outra oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Armando Mon
teiro) - Fiz uma inversão perigosa. Eu deveria ter sub
metido a ata da primeira reunião ordinária desta Sub
comissão à aprovação dos companheiros, mas estou
fazendo-o agora, de forma pouco convencional.

Em votação a ata de instalação que elegeu a
Mesa desta Subcomissão, a qual já foi previamente
distribuída.

Aqueles que a aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

Aprovada.
Antes de encerrar a reunião, concedo a palavra

ao nosso Relator, Deputado Gonzaga Mota.
O SR. DEPUTADO GONZAGA MOTA-Sr. Pre

sidente, Sr. Deputado Delfim Netto, meu caro
Vice-Presidente, Srs. Deputados, realmente, Deputa
do Armando Monteiro, V.Exa. não poderia ter sido
mais feliz ao convidar para primeiro depoente desta
Subcomissão Especial o companheiro e amigo Delfim
Netto, que conhece profundamente o assunto e deu a
todos nós uma verdadeira aula sobre sistema finan
ceiro. Serei bem rápido, devido ao adiantado da hora
e ao fato de várias perguntas já terem sido formula
das.

Nosso problema - se é que nos podemos deno
minar economistas - não é saberbaixar uma inflação,
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subir uma taxa de crescimento, reduzir uma taxa de Para encerrar, eu gostaria de fazer duas per-
câmbio, empregar. Acho que isso qualquer pessoa guntas ao Ministro. Duas coisas boas foram feitas
sabe. O problema é·a posologia. Temos de saber a neste País ao longo dos últimos anos: a Lei nO 4.595 e
dosagem correta, porque para que a inflação chegue a Lei n04.728, que duram até hoje - uma, do sistema
a um nível baixo, pode-se reduzir a taxa de juros, mas bancário;. e a outra,. do mercado de capitais. V.Exa.
as exportações vão desandar. Então, há uma série de não abordou em nenhum momento - para mim não
variáveis interdependentes, que geralmente muita passou despercebido - a importância do mercado de
gente não compreende, e nós, economistas, muitas capitais dentro do processo de desenvolvimento.
vezes não sabemos a posologia, quantas gotinhas, Nossas.empresas são descapitalizadas - seu
se de 3 sem 3 horas oude 2 em 2, para não haver efe- passivo revela um •. nãp-exigível bastante pequeno e
itos colaterais negativos. um· exigível muito grande..Por isso tomam dinheiro e

Com relação a isso, Ministro, eu gostaria de não podem p~gar;quando pagam, transferem, o que
lembrar aqui - e o Deputado Francisco Dornelles,de gera grande confusão. O Dr. Bulhões, fazendo uma
quem V.Exa. é muito amigo, deve lembrar-se disso ~ palestra .em 19~8,na Fundação, elogiando o merca-
uma coisa. que me marcou. Eu era recém-saído da do de capitais, já previa aquela queda do mercado de
Fundação Getúlio Vargas, e o Mário Henrique Simon- capitais que ocorreu em 1972. Ele dizia que o sujeito
sen havia indicado meu nome para coordenar o plano procurava a Bolsa deValores nãovisando aquilo que
do •. Governador Virgílio Távora, à. época Senador. a empresa pudésse dar - odIvidendo-, mas visando
PergllnteHhe quais eram os principais objetivos de o preçoda ação nodia seguinte. Por isso ela estourou
seu plano de Governo. S.Exa. pegou uma pasta, bo- em 1972. O mercado de capitais seria uma grande
tou em cima da mesa e disse: "Err1prego, emprego, saída, se pudéssemos fortalecê-lo neste momento,
emprego." visando resqlver .esse problema de juros e de spread1

. S Essa é a prirneira pergunta.
Realmente, 25 anos depoIs, notamos que o e- Ea segundapergunta refere-seà concentração

nador tinha razão: emprego, emprego, emprego. Cla- do Sistema Finan?eiroNacio~aI.Qual a posição de
ro, para conseguirmos isso, temosde fazer a reforma V.Exa. pom relação aosflossoS bancos oficiais? Fui

~:~:~~f:i:I~~::~r~~líh~:c~:~~~:I,t:~C~ capaci- funcionáriod()Banpodo Nordeste. Acho que oBanco
deu uma. colaboração~~bstancialàregião ...Não só

Existe outro ponto para o qual gostaria de cha- emprestavadinheiro, .•ma~eraumbancoded~senvol.
mar a atenção. O Ministro Delfim Netto falou com o viment~ _ além deproverrecursot> financeiros, carac-
MinistroEliseu Padilha sobre a exigência do.RIMA, terizava-oa promoçãQd~ estudos e análises, o. que
Relatório de Impacto de Meio Ambiente. Para fiscali- gerou .acriaçãodaSUpENE.São os pancos oficiais e
zar a construção de uma estrada, a transposição. de os bancos de desenvolvimento.
um rio,aConstruçãoumabarragem, o Ibama trabalha oBanco~?Br~silhojeé Iguala um Bradesco, a
muito b~rn. Acho que esse RelatÓrio de Impacto. de umltaú, Uniban90' etc; E por quê? Houve. a concen-
Meio Arnbiente foi lima das boas coisas admitidas no tração do sistell)a.~éôlf]lcário,s~bre·aqual V.Exa.falou,
País. Dentro do.RIMA dlilveriaexistir -- se existe, não com a '1indad~banC?s.estraQgeiros. Mas nós tam-
lhe é da~aadevidaênfase -,além do impacto no bém erramos. Nós,br9~j1eiro~,erramosquando esva-
meio ambiente, um relatório de impactosociaL Se for- ziamosos b~ncpsregio~aisprivad9s.Se esses ban-
mo~ fazeratransppsiç~p da~ águas ~oHio São Fran- cos tiv~ssemcontinua~o, a ~itlJaçã() seria diferente.
cisco,so~re a q~al sef~lpu muit? h~2 ou.3 anos, será Só no ()eará,tín~arn0~6,:Hoj7' todos estão na Aveni-
feifa. aarálisedoiimpac~o arnbi~ntal, mas. nada se da Paulista oUfer~mcornprados.
dirásobr~o irTlpacto ~pcial: quantps empregos sE3rão São essas •. ~$. ctP9sindagações que faço a
criados, quantas unidade~escplares serão criadí3s, e V.Exa.: spbr~ merqadodecápitais, bancos oficiais e
assim por diante. Isso v9Je para a Ba~ragem Casta- bancos de desenv()IYi01~nto.
nhão dorneu Estado. Ess.a. barréOlllem está quase o. SR. qf:PpT~OQDELFIM NETTO - Caro
prorta~ening~~rns§lt>e9uanto~ empregosvai gerar, companheiroGonz~~~~ota, ~m primeiro lugar, com
o queeléôlvai ~rompveremtermos de pesca, em ter- relação aosparç()~ {jfí9i~is,tenho grande dificuldade
mo~deener~iaFqeap~stlilpimento de água -nin- de daropinião,por9uenoG?verno .eu nãochamava o
gUémt~r-n .~sSa$infprm§l~()e~. Mas sabem a. respeito Banco do Bra.sild~ Barco.?P Brasil - chamava-o de
do irnpa?to no meio ambiente. Essas eram as minhas Bancã.o. Ele erapsrnf3\.lsolhos·~ osmeusbraços. Qu-
observações. ando eu tinha um problémadecarne, bastava convo-
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car 3 gerentes do Banco do Brasil. Trazia um de Carn- 51 8 Legislatura - 48 Sessão Legislativa Ordinária

po Grande, um de Bagé e outro de Minas Gerais. Às 6 Ata da Décima Nona Reunião Ordinária, de
horas da manhã, sentava com eles por 2 horas e sa- Audiência Pública, Realizada em 27 de Novembro
bia de tudo o que tinha acontecido de verdade; toma- de 2002.

va as medidas adequadas; eles voltavam para suas Às dez horas e trinta e sete minutos do dia vinte
regiões; no dia seguinte, aquilo estava funcionando. e sete de novembro de dois mil e dois, reuniu-se a Co-
No momento em que se vai transformar esses bancos

missão de Minas e Energia, no Plenário 11 do Anexo
em puros bancos comerciais, não se precisa deles; é 11 da Câmara dos Deputados, com a presença dos
melhor se livrar deles. Senhores Deputados Salvador Zimbaldi - Presiden-

Quero fazer justiça ao Banco do Nordeste. Te- te; Airton Dipp, Alceste Almeida, Francisco Garcia,
nho por ele grande respeito. Ainda há pouco estáva- Francistônio Pinto, José Carlos Aleluia, Juquinha, Lu-
mos conversando, antes de começar esta sessão. O ciano Zica, Luiz Sérgio, Marcos Lima e Olímpio Pires
Banco do Nordeste desempenhou papel decisivo no _ Titulares; Antônio Jorge, Carlos Batata, Clementino
estímulo ao desenvolvimento da Região; é um banco Coelho, Clóvis Queiroz, Edinho Bez, Gilberto Kassab,
envolvido no processo de crescimento. Esses bancos Jandira Feghali, Luiz Alberto, Raimundo Gomes de
- uns tinham mais defeitos; outros, menos - produzi- Matos, Ricardo Barros e Romel Anízio - Suplentes.
am bons serviços. Era possível, na verdade, tê-los Compareceu, também, o Deputado Vivaldo Barbosa,
melhorado, em vez de tê-los estuporado, como fize- não-membro. Deixaram de comparecer os Deputa-
mos. dos Aírton Roveda, Antônio Feijão, Carlos Alberto

Como relação ao mercado de capitais, hoje já Rosado, Dr. Heleno, Fernando Ferro, Gervásio Silva,
existe uma larga literatura. Já há um novo mercado. José Janene, Moreira Ferreira, Nicias Ribeiro, Paulo
Na verdade, não há como funcionar, mas estamos Feijó, Pedro Pedrossian, Renildo Leal e Vadão Go-
preparados para isso. Depois que V.Exa. citou as mes. ABERTURA: O Senhor Presidente declarou
duas leis básicas, essas têm de ser enfrentadas de aberta a reunião, cumprimentando os presentes, e
novo. Elas foram feitas num momento diferente. Era o deu início à reunião ordinária de audiência pública
Brasil de 1968/1969. O Brasil de 1968/1969 era a 48a para discussão da política industrial da Petrobras
economia do mundo. O Brasil, hoje, depois de todas para o Brasil, especialmente quanto à construção de
as trombadas, é a 12a

, quando se calcula em termos plataformas e navios, conforme o Requerimento n°
de paridade de poder de compra. É tempo de se fazer 18/2002, de autoria da Deputada Jandira Feghali,
a reforma realmente. Por isso não acredito que exis- aprovado no dia vinte e oito de agosto do ano em cur-
tam medidas tópicas para reduzir isso ou aquilo. Te- so. O Senhor Presidente cumprimentou os Exposito-
mos de enfrentar outra vez o problema que enfrenta- res convidados, Senhores Kensaku Saito, Diretor da
mos em 1967: arrumar o sistema financeiro, o merca- Petrobras Transporte SA-TRANSPETRO; Carlos
do de capitais, fazer a reforma tributária. Foi certa- Tadeu da Costa Fraga, Diretor-Gerente de Explora-
mente a reforma tributária de 1967 que ajudou oBra- ção e Produção Sul-Sudeste da Petrobras; Cláudio
sil a crescer, como cresceu depois. Temos boa expe- Fontes Nunes, Gerente Executivo de Engenharia da
riência, e o Brasil é capaz de fazer isso. Petrobras; Wagner Victer, Coordenador da Comissão

Considero essa uma contribuição importante. de Energia, Setor Naval e Petróleo da Equipe de
Queremos mostrar que há alguns problemas que não Transição do Governo Rosinha Garotinho; Alceu Ma-
serão resolvidos se não for resolvida uma porção de riano Mello de Souza, Subsecretário de Indústria Na-
outros problemas ao mesmo tempo. vai e Petróleo da Secretaria de Energia do Estado do

O SR. PRESIDENTE (Deputado Armando Mon- Rio de Janeiro; Maurício Mendonça, Presidente do
teiro) - Quero encerrar nossa reunião agradecendo Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro; e Raul
muito a presença ao companheiro Deputado Delfim Sanson, Diretor da Federação das Indústrias do Rio
Netto, que nos deu aqui uma magnífica aula. de Janeiro. O Senhor Presidente comunicou a pre-

Convocamos reunião de audiência pública para sença do Senhor Pastor Bentílio, Dirigente do Sindi-
o próximo dia 13, com as participações confirmadas cato dos Metalúrgicos de Niterói, cumprimentando-o,
dos economistas Maílson da Nóbrega e Gustavo Lo- e, em seguida, enalteceu a presença da Deputada
yola. Jandira Feghali, elogiando a iniciativa do requerimen-

Está encerrada a reunião. to que havia provocado a realização desta audiência
pública. O Senhor Presidente registrou, contudo, o

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA seu desapontamento diante da ausência do Senhor

---- ~~~-- - -- -------~
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Francisco Roberto André Gros, Presidente da Petro. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o
bras, considerando-a falta de deferência para com a Senhor Presidente encerrou a reunião às quatorze
Casa e para com esta Comissão, que jamais ha- horas e quinze minutos. E, para constar, eu , Damaci
via-lhe negado apoio quando solicitado. O Senhor Pires de Miranda, Secretária, lavrei a presente Ata,
Presidente ressaltou que os ex-presidentes da Petro- que por ter sido lida, discutida e aprovada, será assi-
bras sempre haviam atendido, com sua presença, nada pelo Presidente, Oeputad6 Salvador Zimbaldi, e
aos convites da Comissão,ainda que acompanhados publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
da assessoria de técnicos, ao contrário do atual Pres~ O SR. PRESIDENTE (Deputado Salvador Zim-
dente da Petrobras, que restringia-se a fazer-se re- baldi) - Declaro aberta a reunião de audiênciapública
presentar por diretores da Empresa. O Senhor Pres~ em que se discutirá a política industrial da Petrobras
dente enfatizou que, ao fazer tais observações, não para o Brasil, especialmente quanto à construção de
quis, de maneira alguma, desmerecer a capacidade plataformas e navios, conforme requerimento de au-
dos representantes da Petrobras ali presentes. A De- toria da Deputada Jandira Feghali.
putada Jandira Feghali manifestou-se concordemen- Inicialmente, gostaria de cumprimentar todos os
teà declaração do Senhor Presidente, considerando presentes, em especial os convidados: Sr. Kensaku
desrespeitosa a ausência do Presidente da Petrobras Saito, Diretor da Petrobras Transportes S/A -
à audiência pública. Dando continuidade à reunião, o Transpetro; Sr. Carlos Tadeu da Costa Fraga, Dire-
Senhor Presidente informou que a lista de inscrição tor-Gerente de Explora'tão e Produção SuVSudeste
para os debates encontrava-se sobre a Mesa e que o da Petrobras; Sr. Cláudio Fontes, Gerente-Executivo
D~putado que desejasse interpelar os Expositores de Engenharia da Petrobras; Sr. WagnerVicter, Co-
convidados deveriamdirigir-se primeiramente à Mesa ordenador da Comissão de.Energia do Setor Naval e
para registrar seu nome. O Senhor Presidente asse- Petróleo, da equipe de transição do Governo Rosinha
verou que os expositores nãopodt7riam ser apartea- Garotinho; Sr. Alceu Mariano Mello de Souza, $ubse-
dos no decorrer de suas respectivas explanações e cretário da Indústria Navale. Petróleo, da S~cretaria

que, somente após as. preleções, os Deputados po. de Energia do Rio d~ Janeiro;$r.. Maurício Mendon-
deriam fazer suas interpelações, tendo cada um o ça, Presidente do Sindicélto dos Metalúrgicos do Rio
prazo de três minutos e Q interpelado igual tempo de Janeiro; Sr. Raul ~anson, Diretor da Federação
para responder, facultadas a réplica e a tréplica, pelo das Indústrias do Rio de Janeiro. Estápresente tam-
mesmo prazo. Em seguida, o Senhpr Presidente cOn- bém o Pastor Bentílio, dirigente sindical do Sindicato
cedeu apalavra, por sua ordem, aos Senhores WaÇJ- dos Metalúrgi90sde Niterói.
ner Vict~r, Carlos Tadeu da. Costa. Fraga, Kensaku Na condição .de.iPresidente desta Comissão,
Sélito, .Maurício Mendonça, Alceu Mariano Mello de quero enaltecer a atuação da Deputada Jandira Feg.
Souza e Raul Sanson, Expositores convidados. O Se- hali, autora do requerimento que nos propicia esta
nhor Gados Fonte~ Nunes declinou da oportunidade discussão.
de. manifestar-se, por c(Jnsiderar que os demais dire- Convido os senhores para compor a Mesa, mas,
tores da Petrobrasjá haviam explanado suficiente- como são muitos expositores, vou fazer uma dinâmi-
mente o tema. O Senhor Presidente também conce- ca diferente, para facilitar o acesso aomicrofone. Va-
deu a palavra ao· Senhor Pastor Bentílio, que expôs mos designar o microfone à minha direita - à esquer-
seu ponto devista sobre amatéria. Encerradas as ex- da dos senhores - para o expositor. Ficam liberados
planações,o Senhor Preside~tepassou a palavra à também todos os recursos técnicos da Comissão.
Deputada Jandira Feghali,.Autorado. Requerimento Antes de pass~ra palavraao primeiro expositor,
nO 18/2002, que discorreu spbre a importância da dis- gostaria de dizer qUe, sinceramente, estou um pouco
cussãp e procedeu à interpela9ão dos Expositores. chateado em marCélfuma posição,. tendo em vista
Em seguida, os DeputadosClementino Coelho e Gló- que o Sr. Gros, P~esidenteda Petrobras,. não está
vis Queiroz também interpelaram os convidados, que, presente. Todos os . ex-Presidentes da Petrobras,
por sua vez, responderam às indagações propostas. quando convidados, compareceram, .juntamente com
Encerrada.sas interv~nções, os Expositores apresen- seus respectivos representantes. O Sr.. Gros, porém,
taram suas considerações fInais sobre a matéria. O enviou apenas seus representantes. Deixo registrada
Senhor ~residente, ~m seguida, agradeceu a presen- nossa indignaçãop~lanão-presençado Sr. Presiden-
ça de todqs,.em especial a dós EXpositores convida- te da Petrobras, Frandsco Gros.. Ainlja que a equipe
dos, pela participação e valiosa contribuição ao apro. técnica vá manifestar-se, o Presidente deveria estar
fundamento da discussão do tema. aqui, até em deférêhcia a esta Gasa,particularmente
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à Comissão, que nunca lhe negou apoio no momento
em que mais precisou. Nos momentos em que a
Petrobras passou por dificuldades, esta Comissão
sempre o ajudou com críticas construtivas. Na cond~

ção de membro da bancada do PSDB e Presidente
desta Comissão, manifesto a minha indignação.

Com a palavra a Deputada Jandira Feghali.
A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI - Sr.

Presidente, quero me somar à sua indignação e rela
tar um episódio. No debate da P-50, nas definições
que a Petrobras assumiu naquele processo licitatório,
o Presidente Francisco Gros telefonou-me, a pedido
do Ministro Pedro Parente, para justificar suas dec~

sões. Naquele momento disse-lhe que considerava
muito importante que as explicações fossem dadas
de público, na audiência que a comissão da chamada
democracia representativa do Brasil, no Parlamento
brasileiro, iria fazer contando com sua presença. Ele
disse-me que estava à disposição da comissão e,
com prazer, lá estaria.

A Comissão já tinha aprovado esta audiência
quando comuniquei ao Presidente da Petrobras. Não
é porque o Presidente atual está deixando o cargo
que não tem de prestar contas ao País. Em nenhum
momento da história desta Comissão soube de um
Presidente da Petrobras que tenha sido chamado a
comparecer a esta Casa e tenha se recusado. Não
me lembro que fatos como este tenham ocorrido an
tes. Toda vez que um presidente da Petrobras era
chamado por uma Comissão desta Casa sempre
compareceu. Nunca nenhum deles se recusou a
fazê-lo.

Portanto, Sr. Presidente, solidarizo-me com
V.Exa. na sua indignação. Considero um desrespeito,
independentemente da representatividade· do peso
das pessoas que aqui estão, o Presidente da
Petrobras não ter aceito o convite. Ele poderia ter sido
convocado, mas foi educadamente convidado. Infe
lizmente, encontra-se ausente num momento tão im
portante do País, em que questões sobre sua política
estão sendo postas na mesa. Mas ele sequer veio tra
zer um balanço e prestar contas da sua gestão, para
inclusive sair em paz. Não sairá em paz, na medida
em que não comparece a esta reunião e não se digna
a falar para uma Comissão tão importante e estratégi
ca do Parlamento brasileiro, como é a Comissão de
Minas e Energia.

Solidarizo-me com V.Exa., Sr. Presidente, e pa
rabenizo~o pela manifestação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salvador Zim
baldi) - Muito obrigado. Isso em nada diminui - como
ressaltou a Deputada Jandira Feghali - a qualidade e

a capacidade de todos os expositores, que terão
oportunidade de se manifestar.

A lista de inscrição dos debates encontra-se so
bre a mesa.

Os Srs. Deputados que desejarem interpelar um
ou outro expositor deverão dirigir-se primeiramente à
mesa para registrar seus nomes.

O convidado não poderá ser aparteado no de
correr de sua exposição.

Somente após encerrada a exposição, os Srs.
Deputados poderão fazer suas interpelações, tendo
cada um o prazo de três minutos, e o interpelado igual
tempo para responder, facultadas a réplica e a trépli
ca pelo mesmo prazo.

Tentaremos ser flexíveis. Porém, cada exposi
tor terá o tempo de vinte minutos. Há sete expositores
oficialmente convidados, mas haverá outra manifes
tação ao final, que submeterei ao Plenário, porque
não está no rol dos convidados. Se cada um dispuser
de vinte minutos, teremos a cada três expositores
duas horas e meia de exposição, tempo bastante
grande.

Peço aos expositores que tentem reduzir ao má
ximo o tempo de exposição.

No momento em que formos convocados ao
plenário da Casa, seremos obrigados a interromper
ou suspender a reunião. Teremos de continuá-Ia no
período da tarde, o que seria muito ruim. Portanto, se
pudermos ser concisos e objetivos nas colocações,
será muito bom.

Convido o primeiro expositor, Sr. Wagner Victer,
Coordenador da Comissão de Energia do Setor Naval
e Petróleo, da equipe de transição do Governo Rosi
nha Garotinho.

O SR. WAGNER VICTER - Bom dia a todos.
Uma saudação especial ao Deputado Salvador Zim
baldi, Presidente da Comissão de Minas e Energia da
Câmara dos Deputados, à Deputada Jandira Feghali,
do Rio de Janeiro, que promoveu esta audiência pú
blica, por quem tenho grande admiração, ao amigo
Deputado Clóvis Queiroz, do Acre, ao Deputado José
Carlos Aleluia, da Bahia, e às senhoras e senhores.

Primeiramente, parabenizo a Comissão por lan
çar este debate talvez num momento bastante opor.
tuno, diante da mudança do processo da administra
ção do Executivo, tanto no âmbito federal quanto no
estadual.

Farei rápida apresentação. Não trouxe.dados,
mas fiz anotações da história do setor. Coloco a ques
tão no contexto do cenário internacional, apresento
rapidamente os passos de retomada do setor, coloco

----------
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A indústria naval nomundo inteiro é fortemente
subsidiada e incentivada. Quero d~r O exemplo do go
verno americano. Este, ~Iélll da ind.ústria tradicional
mente conhecida, a das compras não-governamenta
is, o Buy American Act,. tem outra que vem desde a
primeira parte do século anterior, em que criou uma
disposição denominada JonesAcl.

O governoamericânOdispõ~ideuma legislação
para incentivar. o setor8a~al •. mais protecionista do
que a de países~omo Tt.A:lbânia. H()je, qualquer navio
para navegar den~ro dos~stad~s Unidos. tem de
atender.a quatro c0rldiçõe~sirnultâneas: tem de ser
de bandeira am~rifana,trip~lação americana e ser
propriedade de urrlarmador american() nato.

O governo americano pratic;;imente subsidia e
protege o seu setor.. Pafse~orientais como a China e
Coréia praticamsubsfdios extremamente agressivos,
mão-de-obra escrava, em alguns rnqmentos com bai
xa remuneraçãoebah(~ q~~lidade de condições de
trabalho para os trabalhadores.

Esse é 09.enári9 que se aponta para o Brasil,
em que países subsidiam epraticam ações totalmen
te condenáveis.
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a Petrobras no contexto nacional e concluo com algu- Chegamos ao Governo FHC, responsável pelo
mas recomendações. massacre de toda a ,indústria de construção naval e

Temos de começar por este ponto: por que falar construção pesada brasileira, por ações que envolve-
do setor naval brasileiro? O Brasil começa efetiva- ram desde cota9ão cambial irreal até ações que fize-
mente com uma descoberta a partir do setor navaL ram a procrasti~ação de fi~ancialllentos e poucas
Certamente oprimeiro serviço prestado como expor- ações voltadas para o setor industriaL
tação do·Brasil aconteceu com a chegada das cara- O cenário da indústria espeqífica do petróleo e
velas. A primeira indústria brasileira se consolidou no do setor naval é hoje totalmente diferente do decinco
século XIX, com Irineu Evangelista de Souza, o Barão anos atrás.• Com a abertura do setor petróleo, com a
de Mauá. Quando Barão de Mauá tomou a iniciativa Lei n° 9478, a PETROBRAS avocou-se o direito de
de sEl tornar independente do processo industrial, no não ter mais a responsabilidade por desenvolver o se-
século XIX, a primeiraindústri~ a se consolidar, no tor, até porque está no mercado competitivo. A Agên-
Rio de Janeiro, na Ponta da Areia, foi um estaleiro. cia Nacional do Petróleo não assume oomo sua res-

O crescimento foi significativo, passando por ponsabilidade a coordenação deuma políticaindus-
Juscelino. Kubitschek. No processo de retomada do trial para o setor petróleo/n~val; oMinistério de Minas
País, Juscelino Kubitschek fez seu plano de desen- e Energia faz-se totalmente ausente de uma política
volvimento do setor naval, ctiouo Fundo de Marinha industrial e progressista para o setor petróleo e o Mi-
Mercante, até hoje em funcionamento. nistério do Desên\lolvimento, Indústria e Comércio

Aproveito a oportunidade para parabenizar esta Exterior nem trata desse assunto.
Casaeos Deputadospresentes pela atuação exern- Esse vácu? leva a urna situação extremamente
piar que evitou que o atual Governo lançasse mão, de preocupante, porqye o Brasil tem condições de atuar
maneira indevida, por me.io da Medida ProvisÓria nO na indústria de construção pesada, de construção na-
59, dos recursos do Fundo de Marinha Mercante, tal vai, para restabél~cer, .em bases competitivas, a
qual tinha fi;}ito nopassado. Aação desta Casa, a mo- quantidade dege.ra.ção.. d.e e.mp.reg.os. Todos o.s paí-
dificação no art. 1° da Medida Provisória n° 59, votada b Ih· . d d ~

semánapassada, foifutidámel'ltaL ~:~:~s:~~ riav:lf~rt:as~t::ma a o emprego tem

Na década de 70, a construção naval do Brasil Como nos encontramos no cenário internaciO-
tOhi amaisexpressiva dd.a sua histdória. Noss~ prodtuçã

l
o naL

c egou~sera seguna no mun o em navIos pe ro e
iros,naviosdec~rgageraL O.Brasil só perdia em pro
dução par~ a japonesTt.• EmalíJuns ~nos chegamos a
ser a seQunda produção navTtI. Passamos também
pela década de 70, com fort.e entrada da Petrobras na
áreadepetról~o.AP~trobr~scom~çou a construir a
Bacia deCampc>s, descoberta em meados da década
de 70. Foi constituído o GECAM.

Àoca.siã?, surgiu aprimeira dúvida: o Brasil tem
condições de entrar npmercadoShore, entrar em pla
taformas?As primeiras plataformas foram oonstruÍ
das no Brasil.Q Paíserac()nsiderado sem capacida
de tecnológica e, na segunda fase dedesenvolvimen
to d!iê~cia deCamPos,jánopólo Nordeste, a
PETROe~ASgeu demonstrJij,çãodealavancagem na
indústriTtbra~il13ira.J~em. meados da década de 80,
cons13guiu construir praticamente todas as platafor
mas no BrasiL

No Hoverno Collor, os recursos do Fundo de
Marin~a~ercante foi reduzido à metade, praticamen
te mass~qra~qo o setor, e a falta de credibilidade do
setor ernpres~rial .fez com que o escândalo da
SUNAfv1A~ larlça~El um. grau de falta de credibilida
de muito grande no<setor.
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Aproveito a oportunidade e entrego à Comissão hoje um cenário extremamente importante e favorá-
um estudo feito por uma universidade - na ocasião, vel a esse debate nesta Casa.
há cerca de nove meses eu era o Secretário de Ener- Vamos passar, a partir desse histórico, para o
gia dessa Pasta no Governo do Rio de Janeiro - util~ tema deste debate: Petrobras, que não pode, neste
zando a insuspeita COOPE, que demonstra como a momento, ser considerada a vilã da história do setor. A
indústria americana subsidia a sua indústria naval. Petrobras tem uma contribuição histórica para o setor,

Encaminhamos esse estudo ao Itamaraty, ao não somente na construção de navios mas também na
Ministério de Indústria e Comércio, para subsidiar de plataformas; já teve um índice superior a 90% de
uma possível ação junto à OMC sobre práticas ilega- contratações feitas dentro do Brasil. Porém, após o
is. Vou encaminhar cópia desse estudo ao Deputado. Governo Collor, com a predominância do pensamento
Até hoje o Estado não recebeu nenhuma resposta. neoliberal e da abertura plena, a Petrobras - naquele
Praticamente o Itamaraty e o Ministério de Indústria e momento, não por sua culpa, mas porque os estaleiros
Comércio engavetaram tal processo. no Brasil estavam fechados - passou a executar parte

O cenário internacional é extremamente gera- de suas obras no exterior. A primeira grande obra no
dor de subsídios ao setor e de proibições a sua indús- exterior foi a P-18, uma plataforma em Cingapura. Ela
tria. Houve grande retomada do setor a partir de adotou a prática de construir majoritariamente as suas
1989. Um processo de articulação começou no Esta- obras no exterior.
do do Rio de Janeiro com o Governador Anthony Ga- Essa prática se perpetuou, passou por evolu-
rotinho, que coordenou uma série de ações e, funda- ções e alguns cenários negativos. Nesse contexto,
mentalmente, com o apoio desta Casa, que, a partir aparece a primeira indagação: as obras no exterior
de diversos Parlamentares de vários partidos, iniciou são feitas em melhores condições? Como engenhei-
grande trabalho de remodelação institucional e fez ro, posso dar o testemunho de que as obras feitas no
com que algumas condições fossem férteis à retoma- Brasil são da melhor qualidade; algumas obras reali-
da do setor. zadas no exterior tiveram problemas crônicos, o que

Foi criada uma agência para o setor - a Agência demonstra que problemas não são avocados à indús-
Nacional de Transportes Aquaviários. Foram criadas tria brasileira; muito pelo contrário, a P-32, por exem-
novas condições de financiamento para o setor: o pio, feita na Espanha, chegou ao Brasil eivada de pro-
prazo que era de doze anos, na ocasião, foi ampliado blemas. Ficou quase um ano esperando para operar.
para vinte anos. Foram feitas algumas modificações Plataformas produzidas na Coréia também sofreram
tributárias. O Estado do Rio de Janeiro lançou uma um nível de problemas extremamente elevado. O fato
campanha de atração de novos investidores e conse- é que problemas acontecem em obras também no ex-
guiu reabrir diversos estaleiros praticamente com in- terior.
vestidores internacionais. A segunda pergunta está voltada para o cumpr~

Tivemos uma retomada do setor a ponto de arn- mento de prazos. As obras feitas no Brasil não cum-
pliarmos o número em mais de vinte vezes do total de prem prazos? As obras feitas no exterior cumprem
empregos aplicados no Rib de Janeiro. prazos? Esse é outro falso paradigma. As obras reali-

E por que o Rio de Janeiro? O Estado tem toda zadas no exterior têm seus prazos locados, mas atra-
uma topografia ou geografia que favorece o setor por sam tanto ou mais que as obras no Brasil e geram
conta de diversas baías e diversas partes abrigadas. empregos para outros. É preciso, pois, quebrarmos
Grande parte do emprego fica no Rio de Janeiro ape- de antemão o paradigma de que as obras feitas no
sar determos uma indústria naval presente em outros exterior recebem benefícios.
Estado como Santa Catarina, Ceará e Estados do A Petrobras começou a fazer obras no exterior.
Norte. No início de 1999, com o apoio desta Casa, nos reuni-

Esse foi o cenário em 1999: o de retomada. mos com o então Ministro Rodolpho Tourinho, a fim
Mais recentemente tivemos a questão do setor naval de definir políticas para as primeiras grandes platafor-
como tema presente no debate político do processo mas que a Petrobras começaria a construir. Trata-
eleitoral. Pela primeira vez tivemos candidatos ex- va-se das plataformas nos campos de Barracuda e
pressando claramente sua determinação em retomar Caratinga. Na ocasião, estavam presentes alguns
o setor- não apenas o candidato Anthony Garotinho, Deputados, entre eles a Deputada Jandira Feghali.
mas, fundamentalmente, o Presidente eleito, Luiz Conseguimos lançar um índice de conteúdo lo-
Inácio Lula da Silva, apresentou como uma de suas cal mínimo nas plataformas de Barracuda e Caratin-
bandeiras a retomada do setor naval. Por isso temos ga. As plataformas contratadas com índice superior a
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esta quantidade têm sido um sucesso, principalmente Foi feita uma substituição progressiva e o resu~

porque têm gerado empregos e servido como base tado foi importante, porque os barcos construídos no
para a retomada do setor. Algumas obras que não Brasil geraram empregos para brasileiros. Foram
eram da Petrobras, pela falta de políticas efetivas, ca- afretados para a Petrobras a uma taxa inferior à que
minharam para o exterior, entre as quais se destaca a existia no exterior.
obra Bijupirá-Salema, da Interprise, uma operadora Como conclusão clara desse processo, creio
internacional. Ela caminhou para o exterior, também que o Brasil tem vocação natural para a indústria de
pela falta de políticas. construção naval e marinha mercante. Muito dessa

Além destes, aparece igualmente o caso da PIa- vocação se deve à sua geografia. Nosso País tem 8
taforma P-50, tema extremamente polêmico durante o mil quilômetros de costa. Apesar de grande partede
período eleitoral. Ela foi para o exterior, bem como, sua economia estar situada no litoral, ondeM estra-
mais recentemente, as Plataformas P-51 e P-52. Nes- das totalmente prontas, o transporte litorâneo ainda é
se caso especificamente, destaco que ontem recebe- deficiente.
mos notícias de que a Petrobras, acertadamente, ad~ Portanto, com essa vocação natural, incentivar
ou a entrega das propostas da P-51 e P-52. a indústria de construção naval. e a marinha mercante

Seria absurdo e, do ponto de vista econômico e é nosso dever, o que, nos últimos anos, infelizmente,
político, totalmente equivocado a Petrobras receber foi muito malfeito.
propostas ainda este ano sabendo que há nova ten- O Brasil possui mão-de-obra qualificada para
dência do Governo Federal em, majoritariamente, executar esse tipo de trabalho. Os trabalhadores bra-
executar seus serviços no Brasil. Ela tomou essa me- sileiros - e vejo aqui presidentes de sindicatos -, cari-
dida, que abre a oportunidade de essa obra aumentar nhosamente denominados peões, constituem
o seu conteúdo, a sua participação local. Trata-se de mão-de-obra qualificada e produtiva notadamente
medida acertada. melhor do que os estrangeiros. Isso foi atestado por

Do ponto de vista dos navios, a Petrobras, nos diversas empresas estrangeiras que contrataramtra-
últimos anOs, adotou medida, a meu ver, totalmente balhadores brasileiros. Portanto, o Brasil dispõe de
equivocada em relação a seus navios, mas recente- mão-de-obra qualificada e produtiva.
mente a reverteu. a Petrobras, que já teve 8 milhões O Brasil temcompetitividade para fornecer itens
de toneladas de porte bruto, de frota própria, hoje tem para a indústria naval e para a. indústria offshore. E
pouco maisde3 milhões de toneladas de porte bruto. aqui fica um registro importante: ter competitividade
Iniciou um programa de substituição de navios, em não é ter o menor preço do mundo. O maior erro que
que os quatro prim$iros navios foram lançados no podemos cometer numa mudánça de paradigma, no
Programa Navega Brasil, pelo. Presidente Fernando atual momento,.é fazer c9m que o Brasil utilize o me-
Henrique Cardoso, em 2000. De lá para cá, por total nor preço do mundo.. Não conseglliremos praticar
falta de ação e postura agressiva do BNDES, o Pro- menor preço do que Coréia e China, porque esses
grama Navega.Brasil não construiu um barco a remo países subsidiam sua economia e alguns praticam
sequer. mão-de-obra escrava. Podemos ter preços competiti-

A Petrobras, nesse caso, acertou ao tentar vos, porém não o menor preço do mundo. Por isso,
construir barcos no Brasil, mas, de maneira equivoca- são equivocadas certas práticas neoliberais que indi-
da, a meu ver,começou a fazer afretamentos de navi- cam a contratação ou o menor preço, sem considerar
os prontos. Na minha opinião, trata-se de navios que a variável eConômica do Brasil.
não guardam.a.mesma qualidade e o mesmo custo O Brasil tem tecnologia para estar na linha de
em que seriam construídos, tampouco geram beneH. frente do setor de. construção naval e petróleo. Essa
cios econômicos para a população. tecnologia pode .ser atestada pelos dois prêmios in.

Tenho certeza de que a Petrobras, diante do ternacionais recebidós pela Petrobras, em Houston,
novo cenário, vai rever essa situação. Medida impor- na Off Shore Tecnology Conference, em função. de
tanta foi adotada por ela em relação aos barcos de sua tecnologia naval. ESl:>es dois prêmios atestam a
apoio, ao antecipar aslicitações desse tipo de barco qualidade da tecnologipnavalbrasileira. Portanto, o
de.maneira que pudessem ser construídos no Brasil. Brasil tem capacidade efecnologia hojepara ser linha
Apenas um ·exemplo: a Petrobras gasta, na área de de ponta.
barcos deapoi9' algo na faixa de 300 milhões de dó- Temos capacidade produtiva para executar ser-
lares; empresas brasileiras gastam apenas em torno viços para qualquerencomendante, quer seja
de 60 milhões de dólares. Petrobras ou empresas privadas. E não só a
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Petrobras, empresas que aqui operam, como Shell, Convido para fazer uso da palavra o Dr. Carlos
Ecsson e outras, têm de praticar trabalhos em conjun- Tadeu da Costa Fraga, Diretor-Gerente de Explora-
to com a indústria local. ção Sul-Sudeste da Petrobras. S.Sa. dispõe de até

Outra conclusão importante: não temos política vinte minutos.
industrial para o setor. Há um vácuo, porque o Poder O SR. CARLOS TADEU DA COSTA FRAGA-
Público se omitiu, literalmente, de estabelecer uma Bom dia, Sr. Presidente, Deputado Salvador Zimbal-
política para o setor. Temos apenas ações pontuais. di, é um prazer comparecer a esta Comissão. Bom
Hoje, a ANP está ausente dessa discussão, como dia, Deputada Jandira Feghali e demais Parlamenta-
também a Petrobras, que se diz não mais executora res presentes; Dr. Wagner Victer, nosso colega da
do monopólio. O Ministério de Minas e Energia foca Petrobras que tem atuado de forma destacada no Rio
apenas o setor elétrico, ou seja, esqueceu o setor pe- de Janeiro; Dr. Raul Sanson, representando a
troleiro. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e FIRJAN, colega de longa data que também tem inte-
Comércio Exterior provavelmente não sabe como ragido conosco na Petrobras há vários anos; repre-
funciona esse setor. Como disse, há um vácuo na po- sentantes do setor naval, tanto do lado patronal,
lítica industrial, ou melhor, há espaço para trabalhar. quanto do lado dos empregados, de outros segmen-

Neste momento só é possível fazer política in- tos industriais, colegas da Petrobras e de outras em-
dustrial nesse setor com a Petrobras. É incorreto d~ presas, senhoras e senhores.
zer que ela não é um ator fundamental. E mesmo não Vou tentar, no tempo que me cabe, passar infor-
havendo política industrial, tenho certeza de que prá- mações que julgo significativas para esse evento,
ticas da Petrobras, que venham fomentar o setor, são tentando mostrar o que tem acontecido em termos de
possíveis hoje mantendo sua rentabilidade e opera- encomendas da Petrobras, com foco principalmente
ções na esfera internacional. Portanto, essa é outra no presente e no futuro de curto e médio prazos. Com
conclusão importante. essa apresentação, espero contribuircom os debates

Creio que o papel que cabe à Petrobras atua~ desta Comissão. Creio que tenha trazido material ra-
zoavelmente didático pela complexidade do tema, e,

mente não seja muito novo, porque ela sempre o avo-
cou para si. Na década de ao, no Pólo Nordeste, e iní- ao longo da exposição, vou referir-me especificamen-
cio da década de 90, a Petrobras abandonou, por for- te a alguns itens.
ça do novo modelo, seu papel indutor na economia. De início, vou ressaltar o plano estratégico da
No entanto, hoje tem condições de voltar a atuar. Petrobras e como ele vem gerando encomendas nos
Exemplo disso são as P-51 e P-52. diversos segmentos industriais especialmente no se-

O adiamento é outra marca importante. Pode- tor naval. Tentarei falar um pouco das características
típicas de um projeto de produção offshore. Peço

mos utilizá-lo para modificar editais e estabelecer desculpas aos que são do ramo, tanto os que colabo-
condições e percentuais mínimos para a indústria raram comigo, colegas da Petrobras, quanto o próprio
brasileira. Dr. Wagner Victer, que conhece o assunto com bas-

Diante desse cenário, acredito que o setor pe- tante profundidade, como provavelmente outros pre-
troleiro traz grandes perspectivas para o Brasil. Te- sentes.
mos condições de atuar não só no mercado interno, Para nivelar as informações com o Plenário, é
como no externo, e de gerar muito emprego em curto importante ter conhecimento pleno das característi-
prazo. cas típicas de um projeto de produção offshore. Vou

Mais uma vez parabenizo a Deputada Jandira mostrar como a Petrobras tem interagido em passado
Feghali por ter promovido este debate. Meus agrade- recente com a indústria nacional. Dr. Victer já fez uma
cimentos aos demais Deputados, inclusive o Deputa- exposição brilhante, em que apresentou o histórico
do Haroldo Lima, e também a V.Exa., Deputado Sa~ dessa indústria ao longo das últimas duas décadas.
vador Zimbaldi, pela condução dos trabalhos. Já tive Infelizmente, como ele disse, saímos da posição de
oportunidade de vir aqui debater outros assuntos segundo maior construtor naval do mundo, perdía-
como Angra 111, tema importante para o desenvolv~ mos apenas para o Japão, para uma situação que já
mento do Brasil, em especial para a economia do Rio dura alguns anos e em que nossos estaleiros tinham
de Janeiro. Muito obrigado pelo convite. e têm mato de um metro e meio de altura crescendo

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salvador Zim- nos seus pátios. Graças a algumas ações, e vou mos-
baldi) - Agradeço ao Sr. Wagner Victer os esclarec~ trá-Ias, certamente conseguimos gerar imputs para
mentos prestados. que o setor volte ao patamar atingido no passado.



Outro dado interessante: os equipamentos fa
bricadose instalados no fundo do mar para controlar
o fluxo de petróleo, a$chamadas árvores de natal
no caso, molhadas, pois ficam no fundo do mar -, são
o grande diferencial tecnológico da Petrobras, no que
diz respeit? ao acesso a jazidas petrolíferas. Pratica
mente 100% desses equipamentos que a Petrobras
utiliza são fabricados no Brasil atualmente. Evidente
mente, isso se deveao grande apoio dadopela Petro
bras aos fabricantes, assirt) como a c0rt)petênciades
tes, queconseguiram, junto com a Petrobras, acessar
tal tediologia.

Hoje, existem fábricas no Rio de Janeiro, em
São Paulo e no Paraná que fornecem praticamente
100% da.s encomendas da Petrobras. Aqui está uma
árvore de natal molhada, a mais complexa daindús
tria de petróleo no mundo. Nesse setor, em termos
mundiais, não existe nada tão complexo, e foi tudo ta
bricadoaqui no Brasil.
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Vou falar concretamente das obras em anda- esses campos em vermelho na Bacia de Campos es~

mento a curto e médio prazos e dos diversos proces- tão situados em águas profundas e ultraprofundas.
sos de contratação, também em andamento. Temos Vou citar alguns: Caratinga, Barracuda, Marlin Sul,
focado muito a discussão nasP-51 e P-52, mas diria Roncador, Jubarte, Albacora Leste, ainda em fase de
que, até felizmente para todos, principalmente para desenvolvimento, ou seja., demandam encomendas.
aqueles que nelas trabalham epara aqueles que têm Outra informação relevante é que estamospra-
grande expectativa em relação a isso, as Ps 51 e 52 ticamente concluindo um levantamento sísmicO na
são duas das inúmeras obras que temos em carteira porção mais rasa da Bacia de Campos. Com atecno-
e em licitação. Ta.lvez elas tenham recebido maisdes- logiahoje disponível, esta.mos conseguindo enxergar
taque na mídia, mas vou tentarmostrar aqui o conjun- reservatórios de petróleo que não conseguíamos ver
to enorme de obras que temos desenvolvidoe vamos há dez, doze anos.'Há uma expectativa muito grande
continuar desenvolvendo, além das considerações f~
nais. de que se. descubra quantidade significativa de petró-

leo daqui a alguns anos na porção mais rasa da BaciaComo várias pessoas já sabem, outras não, a
Petrobras hoje é acompanhía que produz a maior de Campos.
quantidade de petróleo em águas profundas no mun- Para produzir petróleo em águas cada vez mais
do. Marlin, na Bacia de Campos, é o campo demaior profundas foíneces$ário muito investimento em pes-
produção de petróleo no mar. Muitos não têm esse quisa e desenvolvimento tecnológico. A Petrobras,
dado: a produção de Marlin, de 600 mil barris por dia, por contadesse investimento, tornou-se líder mundial
não tem paralelo,na indústria de petróleo no. mundo na exploração de petróleo em águas profundas. Os
hoje. Nossa produção para o ano 2002 deve atingir a maiores avanços· ocorreram no que chamamos de
média de 1,502 milhões de barris por dia -em núma- engenharia submarina. Sem nenhum demérito para
ros redondos -, sendo que 65% vem de profundida- as demais fases do processo,. como perfuração e
des maiqres de quatrocentos metros. O restante vem construção de ph:daforrnas,o que diferencia realmen-
da porção terrestre e de profundidades menores de te a Petrobras das demais concorrentes hoje é a sua
quatrocentos metros. capacida(:je de equipar poçosetn, águas cada vez

A produção futura, que nada mais.é do que as mais>pro.fun.das. Hoje, c.•• onse.guimos produ.•.z., ir. petróleo
reservas em súbsolos já descobertas, indica que nos- .. 2"1 d f d'd d N '.. . a pratlcarnenternl metros e pro unta e. osso
sa tendência é procurar em águas cada vez mais pro- programa tecnolóQ,ico indica quebrevementepodere-
fundas. Esse quadro mostra nossasatuais reservas - mos equipar poços depetróleo a 3 mil metros de pro-
essedado é de dezembrode 2001, o de dezembro de fundidade.
2002 será. maior do que esse. Já.incorporamos um
volume de reservas que irá. permitir à Petrobras fe
char o ano com mais de 10 bilhões de barris de petró
leo. Descbbrimosrnaisdo que aquilo que produzimos
este ano, mas o dado de 2001. já indicava que 73%
das ,nossas .reservas,. flossa produção futu~a, viriam
de lâminÇls cJ'águaentre quatrocertos metros a mil
metros, ouaté superiores a mil metros: É o que cha
mamos, no jargão técnic? de águas profundas aqui
no Brasil, água ultraprofunda.

A.maior cOl1c~ntraç,ão desses campos está lo
calizadanaBaciade c;ampos. Também houvealgu
mas descoberta~.important~s e recentes no litoral do
Espírito Santo, como noticiado pela imprensa, inclus~

ve cprnade$~obertade u,m campo ao norteda Bacia
de Céi\mpo~. em águas capixabas. Ele, o Campo de
Juba!1lf. já entrou ern operélcção, e é o último dos nos
sos ~rnBo~gi~antes de~cpbertos,o maior em águas
profunda~' n?~nL1ndo; de$de1996.

Como disse, nossarnissãoé procurar em águas
cadavezmais profundas naBacia de Campos. Todos
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A linha amarela mostra o resultado dos esforços para perfurar campos, construir equipamentos sub-
da Petrobras e projeções. Eles indicam que a produ- marinos, como linhas e válvulas instaladas no fundo
ção de petróleo cresceu de 1995 até 2002. Aqui está do mar, além da construção de plataformas.
o dado de 2001, mas já adiantei que em 2002 esse Vou falar um pouco rápido, mas objetivamente,
número é de 1,5 milhão de barris - crescimento de das características típicas de um projeto de produção
700 mil barris para 1,5 milhão de barris por dia, mais no mar - e aqui, de novo, peço desculpas aos que co-
do que dobrou. Como o consumo tem subido a uma nhecem o assunto como a palma da mão. A vida pro-
taxa menor, a diferença entre essas duas linhas - a dutiva de um campo como esse é de 25 até 35 anos, e
outra é a da importação -, ou seja, a grande contribu~ o que se gasta pode ser dividido em três fatias exata-
ção que tem sido gerada é a redução da dependência mente iguais. Um terço do que se gasta é o que tecni-
do petróleo importado. As indicações para 2005, por camente chamamos de Capex - investimento para
exemplo, apontam para uma capacidade de produ.. perfurar poço, construir linha e plataforma, fazer a ins-
ção de 1,9 milhão de barris por dia, com consumo de talação e deixá-Ia pronta. Outro terço do que se gasta
2,180 milhões, e a depender do sucesso de alguns é para operar a instalação do campo ao longo da sua
esforços desenvolvidos pode até ser que haja au.. vida produtiva;
mento de produção. Evidentemente, o número do O último terço é tributo, sob a forma de roya/ties.
consumo vai depender do crescimento do País, muito Então, aquele terço de investimento para construção
embora a Petrobras trabalhe pela redução; por outro de instalações, pode ser magicamente dividido tam-
lado, como cidadão, torcemos para que o consumo bém em três outros terços: um terço para perfurar po-
aumente, porque isso significa que o País está cres- ços, já que não se produz sem poços; um terço para
cendo. colocar no fundo do mar os equipamentos e as linhas;

Só para fechar essa parte inicial, vejam como foi e um terço para a plataforma.
a produção de petróleo em 2001: o que está em azul Em números redondos - números reconhecidos
escuro é água ultraprofunda; em cinza, água profu~ pela indústria mundial do petróleo -, um projeto em
da, e a soma - 57% vindo de águas profundas e ultra- águas profundas não custa menos de 1,5 bilhão de
profundas. Em 2005, o número pula para 65%, só dólares. Quer dizer que o equivalente a cada 500 mi-
confirmando a tendência de se procurar águas cada Ihões de dólares vezes três será para perfurar os po-
vez mais profundas. Isso tem início com projetos, ou ços, para construir linhas e equipamentos e insta-
seja, o campo é descoberto e se desenvolve um pro- lá-los no fundo do mar; e para construir a plataforma,
jeto de produção para que o campo possa gerar pe- seja ela um navio, seja uma semi-submersível.
tróleo e eleve aquela marca para 1,9 milhão de barris. Vamos considerar agora plataforma. Ela se div~

Graças a Deus, temos tido sucesso. de basicamente, em termos técnicos, em duas par-
Nossa carteira de projetos entre 2002 e 2005 tes: o casco e a superfície. O valor varia de plataforma

está aqui representada. São diversas descobertas, já para plataforma. Em média, o casco custa um quarto
incluindo aqui o Campo de Jubarte; Barracuda; Cara- daquele um terço, sendo que a planta de processo
tinga; Roncador, Módulo I; Roncador, Módulo 11; Mar- custa três quartos daquela mesma terça parte.
lin Sul, Módulo 11; Marlin Sul, Módulo I; Marlin Leste; É evidente que toda e qualquer parte é impor-
Roncador, Módulo 111; Albacora Leste; Coral; Estrela tante, principalmente sob o ponto de vista de geração
do Mar, Bijupirá-Salema, todos entrando em produ.. de emprego. Também é importante entender que ne-
ção nos próximos seis anos. Instalaremos nos próx~ nhuma dessas partes sozinha propicia a produção de
mos seis anos quase 25% da atual capacidade insta- petróleo. Assim, é necessário fazer o investimento de
lada em termos de sistema flutuante de produção. forma coordenada. Não é possível contratar-se um
Alguns já estão em construção, outros se iniciarão em barco para instalar as linhas, prevendo que a platafor-
breve. ma e os poços estarão prontos numa certa data. Ou

Por isso, nosso investimento na área de expio- seja, não se deve gastar esse dinheiro sem o devido
ração e produção chegou a tal ordem de grandeza: 15 retorno. Não havendo retorno, como a Petrobras não
bilhões de dólares estão sendo investidos, segundo usa um centavo da União, não se consegue reinvestir
nosso plano estratégico, no período 2001/2005. Des- nem gerar novos projetos.
ses 15 bilhões de dólares, 12,5 são para desenvolver Outro dado importante: um projeto em águas
produção em campos já descobertos; 2,5, para des- profundas leva de doze a dezoito meses para ficar
cobrir novos campos, e é daí que vêm as encome~ maduro, antes que a Petrobras decida ir ao mercado
das. Esse é o custo dos investimentos necessários para contratar suas encomendas. Qualquer dos pro-

------------
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jetos que os senhores conhecem ou de que já tenham que permitam que o projeto seja cumprido no prazo
ouvido falar não se gastou menos de um ano e meio adequado. É evidente que surgem alguns pontos fora
com debates técnicos que envolveram nosso centro da curva, mas o nosso papel é aprender com eles e
de pesquisa, nossa área de engenharia e nossa área evitar que os atrasos se repitam,
de exploração e produção, para que os técnicos pu- Ainda dentro desse contexto, tentando descre-
dessem encaminhar as recomendações pertinentes. ver o cenário de águas cada vez mais profundas, o
As decisões têm caráter eminentemente técnico, o petróleo fica cada vez maispesado e demanda insta-
que nãopode ser diferente, dado o grau decomplex~ lações cada vez maiores, porque os reservatórios po-
dade dos projetos. dem produzir cada vez mais; portanto, demandam

Portanto, através da análise de diversas alter- mais inovação tecnológica. Este é o quadro típico dos
nativas, chega-se a um processo de convergência até projetos de que estamos falando agora.
que se selecione as alternativas para a plataforma, Tal projeto - e essa é uma figura artística - tem
para os poços e equipamentos submarinos. Somente equipamentos submarinos cuja existência sequer é
depois de encerrar tal procedimento, vai-se ao mer- imaginada por pessoas que não militam no meio.
cado tentar contratar encomendas. Estão instalados, nó .fundo do rna.r, equipamentos

Outro detalhe importante: os projetos são de ca- com cinqüenta toneladas de peso e oito metros de 811-
pital intensivo. Gasta-se muito dinheiro em curto es- tura, operados por robôs. Fabricare instalar um equi-
paço de tempo e o retomo do capital investido só é pamento desses só faz sentido se. houver o poço e a
obtido quando se produz petróleo, porque então se plataforma, para. viabilizar a montagem desse que-
pode comercializá-lo. Isso quer dizer que os projetos bra-cabeça de forma a dar o retorno necessário.
são altamente sensíveis a atraso, quando se fala em A Petrobras - este é umda.doquemuitas vezes
retorno do capital empregado. Obviamente, não é a nos esquecemos de dizer, mas emotivo de orgulho
única variável que deve ser levada em conta em uma para nós e para a Nação - é a companhia de petróleo
tomadade decisão, mas é uma variável importante, do mundomais experiente em operação de sistemas
principalmente Se levarmos em conta o retomo do ca- em águas profundas. Esse quadro mostra que,em
pital que.permite financiar o programa de investimen- termos de sistemas flutuantes de produção, o número
to, no.casoda Petrobras. de sistemasquea Petrobrasoperanomundo émaior

Vamos considerar um projeto típico: assumindo do que a somadôs qpatro.seguintesno ranking:
que o dinheiro utilizado para custear esse projeto está Shell, Statoil, NorskHydroe BPAmoco. Temos mais
sendo tomado a 10% ao ano, em custo médio de ca- experiência e mais tecn9~ogia fles~e tipo de sistema
pital - projetos pequenos produzem durante doze do que o restante da indústria mundial.
anos, e os nossos são de 25 anos -; assumindo que o O mesmo~e ~plica.pa.ra139uipamentos subma-
preço do petróleo edezoito dólares por barril, embora rinos, como já disse~nte~.Dessasgigantescasárvo-
tenha ficad? bem. acima disso; fazendo um cálculo res de natal molhaôas,9Ptcontrolam o fluxo do po-
simples de análise econômica, que pode ser feito com ços e perrnitemq~e o pe~róleo ch~gue à.superfície e
qualquer calculadora. reprogramável, conclui-se o se- seja orientado paraa plata.fprrna,a ~etrobras tem ins-
guinte: um ano de atraso num projeto típico do setor talada praticamente a sOrna do~egundoe do terceiro
petrol13iro gera .uma perda econômica de 280 milhões lugares no ranking. .Iss()~ignificaconhecjmento tec-
de dólares. É isSooque sepêrde de retomo do capital nológico,experiência,domíni?es~g~rança. Por isso,
empregado, quando há atraso. a Petrobras temsempreque buscarsubsidiar as suas

É eviderltequeos projetos são complexos. decisões nas recomendações no seu corpo técnico,
Como o próprio or. Wagner Victer disse, em alguns porque ali está o seu conhecimento. Não pode ser de
casos, tanto em construções feitas no Brasil como no forma diferente.
exterior, houve atrasos. O nosso trabalho, como tée- Vou falar um pouco da Petrobras, da indústria
nicos, é têníar reduzi-lo e, se possível, eliminá-lo, de nacional e da interação que tem acontecido. A
forma que possamos ter o projeto gerando o retomo Petrobras tem buscado contribuir, independentemen-
para o qual foi concebido e riqueza para a empresá e te da presença ou ausência d~ política bem definida
para a Nação, ta.mbém conforme concebido, até por- para0 setor. A Petrobrastem tentado fazer opapel de
que semprodução não se pa.ga tributo, não se pagam alavancador do setor. Vou tentar mostrar. algumas
royalties, não se paga participação especial. ações que temos empreendid9 .eque contribuíram

Trabalhamos de forma detalhada durante a fase para que, no Estado do Rio de Janeiro, graças à coor-
de concepção do projeto e tentamos definir critérios denação do Governo do Estado, tenhamos cortado o
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mato que crescia nos estaleiros. Vejo hoje, com muita construídas. Toda a frota de barcos de apoio da Bacia
satisfação, os estaleiros tomados de encomenda. de Campos está sendo renovada.

Começam a surgir práticas de estímulo ao de- Aqui aparecem alguns navios, como o navio ga-
senvolvimento de fornecedores nacionais de bens e seiro, por exemplo; aqui a citada P-48, em reforma
serviços. Que práticas são essas? Vou exemplificar encomendada pela Petrobras de uma plataforma de
algumas. São práticas de avaliações periódicas nas terceiro para utilizar na Bacia de Campos.
instalações dos nossos fornecedores. Ao fim de cada Tudo isso vem contribuindo gradativamente
avaliação, dá-se um retorno ao fornecedor, indican- para a retomada da indústria naval não só no Rio de
do, por exemplo, o seguinte: "Para a carteira de enco- Janeiro, mas também no Brasil, já que algumas des-
mendas que tenho, o que você tem precisa ser adap- sas encomendas são construídas fora do Rio de Ja-
tado; você precisa adaptar-se de forma a tornar-se neiro.
mais competitivo e ter maiores chances nesse pro- Além das embarcações, a Petrobras vem coo-
cesso': tratando aqui no Brasil diversos módulos de proces-

O mesmo é feito em relação à qualificação da so, como a planta de processo, que separa o petróleo
mão-de-obra, quando se faz necessária alguma or~ do gás, da água, que gera energia elétrica, que gera
entação, e em relação ao próprio desempenho do for- água para consumo na plataforma, que tem os com-
necedor. Quando algum desvio de desempenho é pressores. Exceto aquilo que não é fabricado no Bra-
percebido, prontamente tentamos colaborar com ele sil hoje - o compressor de grande porte infelizmente
para que se corrija tal desvio. ainda não é fabricado aqui, como a turbina de grande

Mais do que isso, temos centenas de acordos porte, maior que uma turbina de avião -, todo o res-
tecnológicos assinados não só com universidades, tante pode ser construído aqui, e muita coisa já está
mas também com empresas, no sentido de desenvo~ sendo construída.
ver novas tecnologias. Boa parte dos equipamentos Há 29 módulos de processo de grande porte.
que utilizamos hoje e que são tecnologia de ponta - e Quem passa por Niterói, por exemplo, onde moro, vê
aqui me refiro especificamente às árvores de natal o Estaleiro Mauá quase tomado com módulos de pro-
molhadas - foram concebidos por meio da interação
entre a Petrobras e o fabricante. APetrobras assinou cesso para as plataformas P-43 e P-48. E virão ainda

os módulos da P-50. Quem olha para o outro lado vê
convênios e colocou seus técnicos para trabalhar lá o Estaleiro Caximbau com obras em número muito
dentro, ajudou o fabricante a conceber o equipameo- maior do que se via há um mês e em número infinita-
to e fez o pagamento quando da entrega do equipa-
mento. A partir de então, começou a encomendar em mente maior do que se via há um ano, porque não ha-

via nada há um ano.
larga escala. A Petrobras tem adotado essa prática e
a vem utilizando de forma intensa. Por conta disso, Esse tem sido o esforço que a Petrobras tem co-
mais de 80% das suas compras e contratações se locado na mesa para contribuir com a retomada do
dão no mercado nacional, a despeito do elevadíssimo setor naval do Rio de Janeiro e do Brasil.
nível tecnológico embutido em nossos projetos. Essas encomendas totalizam, nos últimos dois

Esse número pode e deverá ser cada vez maior. anos, algo em torno de 1,2 bilhões de dólares. É o va-
Aliás, para a Petrobras é sempre melhor que seja lor daquele conjunto de encomendas mostrado há
cada vez maior, desde que asseguradas as cond~ instantes. Ele tem essa ordem de grandeza.
ções necessárias para que o projeto funcione de for- Vamos falar um pouco do que está vindo pela
ma adequada. Estamos sempre dispostos a colabo- frente, das contratações em andamento e de obras
rar com isso e vimos colaborando na medida do pos- futuras.
sível. Principais obras a curto prazo.

O próximo quadro mostra as encomendas, fe~ Temos a P-43 e a P-48. Um desses navios está
tas pela Petrobras, de embarcações nos últimos dois na Sermetal fazendo uma troca de chapa de fundo; o
anos, conforme já foi citado pelo Dr. Wagner Victer. outro está em Cingapura e chegará ao Brasil em bre-
Várias dessas encomendas foram feitas pela ve. Temos tido alguns problemas de atraso nessas
Petrobras diretamente e outras indiretamente. A duas obras, tanto a construída no exterior como a no
Petrobras fez licitação buscando contratar um barco Brasil. O atraso começa a ficar significativo, o que nos
de apoio, construído no Brasil. Há 28 embarcações preocupa bastante, mas estamos fazendo as ações
aqui listadas, várias delas já entregues, várias sendo necessárias para reduzir esses atrasos.
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A P-SO, cujo início da conversão já se deu em ma alugada. Está emprocesso final. A licitação para o
Cingapura, retoma para o Brasil, onde será concluída aluguel está em processo final.
a montagem dos módulos no seu casco. O retorno Findo o tempo necessário, e curto, será dispen-
está previsto para breve. O contrato foi assinado em sada essa unidade e os poços no futuro irão para a
julho de 2002. P-40. Como disse, está em fase final essa licitação.

Há um projeto de que pouco se fala na mídia. É As plataformas P-S1 e P-S2 estão em processo
o Peroá-Cangoá, uma descobertade gás na costa do de condução, conforme já foi divulgado. Recebemos
EspíritoSanto, a primeira descoberta de gás de grao- solicitação de sete dos onze participantes alegando
de porte no litoral do Espírito Santo. A Petrobras está complexidade muito.elevada para a preparação de
indo ao mercado para contratar uma jaqueta, uma propostas. A comissãode licitação analisou os pleitos
planta de processo e uma planta de tratamento de e fez uma recomendação à Direção da PETROBRAS,
gás natural. Nesses casos em que a· indústria. nacio. que ontem foi acatada, no sentido de prorrogar o pra-
nal é competitiva - existemplêi~dese há competido. zo para entreg~ de propostas. A licitaçãovaiprosse-
res em número suficiente- e dominaintegralrnente a guir. Estimamos que, no primeiro trimestre do próxi-
tecnologia, a licitação é feita só com participantes na- mo ano ou no início do segundo bimestre, chegare-
cionais. mos a bom termo e contrataremos essas obras.

Há quatro navios petroleiros da Transpetro, Há um grupo enorme de novas contratações,
como9r. Victer já abordou inicialmente. Eles já foram d.aquilo que está.. nap.rancheta do. no.$$0 centro de
licitados. Agora, tentamos resolver junto ao BNDES o . ., d h . d
financia.mel1to, mas a intenção da Petrobras é tocar pesquisa, na nOssa area .eengen ana,e queeve

ser licitado nos próximos meses. Há uma plataforma
essa obra.

Processos de contratação em andamento. de rebombeio p(ira á~lla.~r~Sa$ naBaciade Campos.
Oitentaporcentodo petról~o.da Baciade Campos sai

Hoje, graças a Deus, abrimos o envelope de por na\fio, comojáfoi qitoaqui. Vai crescer a produ-
preços da conversão da P-47. A P-47 está sendo coo- ção. Não vai ser mais poss,lvel colocar nê\vio, porque
vertida num navio de tratamento. Ela vai tratar o óleo osnossosterminai~ n~ov~oc()nseguir receber mais
num navio produzido no Campo de Marlin de forma a óleo por navio.E;stamo~cç>nstruindo urna novamalha
permitir o aumento da exportação de petróleo. Marlin de dutos na Bacia d~QamPaS ~instaland? umaplata-
produzum petróleo pesado, mais pesado do que forma com capacidade dE'tbombeio demais de 600
aquilo que é facilmente processado por nossas refi- mil barris por dia.,. ~maplataforma ~uit()grande, cuja
narias,. Cada vez. mais aumentamos a exportação licitação deve êfta...J sen.do..••. in.iciada... daq.u.·i a al.gu..mas
desse p~tróleo, para poder importar petróleo leve que A .' ~ ... I t b O . I
possa ser processado em nossas refinarias. Hoje de. semanas.. prevlsao Imcla.·era ou u. ro..•.•• PElssoa ,
vemos abrir°preço, e aqui tambéma concorrência é ~~~ac~~~he:~~:ç~~~bra, não conseguiu preparar
exclusivade competidores nacionais, dado que o por- T h . . . I
te da obrae onúmero de competidores aptos a fazer eo o aqui um ro de novas encomendas em
tal·obra nos motivam a uma licitação exclusivamente fase de elaboração. Sei q~e o meu tempo está quase
nacional. esgotado, mas querifl apenas· ressa.ltar que há um

Há um navio que está sendo alugado- não está conjunto muito grande de obras pela frente.
sendo construído - no Campo de Marlin Sul. Está em Principaispr()jetos ~m andamento. O primeiro
produç~o há alguns meses. Tivemos a grata surpre. deles éa plataf()rma,de rebombeio. Sem essaplata-
sa, ant~sdeinterligar todos os poços, de ter atingido forma nãoproduzirernospetróIeoem águas profun-
a capacidade máxima da planta de processo. das noBrasil nos próximos anos, porque por aqui te-

AtElcnologia de perfuração de poços evoluiu ria de passar Elsse petróleo, que vai ser rebombeado
muito rapidamente.•Existe umpoço, por exemplo, no para as refinarias.
Campo (fEl MarlinSul, apenas um, que produz mais Essa platê\formavaireceberpetróleo de diver-
do que toda a produção terrestre doEstado da Bahia. sos projeto$,re~()rnbeélr,passar p()r Cabiúnas eche-
Cito isso apenas para daruma idéia da ordem de garàsrefinaria~emSãoPaulo.Sãomaisde SOO qui-
grand~za.Éq poço de produção marítima de maior lômetrosde dut()s ~nvolvidosno projeto. É um projeto
produçãonoBrasil restá entre os cinco de maior pro. gigantesco em termos de porte.
duçã() ~9tnundo. Te/Uosoutros poçop já prontos que (Segue-se exibição de imagens.)
não p~~lfl1lserint~rligadosà platl;iforma existente. Aqui,. a .pl~té:lforma de peroá-Cangoá, que vai
Temporariamente, vamos interligá-los a uma platafor- chegar com gás do·.Espírito Santo e irá abastecer o
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mercado consumidor capixaba. Já está em andamen- planta de processo, ganhou uma empresa nacional;
to a construção. para o casco, ganhou uma empresa norueguesa - só

Aqui, um layout de Marlin Sul, com indicação do há duas empresas no mundo que já detalharam cas-
local onde vai ficar a plataforma alugada; ela será alu- co com complexidade semelhante. O detalhamento
gada por sete anos e durante esse tempo vai receber está sendo acompanhado por nosso pessoal, porque
os poços. Quando a produção do reservatório cair, queremos assimilar essa tecnologia, sim. A integra-
encerrar-se-á o aluguel e os poços serão interligados ção entre o casco e a planta vai ser feita pela
também à P-40. Petrobras. Interagimos com o mercado diversas ve-

Na P-47, como já disse, há licitação com com- zes ao longo do processo, inclusive na ONIP e na
petidores nacionais. Abrimos o envelope de preços ANP. Discutimos com cada um dos competidores.
exatamente na data de hoje. Com esse porte, existem pouquíssimas unida-

Aqui há um material muito detalhado sobre o des construídas no mundo. Isso não quer dizer abso-
que levou a P-51 e a P-52 a serem concebidas como lutamente que não possa ser construída aqui - quero
tais. Vou pular alguns slides para tentar ressaltar deixar bem claro, porque muitas vezes isso é entendi-
aquilo que é mais importante. do de forma equivocada. Tanto a Petrobras acha que

Analisamos todos os tipos de unidades dispon~ pode ser construída aqui que convidou para a licita-
veis na indústria de petróleo do mundo, no caso da ção alguns estaleiros nacionais e algumas firmas de
P-51 e da P-52, e o modelo escolhido foi o único que engenharia nacionais. O fato é que há pouca gente no
se ajustava àqueles dois campos. Nossos técnicos mundo hoje com experiência suficiente para encarar
concluíram que algumas alternativas apresentavam tal desafio. Ou seja, é uma contratação com pouca
alto risco tecnológico, e o porte da unidade tem que competitividade. Se a Petrobras não chamar todos
ser capaz de suportar o número de poços, a carga aqueles que têm capacidade de construir, ela poderá
que a planta de processo impõe. Seria bom que a enfrentar preços absurdamente altos.
Petrobras pudesse construir plataformas pequenas. Como considerações finais - sei que meu tem-
Seria muito mais fácil e muito mais barato, mas quan- po está encerrando, desculpe-me, Sr. Presidente -,
to mais se pesquisa em águas profundas, maior tem quero destacar que a Petrobras tem um número signi-
de ser a plataforma. Já me perguntaram algumas ve- ficativo de encomendas em andamento. Graças a
zes por que não construíamos duas pequenas, em Deus, graças a nós e à indústria nacional que nos
vez de uma grande. Respondi que o custo seria dupl~ apóia, muitos contratos estão sendo assinados e te-
cado, sem haver resultado correspondente. remos muitas obras a curto e médio prazos.

Aqui estão a P-51 e a P-52 comparadas à P-40, Quanto às encomendas, temos feito questão de
hoje a maior do mundo. Apenas considerando alguns dividir informações com a indústria. Na semana pas-
dados, a planta de processo das referidas platafor- sada, na Abimaq, por exemplo, apresentamos um
mas é maior que a da P-40, bem assim a lâmina workshopmostrando todas as encomendas, para que
d'água, a injeção de água, a compressão de gás e a a indústria possa se preparar adequadamente e nos
capacidade de geração. Elas serão maiores que a ajudar nesses desafios, e tanto melhor será quanto
P-40. maior for a participação da indústria nacional no pro-

Outro dado interessante. Apesar de ser maior cesso.
que o da P-40, por usar uma tecnologia bastante mo- Processos e projetos estão ficando cada vez
derna, o casco terá peso menor. Quanto ao aço, bas- mais complexos, o que requer de todos nós maior
tante discutido na mídia recentemente, indaga-se: atenção. Os desafios de gestão são cada vez maio-
por que a Petrobras está usando determinado tipo de res. Os fatores críticos são estes: infra-estrutura, que
aço? Para obter peso de casco menor. Esse aço, por tem de acompanhar a necessidade tecnológica;
contatos que fizemos com alguns fornecedores, pode mão-de~obra qualificada. Com o aumento de enco-
ser fabricado no Brasil; basta ser demandado, mas mendas, teremos de treinar mais gente; com o au-
nunca foi encomendado. Esse é o aço que tem de ser mento da complexidade, teremos de aprimorar o trei-
usado. Do contrário, o peso da plataforma vai aumen- namento - acho que algumas entidades podem e de-
tar muito. vem colaborar muito; e o desempenho - essas obras

Aqui, o layout da plataforma. A PETROBRAS têm de ter custos competitivos e ser entregues em
especificou a plataforma, fez sua base de projeto, prazos competitivos, com qualidade, e ser capazes
contratou o detalhamento através de licitação. Para a de operar com segurança.

------ - - ---~-------- ---- ----~
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Esta é a nossa mensagem. Colaboramos com razões diversas, essa tonelagem veio decrescendo.
diversos fóruns, mostrando o que temos feito. A E quando a Transpetro iniciou suas atividades, em
PETROBRAS - como internamente o pessoal costu- 1999, verificamos que a frota estava reduzida a uma
ma dizer - tem tentado ajudar muito a ensinar a pes- capacidade de 3.9 milhões .de toneladas em porte
caro É o que tem sido feito ao longo da história da bruto.
Petrobras. Acho que éassim que se constrói uma re- Aqui fazemos a mesma representação, mas em
lação madura, muito mais madura do que simples- vez de falarmos em tonelagens brutas, o gráfico mos-
mente entregar o peixe. Estamos dispostos a colabo- tra o número de navios. No ano 2000, nossa frota dis-
rar sempre. Essa sempre foi e sempre seráa nossa punha de 59 unidades. Neste gráfico, procuramos
postura. mostrar que se nenhuma iniciativa fosse tomada para

Muito obrigado. incorporar novas unidades, em decorrência daobso-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Salvador Zim- lescência natural dos navios, viríamos então uma re-

baldi) - Agradeço os esclarecimentos prestados pelo dução bastante drásticadaftota nos próximos anos.
Dr. Carlos Tadeu e convido o Dr. Kensaku Saito, Dire- Foi então que apresentamos ao· Conselho de
tor da Transpetro, para seus esclarecimentos.

S.Sa. dispõe de até vinte minutos. Estendemos Administração o .nosso plano de. metas e de cresci-
um pouco o prazo do Dr. Tadeu, tendo em vista a r~ mento da frota. O importante a destacaré que, em re-
queza dos detalhes trazidos, mas peço aos próximos lação à necessidade de transporte do sistema Petro-
expositores, sem prejuízo das suas exposições, se bras, traçamos uma meta de conquistar 40% daquela

capacidade, que estava nas mãos de terceiros atra-
puderem, que sejam o mais concisos possível. vés de afretamentos.

O SR. KENSAKU SAlTO - Pois não, Sr. Pres~

dente. Vou limitar minha exposição aos vinte minutos. Dessa forma, em setembro de 2000, concluí-
Sr. Deputado Salvador Zimbaldi, Presidente mos um estudo e apresentamos, dentro do planeja-

desta Comissão, Sra. Deputada Jandira Feghali, Sr. mento estratégico da Petrobras, o objetivo de, até o
Deputado Clóvis Queiroz, nosso colega, não só da ano de 2005, atingir uma frota de 71 navios, que nos
Petrobras, mas.da área de transporte, demais Paria- daria então condições de cumprir aquela meta de
mentares, representantes de entidades de classes, 40%, que estava nas mãos de naviosa.fretados.
senhoras e senhores, é uma satisfação vir a esta Co- Verificamos, nos estudos que fizemos, que a in-
missão, apresentar o programa de investimento da dústria nacional brasileira, na situação em que se en-
Transpetro, principalmente considerando que é uma contrava naquela oportunidade, não poderia atender
empresa nova, subsidiária da Petrobras. Criada em essa meta que traç~mos. Daí então, verificamos qual
1998, em decorrência da nova lei da indústria de pe- era o máximo que poderíamos fazer, utilizando-se a
tróleo" promulgada ,em 1997, a Transpetro efetiva- capacidade da indústria nacional, e chegamos à con-
mente iniciou suas operações em 1999. c1usão deque até o ano 2005 pode~íamos incorporar,

(Segue-se exibição de imagens.) se tomadas todas as iniciativas naquela oportunida-
Vou tentar fazer um histórico muito rápido, mos- de, doze navios construídos no Brasil.

trar a fotografia que a diretoria.da TRANSPETRO t~
Além desses doze navios, que seriam obtidosrou na ocasião de, sua implantação e, a partir daí, o

plano de investimento que traçamos para a Compa- através da construção de estaleiros nacionais, verifi-
nhia, como desenvolvimento desse plano até o dia de camos que, para cumprir a meta de 71 navios, tería-
hoje. mos que recorrer a outras alternativas na busca de

Neste slide - talvez detalhando um pouco o que outros dez navios. Fixamos, então, um cronograma
o engenheiro, Sr. Wagner, já mencionou _ procuro de modo a atingír, até o ano de 2005, ameta de 71 na-
mostrar a situação da evolução da capacidade de vios. Uma vez cum~ridas aquelas metas, em 2005,
transporte, em número de tonelagens brutas, da frota atingiríamos os 71 navios - o indicadopara essa evo-
própria da Petrobras. lução ideal que coJoca.rnos na frota. Agora, se. não

Por meio deste gráfico, pode-se notar que no houvesse nenhuma iniciativa, teríamos essa rota de-
ano de 1994 atingimos o recorde, o ponto máximo crescente da. nossafl"ota..
que apetrobras atingiu como capacidade de trans- Nesta figura, já atualizando os estudos para o
porte de petróleo e derivados. Tivermos cerca de 5.7 ano de 2002, nossa capacidade de transporte - que
milhões de toneladas brutas de porte. A partir daí, por no slideinicial, os senhores se recordam, era de 3 mi-
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Ihões e 700 mil toneladas de porte bruto- está reduz~ dos. Escolhemos o estaleiro e concluímos o processo
da a cerca de 3 milhões de toneladas. E não havendo de licitação em meados do ano passado. O vencedor
incorporação de novos navios, teríamos essa rota de- para a construção desses quatro navios foi o Estalei-
crescente na capacidade de transporte. ro EISA, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro,

Neste slide, de forma semelhante, mostro, em dois Aframax, navios de 70 mil toneladas, e dois navi-
número de navios, a fotografia atual da nossa frota: os de 130 mil toneladas, que são os navios Suezmax.
iniciamos o ano de 1999/2000 com cerca de 59 nav~ No momento, estamos aguardando que o BNDES e o
os; e hoje, no ano de 2002, estamos reduzidos a 55 estaleiro concluam o processo de aprovação do fi~

navios. E em função do nosso programa de aliena- nanciamento à produção para a construção dos navi-
ção, em função da obsolescência natural da frota, te- os - foi um financiamento solicitado pelo estaleiro.
remos então esse caminho de redução gradativa da No que se refere à Transpetro, o processo de f~

nossa frota. Nessa redução, ocorre o fato de que a nanciamento para a compra dos navios já está con-
distribuição dos nossos navios não é de forma unifor- c1uído, aprovado pelo BNDES. Uma vez concluídos
me para os vários tipos de transporte que a empresa os trâmites entre o BNDES e o EISA, estaremos pron-
necessita, isto é, uma parte da nossa frota é exata- tos para assinar os contratos de construção. Dentro
mente destinada à cabotagem e ao transporte de de- do nosso processo, imediatamente entrando em efi-
rivados de petróleo, como gasolina e óleodiesel. Tra- cácia esses contratos, vamos iniciar um processo de
ta-se da frota mais jovem, e a mais antiga, de idade licitação para a encomenda de mais quatro navios
mais avançada, a que faz o transporte de petróleo Suezmax no Brasil.
bruto, que são exatamente os navios de maior porte, De acordo com o cronograma que vou mostrar
de maior capacidade. em seguida, pretendemos encomendar três navios

Neste quadro, procuro mostrar quantos navios para transporte de GLP, gás de cozinha, e mais sete
temos na frota para transporte de petróleo bruto. Os navios Aframax, da ordem de 90 mil toneladas. Em
navios que chamamos de VLCC são superpetroleiros seguida, iniciaremos o programa para reposição de
de 280 mil toneladas. No ano 2000, dispúnhamos de algunsnavios de produtos claros - navios para trans-
três navios desse tipo; hoje, em 2002, estamos redu- porte de gasolina, querosene -, que já estaremos ne-
zidos auma unidade. Então, de uma capacidade de cessitando de reposição.
839 mil toneladas, no ano 2000, hoje temos apenas Estamos considerando que todos esses navios
280 mil toneladas. serão incorporados no horizonte de 2005 até 2010,

Da mesma forma, dos navios que denomina- porque, mesmo com a imediata eficácia desses con-
mos Suezmax, de cerca de 130 mil toneladas, no ano tratos, mesmo que eles entrem em vigor no início do
2000, dispúnhamos de oito unidades. Agora, em ano 2003, o estaleiro necessita de 26 meses para a
2002, estamos reduzidos a 5 unidades, e, de forma entrega do primeiro navio. Então, só contamos efeti-
semelhante, o navio de porte de 90 mil toneladas. vamente com a unidade operando em 2005. Real-

Em resumo, no ano 2000, para a área de petró- mente, vamos contar com novas unidades operacio-
leo, tínhamos capacidade de cerca de 2 milhões e nais a partir do ano 2005.
300 mil toneladas; hoje, são apenas 1 milhão e 200 Neste slide mostro a nossa expectativa hoje de
mil toneladas. Note-se também que esses são os na- incorporação de novas unidades. No ano 2005, espe-
vios de idade mais avançada da nossa frota. Aqui es- ramos contar com duas novas unidades; em 2006,
tão os VLCCs, que são navios grandes, com 23 anos, com cinco; em 2007, mais cinco; e assim por diante.
e os Suezmax, que são os navios de 130, com idade Isso totalizaria até o ano 2010 uma incorporação de
de 22 anos, quando a idade média da frota é da or- 22 navios. Esses 22 navios representam para a
dem de 15 anos, isto é, os navios menores, que trans- Transpetro um investimento da ordem de 1 bilhão e
portam derivados, gasolina e óleo diesel; são, então, 100 milhões de dólares.
mais jovens, de tal modo que compensam e têm ida- Neste último slide, uma vez que aquele planeja-
de média de 15 anos. mento inicial da fotografia que tiramos no ano de

Neste quadro, mostro o nosso plano atualizado 1999/2000 não progrediu da forma que desejávamos,
que levamos à revisão do planejamento estratégico houve necessidade de contarmos com unidades para
da Companhia. Ele foi discutido no decorrer do se- escoamento da produção de petróleo da Bacia de
gundo semestre deste ano. Como já foi mostrado Campos, e de navios e tecnologia, contarmos com o
pelo Dr. Tadeu, temos esses quatro navios já licita- que chamamos de posicionamento dinâmico, de tal

modo a permitir as operações offshore - em alto mar

----- ------ -----~-----~~-
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- em condições de segurança operacional, seguran- P-50, a nossa luta é para que haja conteúdo nacional
ça ao meio ambiente. Compramos dois navios pron- que permita o retorno ao trabalho de milhares de tra-
tos no mercado e fizemos a conversão para o que balhadores que hoje estão desempregados. Esse de-
chamamos de navios aliviadores, usando a engenha- semprego aumenta o nível de violência em nosso
ria nacional, o detalhamento de todo o projeto de con- Estado, que todos conhecem.

:~:~~~~~a~~~:~~. c~~~~~~I~~~:sa~~~i~~6:~:oB~6~ Precisamos de uma política industrial para esse
de Campos. setor. Acredito, como disse Wagner Victer, que a Pe-

Essa é a situação atual de todo o nosso planeja- trobras pode ter um papel muito grande nesse pro-
mento de investimentos na área de construção de na- cesso. E nós, metalúrgicos, temos deconsiderar que
vios petroleiros. nem sempre o melhor preço é o menor preço para a

Sr. Presidente, era essa a exposição que eu Nação. Com essas obras indo ao exterior, a exporta-
gostaria de fazer. ção desses empregos tem tirado a perspectiva de

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salvador Zim- grande parcela dos trabalhadores meta~úrgicos do
baldi) ..., Agradeço ao Dr. Saito os esclarecimentos nosso Estado.
prestados. O Ministério de Minas e Energia e o Governo

Convido para prestar seus. esclarecimentos o brasileiro têm um papel muito grande nisso, o de fazer
Sr. Maurício Mendonça, Presidente do Sindicato dos com que a Petrobras retome o seu papel de indutor.
Metalúrgicos do Rio de Janeiro. Gostaria apenas de limitar-me a esse registro e enfa-

S.Sa. dispõe de vinte minutos. tizar a import~ncia que está tendo esta audiência, De-
O SR. MAURíCIO MENDONÇA - Em nome do putado Salvador Zimbaldi, opapel que ela já teve, evi-

Sindicato dos Metalúrgicos, agradeço a esta Comis- dentemente; junto com as.ações desta Casa, do Se-
são, ao .. DE:)putadoSalvador Zimbaldi, e apresento cretário Wagner Victere da Governadora Rosinha,
nossa solidariedade ao protesto pela ausência do junto ao Ministério de Minas e Energia~ Foramações
Presidente da Petrobras. conjuntas que levaram ásuspensã~ dessa licitação.

Após ouvirmos a exposição dos representantes Gostaríamos que a petrobras considerasse o
da Petrobras, do Sr. Presidente, ficamos bastante desenvolvimento nacional em suas licitaçôes.
preocupados, porque a exposição sugere que as co~ Obrigaefo,Sr.. Presidente.
sas caminham muito bem. Concordo com o Coorde- O SR. PRI:SIDENTE (Deputado Salvador Zim-
nadorda Comissão de Energia, companheiro Wagner baldi) - Agrade90 ao Sr. Maurício Mendonça, Presi-

dente do Sindicato dos Metalúrgicos, os seus esclare-
Victer, e com o que falou o Coordenador da Comissão cimentos.

de Energia, da Equipe de Transição do Governo Ro- Convido o. Sr. Alc.e.u Mariano MeHo efe Souza,
sinha, que não podemos ter a Petrobras como vilã. S b .. .,. d d' .u secretanoélln. ústria Naval e Petróleo, da Se-
Porém, tem?s uma política.no País que não leva em cretaria de Energia do Estado do Rio de Janeiro, para
conta as necessidades da indústria nacional de cons- apresentar sua exposição.
trução nav~letampouco as necessidades dos traba- S.Sa. dispõe de até vinte minutos.
Ihadore$.Se nesse. segmento da indústria naval já H· O SR. ALCEU MARIANO MELLO DE SOUZA-
vemos, no Estado do Rio de Janeiro, mais de 40 mil I' . I· . d d DmCla mente, .gostana .eagra ecer aos eputados
empregos diretos, hoje, estamos reduzidos a um nú- Salvador Zimbaldi.e Jandira. Feghali. o convite para
mero muito pequeno. E ainda a Petrobras, por defin~ participar desta ~udiência pública, e saudar os dema-
ção do· próprio Governo que encerra seu mandato, is Parlamentares, e senhoras e senhores.
construiu plataformas no exterior. A Secretaria de Energia, Indústl"Ía Naval e Pe-

N0sSá luta-quando houve a necessidade, para tróleo do Rio de Janeiro, desde o início do Governo
sermosouvi~os, deocupar a.Petrobras - tinha oobje- Garotinho, empenhou-se na recuperação da indústria
tivo,inchJsiye, de que essa Plataforma P-SO tivesse naval do Rio de Janeiro. AfiDal de contas, 90% do pe-
um conteúâo nacional, de que parte dela fosse cons- tróleo produzido no País e 90% da indústria são loca-
truídá aqui' no Brasi.l- isso não foi registrado pelos se- lizadas no Estado do Rio de Janeiro.
nhores. A Secretaria, •apesar de não ter nenhum instru.

Nosso sindicato, com 85 anos, tem uma trad~ mento direto de intervenção, procurou, desde o início,
ção deefefesa da economia nacional. Como com a articular uma estratégia de recuperação do setor.
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Num primeiro momento, iríamos recuperar o se- não foi totalmente contornada. É preciso criar um sis-
tor de reparo naval, depois os setores de offshore, de tema de garantia que permita que essas contratações
navegação de cabotagem e de longo curso. Para tan- se realizem.
to, juntamente com o BNDES e a Petrobras, convida- Atentos ao programa de investimento da
mos todas as indústrias que em algum momento ma- Petrobras, percebemos a necessidade de atualizar e
nifestaram interesse em arrendar as instalações do adequar as instalações dos estaleiros aos programas
Estaleiro Verolme, no Rio de Janeiro. Apresentamos da Petrobras. Para isso, com relação às P-51 e P-52,
então um modelo de negociação e o Estaleiro Fels a Secretaria alertou a Petrobras em tempo hábil sobre
Setal, de Cingapura, foi o que arrendou a instalação. as dimensões finais das plataformas projetadas pela
Posteriormente, o Estaleiro Jurong arrendou a insta- empresa Aker, da Noruega, no sentido de que fossem
lação do Mauá, propiciando com isso oportunidade compatíveis com os estaleiros nacionais. Como bem
para que déssemos continuidade à recuperação do disse o Dr. Carlos Tadeu, queremos na realidade uma
setor. longa discussão técnica da Petrobras, internamente,

Junto a essa estratégia de liberação dos ativos, quanto a especificações dos novos equipamentos de
tínhamos que dar novas condições de financiamento petróleo, bem como com a indústria no que diz respei-
no Fundo de Marinha Mercante, como também parar to a sua participação nesses projetos, a maneira
com a retenção de recursos que, todo fim de ano, como poderia se adequar, a melhoria necessária para
eram carreados para o Tesouro Nacional, em prejuí- que possa participar diretamente desse projeto.
zo do setor. De fato, nesses últimos anos consegui- A indústria naval é uma indústria montadora que
mos manter intactos os recursos do Fundo, com o ali- emprega muita gente, é também uma oportunidade
xílio da intervenção da Deputada Jandira Feghali, de gerar emprego no Estado e de criar uma geração
com a Medida Provisória n° 59. nova de técnicos e operários com qualificação. Além

Além disso, iniciamos com a Petrobras a discus- disso, dá certa nobreza ao emprego no Estado. Por-
são de um programa de substituição dos barcos de tanto, é muito importante que haja uma conjugação
apoio. A Bacia de Campos possui cerca de cem bar- de esforços no sentido de gerar condições para que
cos de apoio operando, dos quais 80% são de bande- as plataformas sejam construídas no País; senão, va-
ira estrangeira. Conseguimos, então, que fosse irn- mos dar empregos para asiáticos, árabes, e não é
plementado um programa no qual a construção de 22 isso o que queremos fazer.
barcos seria feita em estaleiros nacionais. Hoje, esse A Secretaria vem se empenhando, nesses últi-
programa é de absoluto sucesso; todas as embarca- mos anos, na recuperação do setor, com a colabora-
ções foram licitadas e várias foram entregues a diver- ção da Petrobras. Acredito que precisamos também
sos estaleiros reabertos para dar cumprimento ao fazer algum tipo de intervenção no Banco Nacional de
programa. Desenvolvimento Econômico e Social para que pos-

Para o êxito desse programa, a Secretaria teve samos dar continuidade a esse programa.
de promover a qualificação da mão-de-obra do Esta- Era o que eu tinha a declarar, Sr. Presidente.
do. Passados dez anos de recesso dos estaleiros, era O SR. PRESIDENTE (Deputado Salvador Zim-
preciso urgentemente criar um programa para qualifi- baldi) _ Agradeço ao Dr. Alceu os esclarecimentos.
car essa mão-de-obra e torná-Ia apta a atender as no-

Convido o Sr. Raul Sanson, Diretor da Federavas solicitações da indústria. Eu diria que mais de dez
mil empregos foram gerados desde 1999. ção das Indústrias do Rio de Janeiro, para sua expo-

O programa Navega Brasil foi desenvolvido pela sição.
Secretaria junto com o Ministério do Transporte e a S.Sa. dispõe de até vinte minutos.
Petrobras - o Dr. Saito já apresentou a demanda de O SR. RAUL SANSON - Gostaria de agrade-
barcos pela Transpetro. Infelizmente, o Estaleiro cer, em nome da FIRJAN, aos Deputados Salvador
EISA venceu a concorrência. Entretanto, há mais de Zimbaldi e Jandira Feghali a convocação para escla-
um ano se discutem as garantias junto com o BNDES, recimentos necessários, bem como de cumprimentar
o que tem impedido a assinatura do contrato. Precisa- os Parlamentares presentes, companheiros de expo-
mos criar um sistema de garantia aos estaleiros sim- sição, senhoras e senhores.
pies, menos complicado, já que agora o sistema con- Apresentaremos uma conceituação sobre o que
templa o financiamento da construção pelo estaleiro. consideramos política industrial. Em função da com-
Isso é muito importante porque os estaleiros experi- plexidade, talvez não possamos entrar em detalhes,
mentaram uma situação difícil no passado, que ainda buscaremos tirar um pouco essa imagem negativa de

~---~~--~ -~---~~-~~-- ----~-~---~~-~---
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que no passado a política industrial era cartelismo, fa- nanceiros que coincidam o desempenho da indústria
vorecimento a empresários, entre outras coisas. De- em longo prazo caracterizam a política industrial.
pois, daremos uma explicação sobre como a FIRJAN, Política industrial não mais se resume a subsid~

através de seus empresários, está engajada no mov~ ar, proteger as empresas e indústrias das pressões
mento para que tenhamos uma política industrial - por ajustamento. Seus objetivos são construir ambi-
nesse caso, de petróleo e gás. Finalmente, falaremos entes que expandam a competitividade da economia
brevemente sobre o setor naval. e a capacidade das empresas para avançar na dire-

Com relação à política industrial, a Firjan, com a ção de novas oportunidades no mercado exterior elou
contribuição da Petrobras, estáelaborando um docu- substituir bens importados, gerando, assim, melhor
mento contendo propostas de ações estratégicas. balança comercial para o Brasil.
Muito se falou que nos últimos dez anos foram invest~ A redução dos obstáculos à produção e ao in-
dos 100 bilhões de dólares nesse setor, uma quantia vestimento são chaves nessa estratégia. São fortes
bastante significativaem.qualquer país. Foi provado as evidências de que o baixo crescimento da produ-
que temos um mercado. Fabricamos plataforma, já t~ ção e da capacidade de oferta tem sido uma restrição
vemos estaleiros -uma alavanca para o setor de pe- importante ao cresCimento das exportações. O Brasil
tróleo e gás, porque é o que mais consome, quer d~ possui elevado déficit em infra-estrutura e o setor pro-
zer, investe. Então, por que estamos agora nessa s~ dutivo sente os efeitos da deterioração dessas condi-
tuação? ções. Existe déficit em energia elétrica, petróleo, gás,

Nos últimos anos, uma série de medidas foram e nos setores hidroviário, rodoviário e portuário, e de
implementadas no Brasil visando fortalecer a influên.. saneamento básico. Então, a necessidade de au-
cia de mecanismos de mercado nas decisões de apl~ mentar a oferta exportável da .econornia•eleva a im-
cação de recursos. portância de mobilização dos instrumentos capazes

Podemos citar a liberação do comércio exterior, de afetar a atratividade do setorexterno e a qualidade
a privatização, ofimdo controle de preços e um com- de investimentos.
portamento mais liberal perante o investimento es- O Governo dispõe de um conjunto amplo de ins-
trangeiro. tituições, legislações e estrutUras regulatórias que

Em 1994, com o Plano Real, criou-se um amb~ afetam o dia-a-dia da empresa. Os instrumentos que
ente macroeconômico mais estável, o que favoreceu regem a política industrial são emendas à Constitui-
os estímulos à poupança e ao investimento. Contudo, ção, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, me-
das lições apreendidas no passado, sabemos que dida provisória, decreto legislativo, resolução, decre-
para romper o baixo ciclo de crescimento que propicia to, portaria, instrução normativa e convênio com. o
alavancara indústria nacional e gerar novos empre- FAS. Quem poderia ajudar o Governo?Os empresá-
gos será necesSário implementar uma política indus- rios, através das federaçõeseassociações de classe,
trial baseada em estratégia que fomente o desenvol- os trabalhadores, pormeiode relacionamentos traba-
vimento industrial e tecnológico, reduza a pobreza e a Ihistas, e os agentes de investimento, que poderiam
desigualdade social, ofereça educação e conhec~ propiciar essa agenda e contribuir para mudara situa-
mento, além de criar condições adequadas à inser- ção atual, que todos mencionaram nessa política in-
çãocompetitiva das empresas na economia global. dustrial.

A indústria tem papel fundamental nesse pro. Qual a contribuição da Firjan? Parece interes-
cesso, pois é a principal responsável pt;}la produção e sante porque estamos voltando à situação que origi-
difusão de avanço tecnológico, com impacto nos de- nou o movimento iniciado por empresários do Rio de
mais setores da economia, contribuindo de forma sig- Janeiro, o qual cresceu, se alojoll na FIRJAN, tomou
nificativa na geração de emprego e divisas. asas e hoje se chama Conft;}deração Nacional da

Com a terceirização, parte do emprego e do va- Indústria do Petróleo- ONIP. Trata-se de uma organi-
lor que era gerado diretamente pela indústria passou zação que busca cri~roportunidades para a elimina-
a ser ~09tapilizado no setor de serviços. Entretanto, ção de barreiras que impedem ~ma melhor situação
vale lembrar que parcela importante dos serviços de investimento e de planejamento no setor de petró-
existentes é direta e indiretamente resultante de um leo e gás.
setor industrial.expressivo. A preocupação com a ob- Em .1998, a Petrobras encomendou.doie plata-
tenção de resultados específicos quanto à evolução e formas de uma companhia brasileira. A encomenda
ao desempenho do setor industrial e a ênfase nos as- era para. reforma e aquisição de algumas platafor-
pectos estruturais, recursos técnicos, humanos e· f~ mas. Pois bem, a companhia simplesmente disse que
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havia o pedido de construção e reparo de plataformas à REPETRO, embora já haja reivindicação em relação
- que chegou a quase 2 bilhões e 400 milhões, dos a isso. Não vou alongar-me nessa questão - penso
quais 300 milhões, de fato, foram empregados no que já falei o bastante -, mas não se consegue demo-
Brasil e 2 bilhões e 100 milhões, no exterior. ver a REPETRO. Então, o investimento, de maneira

O que aconteceu? No Brasil, com 300 milhões, geral, é mais facilitado para compra no estrangeiro.
geraram-se 6.600 empregos. No exterior, com o res- Capacitação industrial. Com o boom de 100 mi-
tante da quantia, geraram-se 48.000 empregos. Dian- Ihões, procuramos ver com o que a organização po-
te disso, começou nosso movimento. Sentimos na- deria contribuir em termos de capacitação industrial.
cessidade de fazer algo, uma vez que não existia na- Este assunto foi tratado pelo Sr. Tadeu, nosso amigo
nhuma política industrial. Sendo assim, organizamos da PETROBRAS. Eles também se mobilizam, procu-
o movimento "Compete Brasil". À época, com apoio ram nos ensinar a pescar, e nós tentamos descobrir
da ANP e com forte ajuda em nosso Estado, principa~ onde há peixe.
mente do Secretário Wagner Victer, conseguimos fa- Qualificação de mão-de-obra. Decretamos na
zer o movimento decolar. Com isso, tiramos um peso, ONIP que, com o movimento, seriam criados quase
um fardo de nossos ombros, pois se dizia que os em- 15 mil empregos. Entretanto, esses empregos, infeliz-
presários não estavam fazendo nada no sentido de mente, não são comuns, têm conotação especializa-
tentar, de uma maneira ou de outra, inserir maiores da, são para engenheiros de poço, de ducto etc. É ne-
encomendas no Brasil. cessário melhor estudo sobre o assunto.

O movimento "Compete Brasil" resultou na fun- É importante deixar bem claro o objetivo do mo-
dação da ONIP, Organização Nacional da Indústria vimento: estimular a contratação local de bens e ser-
de Petróleo. A ONIP é constituída por um bloco de fi r- viços pelas companhias de petróleo concessionárias
mas estrangeiras, do qual participam as oíl companí- de EP; garantir o mesmo preço de contratações no
es, as contractors e as operadoras - essas firmas dis- mercado internacional; obter preferência para as em-
cutem conosco no conselho deliberativo -, por órgãos

presas nacionais, vis-à-visàs empresas internaciona-
governamentais, a. PETROBRAS, a FINEP e o is; e condições de igualdade técnica, comercial e fi-
BNDES, e, equilibrando o conjunto, pelas firmas nac~
onais: FIESP, FIRJAN, ABDIB, CNI e, recentemente, nanceira; gerar empregos qualificados e bem remu-
SINAVAL e ABIMAQ, de São Paulo. nerados e desenvolver tecnologias competitivas para

comercialização local e internacional.
Para auxiliar nosso trabalho, há o que chama-

Não se quer: subsídios ou proteções anacrôn~mos de "sócios mobilizadores", que são as várias as-
sociações de classe: associações de apoio marítimo, cas, exclusividade para as empresas nacionais, des-
de perfuradores, etc. Há também órgãos engajados, locamento dos contratos e encomendaspara o exteri-
Secretarias voltadas para o petróleo, como no Espír~ or sem oferécimento de oportunidades locais, inviabi-
to Santo, na Bahia, no Rio Grande do Norte, etc. lização das empresas e grupos de pesquisa existen-

Qual é nosso objetivo com a ONIP? Basicamen- tes nas universidades e centros de pesquisa.
te, tentamos atrair e viabilizar qualquer investimento, Quais são os princípios que regem tais observa-
de fora ou de dentro do Brasil. Justamente por termos ções? Manter o regime de plena competição para que
três grupos com orientações, perspectivas e origens os fornecimentos se façam com preço e qualidade;
diferentes, téntamos fazer aquilo que talvez o Gover- evitar barreiras à entrada de empresas estrangeiras
no não esteja auxiliando a fazer: a política industrial. que queiram instalar-se no Brasil para produzir e de-
Nosso propósito, além de trazer investimento, é max~ senvolver o setor; fair competition, ou seja, condi-
mizar as compras no Brasil, gerando riqueza e em- ções equânimes para as empresas locais; condições
pregos. É importante observar esse aspecto, porque, de financiamento adequado e regime fiscal neutro,
em certos tipos de investimento feitos no Brasil, por que, no caso da REPETRO, infelizmente não temos.
exemplo, de compra de um prédio ou de qualquer Oll- Basicamente, essa é a idéia da ONIP. Fundada
tro bem, ocorre o investimento, mas não se geram há três anos, a organização tem conseguido alcançar
empregos. Finalmente, outro objetivo é agregar tec- seus objetivos, embora encontrando algumas barrei-
nologia, muito importante para o Brasil. ras, que gostaríamos fossem desfeitas.

Como funciona a ONIP? Ela tem comitês de tra- Já se disse algo a respeito do SINAVAL, mas
balho.lnclusive, nosso amigo Alceu, aqui presente, é vou aproveitar a oportunidade para fazer algumas ob-
do offshore Naval. Os comitês têm contribuído bas- servações, porque, na reunião que representantes do
tante. No termo tributário, infelizmente, ficamos presos SINAVAL tiveram com o então candidato Luiz Inácio
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Lula da Silva, foram apresentadas algumas propos~

ções. A idéia é que o Governo - repito: o Governo,
não a PETROBRAS -, por meio de uma política indus
trial, defenda a construção de plataformas no Brasil. E
ele tem instrumentos para tanto: tributação, tarifas de
importação e exportação, financiamento. Enfim, o
Governo tem mecanismos para ajudar.

Mecanismos de financiamento. Como já se dis
se, o processo é difícil. Não é fácil· conseguir rapida
mente dinheiro no BNDES. Estou vendo aqui que há
seguro para casco no mercado internacional. Existe
umadiferençado IBA que desestimula nossa compo
sição de preço.

Suplay boat. Já se disse aqui que se está de
senvolvendo. Já pegamos o número de 22. Existe um
mercado grande.

Sobre plataformas e tecnologia já se comentou.
Não vou entrar em muitos detalhes. Ao encer

rar, quero esclarecer algo que talvez tenha sido dito
aqui: que éculpa nossa, dos empresários de maneira
geral.Entretanto, lembro que o Governo não divulgou
o movimento, .. não divulgou nossa participação. Os
senhores devem ter reparado que evitamos falar em
Custo Brasil. É uma realidade convivemos com ela.
Temos de ser cOmpetentes, caso contrário, podemos
fechar. Porexemplo, 60% das caldeirarias brasileiras
já fecharam. A ABIDB já levantou esse dado.

Queremos exatamente oportunidade de dialo
garcom o Governo. Que existam debates como este,
em que possamos trazeresclarecimentos. Os senho
res perceperamque o mercado existe. Cem milhões
de dólares é. dinheiro .em qualquer lugar. Acredito
que, atualmente, no Brasil, o setor petrolífero seja o
único qu~ esteja indo para frente. Apesar de alguns
arranhões,?onseqÜêncii:l. de. problemas que pred
sams~rJesolvidospelo Governo, é o único setor que
continua ~ .. crescer. Não querelTios ficar dependentes
de importação, por isso, realmente estamos investin
do.

A PETROBRAS será o nosso grande player.
Não adianta dizer que estão vindo vultosos invest~

mentos de fora, porque a PETROBRAS ainda é a
grande indutora, .é nossa grande parceira na indús
tria. Temos. de preservá-Ia, trabalhar junto com ela e
trazer o Governo como Governo, que, para nós,é o
Congresso Nacional. A FINEP, o BNDES, a
PETROBRASestão conosco, mas, para fecundar
nosso moviment~em prol de·mais e melhores empre
gos,.falta justamente o Congresso Nacional. P?rtan
to, gos~aria.de.pedir que não fic~ssemossó nestapr~

meira avaliflÇão. A Deputada realmente acertou em
cheio ao se referir ao setor, que hoje se encontra tu.

multuado com o problema das plataformas; mas essa
é a ponta do iceberg. Por baixo está a geração de po
líticas que precisa ser feita.

A propósito, vamos apresentar sugestões para
tais políticas. Já estamos na terceira revisão de um
documento sobre políticas industriais.• De todo modo,
já afirmamos que não queremos nada de proteção,
nada de melhoria; queremos que o Congresso nos
ajude.

Se os senhores conseguirem melhorar o Custo
Brasil com as reformas tributária e trabalhista, entre
outras, agradeceremos muito. Enquanto isso, vamos
continuar lutando.

Estamos aqui, presentes, e não estamos caia
dos nesta que talvez seja a primeira oportunidade de
trazer, publicamente, nossa mensagem ao Congres
SO Nacional.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Salvador Zim

baldi) - Agradeço ao Dr. Raul Sanson, Diretor da
FIRJAN, os esclarecimentos.

Tendo em vista ser o último palestrante da ma
nhã e ter solicitado a palavra, a.pesarde não estar ins
crito no programa, abriremos uma exceção e ouvire
mos o Pastor Bentílio, dirigente do Sindicato dos Me
talúrgicos de Niterói, que fará suas considerações
com brevidade. Uma vez que o Dr. Cláudio Fontes
abriu mão defazer seus esclarecimentos e que tanto
o Dr. Carlos Tadeu da Costa Fraga quanto o Dr. Ken
saku Saito esgotaram suas ponderaçõescom relação
à PETROBRAS, ouviremos S.Sa. por aproximada
mente cinco minutos.

O$R. PASTOR BENTíLIO- Bom dia. A graça e
a paz do Sennor Jesus estejam neste plenário.

Sou pastorda Igreja Batista e vou citar um vers~

culo bíblico, Salmo 24, que diz que ao Senhor perten
ce a Terra e a sua plenitude. Tudo que mora nela per
tence a Deus.

pa.rabenizo os senhores pelo trabalho que se
está realizando hoje aquí.

V9u narrEir um fato muito importante, que diz
respeito à indústria naval do Estado do Rio de Janei
ro. Como ativista sindical, trabalhei na base na déca
da de ao, quancJoo Estaleiro Mauá e vários outros
comportava~ 5é) mil trabalhadores. A partir da déca
da de 7p, Onúmero de trabalhadores foi-se reduzindo
em razão de políticas que foram deteriorando a indús
tria naval. Eu vinha discutindo, pelo Partido dos Tra
balhad1res, com o Governo Estadual sobre a criação
da Câmara Setorial Naval. Essa é a primeira bandeira
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que tem de ser debatida nesta. Comissão, presidida.
pelo Deputado Salvador Zimbaldi - Deus o abençoe.

A discussão de hoje está sendo muito importante
e rica, uma vez que vejo presentes os ilustres repre
sentantes da PETROBRAS, Sr. Wagner Victer,e da
atual Governadora Benedita da Silva. Em 1988, houve
uma grande vitória popular com o governo do Sr.
Anthony Garotinho e da Sra. Benedita da Silva. Creio
que este Plenário vai enriquecer muito o debate.

Como fez o próprio Sr. Wagner Victer, relembro
as primeiras caravelas vindas para o Brasil. Reitero o
fato, primeiro, colocando-o em Atos, capítulo...

(Intervenção inaudível.)
(Não identificado) - Pode ser aí uma profecia,

de repente...
O SR. PASTOR BENTíLlO - Já estou profético,

não é? (Risos.) O apóstolo Paulo, no ano 56 depois
de Cristo, partiu de Jerusalém para Atenas ou para
outros países, como a Macedônia, a fim de pregar a
palavra de Deus. Viajou de navio. Portanto, é rico e
importante o Plenário da Câmara dos Deputados dis
cutir, à luz da palavra de Deus na Bíblia, a questão do
trabalho. É de trabalho que precisamos.

O Rio de Janeiro, como detentor de 90% da in
dústria naval, junto com o Deputado Salvador Zimba~
di e com esta ilustre Mesa, composta pelo Sr. Maur~
cio Mendonça, Presidente do Sindicato dos Metalúr
gicos do Rio de Janeiro, com o Presidente José Mas
carenhas e o Sr. Miguel Moraes, tem de dar grande
ênfase à criação da Câmara Setorial Naval.

Convoco a FIRJAN, a PETROBRAS eo BNDES
a promoverem, com todas as 27 Unidades Federat~

vas do Brasil, discussão nacional sobre a implanta
ção da Câmara Setorial Naval no Estado do Rio de
Janeiro, pelo importante papel que desempenha no
âmbito nacional e pelo destaque dado à
PETROBRAS como empresa de ponta inserida no
mercado globalizado, conforme disse o Sr. Tadeu.

Nós, brasileiros que amamos nossa Pátria e
nosso petróleo, temos de resgatar a soberania do
País. Falando como pastor da Igreja Batista, conside
ro o momento crucial para unir toda a engrenagem
brasileira e esquecer as mágoas e os problemas do
passado. Oito anos de Governo se passaram sem
que nada fosse criado ou discutido. A virada de ano
para 2003, com a posse do novo Presidente, Luiz Iná
cio Lula da Silva, será uma grande oportunidade de
promover discussão nacional sobre o pólo da indu&
tria naval no Estado do Rio de Janeiro.

Para seguir o exemplo de países como a China,
que produz vários navios em Cingapura, devemos

convidar o Presidente da FIRJAN, Sr. Eduardo Eugê
nio Gouvêa Vieira, e a Governadora do Estado do Rio
de Janeiro, Sra. Rosinha Garotinho, além dos Gover
nadores dos demais Estados litorâneos, não impor
tando o partido a que estejam afiliados, a participar de
uma grande sessão plenária na Câmara dos Deputa
dos em que se discuta a implantação da Câmara Se
torial Naval.

Aproveito o ensejo para falar da situação de Pa
ulo Carvalho Martins no Estaleiro Mauá. O compa
nheiro foi muito perseguido por um judeu Presidente
da empresa Mauá-Jurong, que o puniu por trinta dias.
Faço esta nota de repúdio e convoco os companhei
ros da FIRJAN a ligarem para a empresa e verificar o
que houve. Pelo que sei, o companheiro colocou na
reivindicação da categoria o aumento da cesta básica
de alimentos para os trabalhadores, e, por isso, a em
presa o expulsou. Como sou um pastor e ele um ser
vo de Deus, procuro ajudá-lo. Já recorri ao Deputado
Magno Malta, também da bancada evangélica da
Igreja Universal. O próprio Sr. Marcelo Crivelo me li
gou e pediu que, juntamente com toda a bancada
evangélica do PT e com representantes de outras for
ças políticas, como o Deputado Jair Bolsonaro, mani
festasse sua solidariedade.

Parabéns à Mesa pelo grande trabalho que está
realizando.

Que Deus abençoe todos nós e a Pátria brasileira.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Salvador Zim

baldi) - Agradecemos ao Pastor Bentílio os esclareci
mentos prestados.

Como a Deputada Jandira Feghali, autora do re
querimento, precisou ausentar-se em razão de cha
mado urgente para comparecer à ANEEL, devendo
retornar em breve, vou passar à chamada dos Depu
tados inscritos.

Por questão de mobilidade, creio que os senho
res expositores poderiam responder da própria ban
cada, por meio dos microfones que aí estão.

Com a palavra o Deputado Clementino Coelho.
O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO 

Em primeiro lugar, parabenizo a Comissão e o Presi
dente, Deputado Salvador Zimbaldi, pelo evento.

É realmente muito importante para nós, Parla
mentares, conhecer este negócio - digamos assim 
que é a PETROBRAS, empresa cuja competência,
tamanho e capacidade de influenciar e de colocar o
Brasil como um dos grandes players do mercado
mundial em setor tão estratégico tanto nos orgulham.
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Acho que deveria ser obrigatório que cada Par- direita, tem-se priorizado investir naquela área. Tal-
lamentar que aqui está defendendo o Brasil conhe- vez Suape seja, atualmente, em termos de infra-es-
cesse com mais profundidade a potencialidade da trutura e de capacidade, omaior porto do Norte e Nor-
PETROBRAS. deste. Oferece um calado natural excepcional para

Não assisti a todo o seminário porque, infeliz- navios de última geração, como os graneleiros.
mente, esta Casa tem várias atividades ao mesmo Temos informação de que o próprio Porto de
tempo - há pouco realizava-se homenagem ao Pres~ Pecém surgiu mais de vontade política do que de de-
dente Fernando Henrique, além de sessão extraord~ cisão técnica. Era muito mais fácil fazer uma ferrovia
nária para apreciar a Medida Provisória n° 66. Ouvi, que ligasse o Ceará a Suape para se ter um corredor
contudo, as exposições do Sr. Carlos Tadeu e do Sr. de exportação. No Brasil, infelizmente, cada Estado
Wagner Victer, quem sabe Presidente da tem um porto, e não podemos operar todos os portos
PETROBRAS no próximo Governo. Temos também porque precisamos ter produtividade e competitivida-
acompanhado, pelos jornais, as declarações de de, deve haver uma escala.
S.Exa., que tem notório saber na área, e gostaria de Abstraindo a política, que sempre vai existir, so-
fazer alguns comentários. Talvez o Dr. Carlos Tadeu bretudo nesta Casa, no Governo·e numa empresa
possa dar algumas explicações. como a PETROBRAS, cujo maior acionista é o Esta-

Há um relatório da ANP, recentemente divulga- do - conversando com o Sr. Wagner Victer, eu dizia
do pela imprensa, feito pela Booz, Allen & Hamilton, que política é importante, mas que o foco central tem
que analisa o quadro de refino no Brasil de agora até d ,. .. b
2010 ou 2012. Há vários cenários, que vão de 4 b~ e ser o tecnlco -, quena ouvir um pouco so re o ce-

nário das três refinarias. Se o cenário no novo Gover
Ihões de dólares até 14 ou 1S bilhões de dólares de no poderá ser de geraçãode emprego, renda e diVisa
investimento na parte de refino. e de auto-afirmação da PETROBRAS e do setor pe-

Não li o relatório todo -solicitei àpresidência da trolífero.
PETROBRAS e o recl;3bi antes de ontem -, mas ele

Outra pergunta - sei que há aqui técnicos da
cita a construção de três refinarias no Brasil, neste ce- PETROBRAS da maior capacidade: o que poderia
nário de médio prazo, salvo engano, cada uma com ser dito, do ponto de vista técnico, do potencial de
capacidade de 190 mil barris/dia. Pernambuco no que diz respeito a lugar e logística e

A pergunta é a seguinte: sou Deputado por Per- do Complexo de Suape versus as opçõ1es Ceará e
nambuco, que vem em luta há mais de dez anos pela Maranhão, que foram as mais ventiladas?
construção de uma refinaria no Nordeste. Gostaria de
ter, por parte da PETROBRAS, aconfirmaçãode boa- Chegou ao conhecimento da bancada.de meu
.. Estado da atual Legislatura a existência de relatórios

tos que OUVI, dosquaisnãovl documento ou prova. técnicos da PETROBRAS que recomendavam Per-
No primeiro Governo de Fernando Henrique, Per-
nambuco chegou a fazer um.grande movimento, em nambuco como a localização ideal-argumento queo
todo o Brasil, pela refinaria. Porém, a discussão der~ Dr. Wagner Victer reforçou em conversa que teve co-
vou da argumentação técnicapara a questão política. migo - para fazer o refino destinado talltoà exporta-

E d" ., I I' . d ção, quanto à distribuição no próprio mercado nor-•. nquantose Iscutlam questluncu as po ItlcaS o
Maranhão, do Ceará.e de Pernambuco - Lula tem dito destino. Além disso, cumpre lembrar que a precária
que o maLdo Brasil não é econômico, é político -, a ref~ ~~~aef:~;:~~~~~~~~nte no Nordeste está concen-
naria da Bahia foi· duplicada. Diante da interminável
discussão política e da necessidade existente, que a Eram esses os questionamentos.
nova refinaria viria a suprir, a PETROBRAS fez o que Temos de renovar esse movimento com base
tinha de fazer: a duplicação da refinaria da Bahia. em questões técnicas. Precisamos ter a

O que se ouve - aliás, não só ouvimos falar; PETROBRAS como parceira, assim como o Governo,
também confirmamos a informação in loco - é que e nos valer de decisões políticas não para se sobre-
Pernambuco está erh posição logística favorável em porem aos aspectos técnicos, mas para darem celeri-
termos de Nordeste, como também tem a tradição de dade à decisão.
ser um Estado com vocação paraa prestação de ser- Gostariade fazer outra observação. Não assisti
viços e distribuição. Pernambuco tem o Complexo a toda a palestra, mas ouvi alguém afirmar - não re-
Portuário deSuape, o mãiorirwestimento, continuado cordo quem -, sobre a construção das plataformas no
e consecutivo, que O· J:!stadO· faz há mais de trinta País OU lá fora, assunto que está nos jornais, que, sal-
anos. Não importa se o Governo é de esquerda ou de vo engano, dificilmente o Brasil teria condições de
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concorrer em preço com a Coréia. Foi isso que se afir- dade de refino no Brasil. As conclusões são até fáce-
mou aqui? is. Como mostrei ali, a produção de petróleo no Brasil

O SR. WAGNER VICTER - Não, o que foi dito é está crescendo, graças a Deus, a taxas sem paralelo
que o Brasil tem preços competitivos, mas alguns paí- no mundo. O crescimento da produção de petróleo do
ses, como China e Coréia, tem práticas tão fortes de Brasil nos últimos cinco anos foi de 12% ao ano. Não
subsídios - alguns até usam mão-de-obra escrava -, existe nenhuma empresa de petróleo no mundo que
que impedem alguns países, por mais que sejam cresça nem perto disso. E vai continuar crescendo as-
competitivos e tenham preços internacionais, de ofe- sim, ou seja, muito brevemente vamos começar a
recer preço menor ou o menor preço do mundo. produzir no Brasil mais do que consegue atender hoje

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO - nossa capacidade instalada de refino. Isso é líquido e
Perfeito. certo. Vai acontecer. O que está sendo indicado no

No entanto, entendo que, mesmo nesse cenário estudo da ANP, obviamente de forma mais precisa, é
de concorrência desleal, em que somos alijados do algo fácil de se perceber e que, mais dia, menos dia,

vai acontecer.processo apesar de sermos competitivos, na decisão
da PETROBRAS - empresa singular, que, por um O segundo ponto diz respeito ao que a
lado, deve ser gerenciada segundo as regras do setor PETROBRAS tem feito, em curtíssimo prazo, diante
privado para ser competente, mas, de outro, talvez re- de suas necessidades e dessas projeções. Ainda te-
presente o próprio Estado em termos de política para mos capacidade de ampliar algumas das refinarias
o setor -, não deve pesar apenas o critério preço. Há existentes. Para a PETROBRAS e para o País é mui-
que se levar em conta também o que foi dito aqui: que to menos oneroso ampliar uma refinaria existente do

que construir uma nova. Mas isso tem limite. Então,
em um investimento como esse, às vezes, um terço é

estamos hoje empenhados em modernizar nossas
equipamento, um terço é operação, um terço é tribu- instalações e ampliar a capacidade de refino daquilo
to. Se se deixa de operar aqui dentro, alimenta-se a

que já existe.
máquina tributária ultramar. Por mais subsídio que
haja em outros países, alguém lá está recolhendo tr~ Mais adiante, e não vai ser muito tarde, a indús-

tria de petróleo no Brasil - não só a PETROBRAS,
buto. Há os tributos indiretos, os tributos diretos, a ge-
ração de emprego e o desdobramento dessa cadeia. mas todos os agentes dessa indústria - vai ter de se
Temos de pensar no que a criação de dez mil empre- defrontar com a realidade: ou aumentamos a capaci-
gos gera de renda e no desencadeamento do proces- dade de refino no País ou a quantidade de petróleo

produzida que não pode ser refinada aqui vai ter de
so, sobretudo no momento em que estamos. O Brasil ser processada em outro lugar.
tem de deixar de patinar, o Brasil tem de voltar acres-

Para fazer esse investimento, uma série de escer a taxas sustentáveis, para não vivermos eterna-
mente em instabilidade ou com temor. tudos adicionais têm de ser feitos, um deles diz respe

ito à localização. Não conheço o relatório que V.Exa.
Em relação à questão do subsídio, se o Brasil mencionou a respeito da recomendação de se locali-

tem tecnologia para construir e é competitivo, a em- zar em Pernambuco uma refinaria que eventualmente
presa não pode considerar em sua decisão somente venha a ser construída, mas certamente já há estu-
o preço, mas o que está dito no jornal: o interesse na- dos em andamento, comandados pela própria ANP,
cional, a questão conjuntural, a necessidade de se que levam em conta as possíveis localizações de
gerar emprego, de se consolidar. pontos de refino adicionais no País. E a PETROBRAS

Eu gostaria de me concentrar no cenário das tem discutido o assunto com outras companhias de
três novas refinarias. petróleo, visando a identificar as oportunidades e, ob-

a SR. PRESIDENTE (Deputado Salvador Zim- viamente, a atuar nelas.
baldi) - Concedo a palavra, inicialmente, ao Sr. Car- Outro ponto. Não sou um técnico da área de ref~

los Tadeu da Costa Fraga, o primeiro citado, e, na se- no. Toda a minha formação na PETROBRAS, ao lon-
qüência, aos demais expositores que quiserem res- go de 21 anos de carreira, se deu na área de explora-
ponder à pergunta do Deputado Clementino Coelho. ção e de produção. Conheço desse assunto exata-

O SR. CARLOS TADEU DA COSTA FRAGA - mente o que eu lhe passei. Mas fica aberto o ofereci-
Deputado Clementino Coelho, tentarei esclarecer a~ mento para promovermos um encontro de V.Exa.
guns pontos dos seus questionamentos. com nossos profissionais da área de refino a fim de

Em primeiro lugar, existe, sim, um estudo feito complementar as informações que forem necessári-
pela ANP sobre a demanda futura relativa à capac~ as.
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Em relação ao outro assunto, queria fazer um tamos atrasados para a construção de pelo menos
pequeno comentário. Certamente temos condições três refinarias no Brasil.
de construir plataformas de grande porte no Brasil. E A capacidade de ampliação da PETROBRAS é
isso vem sendo provado ao longo do tempo. Algumas limitada. Temos hoje necessidadede investimento no
das licitações recentes foram vencidas aqui. Eviden- curto prazo que aponta, claramente, também a ne-
temente- comofoi dito de forma brilhante por meu cessidade de investimento.no Nordeste. O Nordeste
colega Raul Sanson -, há duasquestõesfundamen- é hoje um importador líquido de derivados.
tais não só para a construção de plataformas, mas Entao, estamos à.beira. de um co.lapso do refino.
para todo o desenvolvimento da. indústria de base do Essa decisão é necessária e só não foi tomada por-
Brasil: uma delas é a capacidade de financiamento; a que não há ninguém desenvolvendo a política desse
outra, a tributação. setor. AANP di~ que não é sua responsabilidade; a

Esses dois pontos equacionados alavancam, de PETR()BRAS diz que hoje está nomercado aberto; o
forma monumental, a capacidade de construir no Bra- Ministério de Mi~~se Energia volta-se para o setor
sil naosóplataformas, mas outros equipamentos e de elétrico e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria
gerar empregos. Esses são os dois pontos funda- e Comércio Exterior.não fala .sobre o assunto. É o
mentais. mesmo problema do refino, a volta do setor naval.

Quanto ao restante: temos carteira de enco- E para piorar, Deputado, também há a ameaça
mendas; temos condições deter preços, inclusive fi- externa. A PETROBHAS,de maneira equivocada,
nais, menores queoutros países - existe até histórico anunciou a intenção, em 25 de janeiro d~ste ano, de
de .licitaçôes recentes onde. os preços mais baratos comprar umarefinariano.exterior. Em minha opinião,
foram oferecidos aqui, e serão mais baratos e mais como cidadão e até como político que rnilitano Esta-
competitivos ainda se houver tributação favorável e do do Rio de Janeiro, éumapráticatotalmente inacei-
capacidade de financiamento. Essas duas questões, tável termos preços internacionais.de derivados que
para mini, são centrais. venham gerar receitaparacomprar refinarias no exte-

O $R. PRESIDENTE (OeputadoSalvador Zim- riar, que venhamjogar c~n~rél as refin~ria.s no Brasil.
baldi) - Oro Wagner Victer. Se comprarmos uma refinaria no exterior, nos Esta-

O SR. WAGNER VICTER - Deputado Clementi- dos Unidos, por. e~empl()o, .devemos e5q!Jecer a refi-
no Coelho, primeiramente, OUVi a referência do nosso naria no Nordeste, porque aqUelarefirlê:lria estarátra-
pastór9úanto a Senador,. Deputado e Presidente. balhandoem urna árra de influência próxima ao Nor-
Não tenho. vontade nem pretensão de sê-los; tudo deste. Então, vive o mesmo problema.
que .exist~ é especulação. Fico envaidecido pela 113m- No tocante às platafo~rnas, até os órgãos mais
brança dos amigos, mas tudo é especulação, não há liberaisdo mundo, comooprRprioBa.n~o Mundial, es-
nada concreto at~ .então. Agradeço as referências pc- tabelecem, emsua~ regrasdelicitaçã(), nos seus gui-
sitivas. Ficoenvaidecido.c~mo técnico, mas, até o de /ines, preferênciade.1.S%paraa in~ústria nacional
momer;'to, são somente especulações. em qualquer lugar do mundo.. Noêrasil não pratica-

Sua consideraçã~foi muita oportuna no que diz mos isso.Muito pelo contrário: a política tributária bra-
respeitÜ'ao refino. Gostaria de expor alguns dados sileira é errada e autofágicél'
importantes. O Sr. Tadeu falouna questão dos tributos, mas,

Pprmais contraditório que pareça, o setor de a partir dos últimos anos, tocla admissão temporária
construção de plataformas e ° setor naval estão vi- de plataformas que produzem no Brasi! não paga
vendo ()ornr~mo proplemaque ocorre no setor de refi- qualquer imposto.. Isso não ~. para aquele um terço
no. É ~mrsma coisa: não há uma política nacional da plataforma, mas parél todas as atividades, inclusi-
sobre a questão do refino, e o Brasil está à beira de ve a de perfuraçã().Ela~.vêmsernpagar imposto de
um colapso nessa área. importação, sem pagar IPI e ICMS, com exceção de

() ~studo feito pela. ANP foi contratado a uma uma lei sancionada recentemente pela Governadora
con$u~oria., ° grUpO Booz Allen. & Hamilton, que Benedita da Silva.
apont~pumdéficit de refino no Brasil, no curto prazo, Em suma, as empresas. de petróleo, •• não so-
de aooroU barris diários. Se considerarmos que se mente a PETROBRAS, têm benefício tributário que
leva Uf9p~tí?dO de cinco a seis anos para construir supera a faixade4()%. Então, 109icamente, doponto
uma refi~aria,cercade mil dias de construção, mais de vista da legitimidade,seria natural seter uma con-
24 mese~deprojeto e licenciamento ambiental, já es- trapartida de conteúdo local mínimo.
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Não é pedir nada de mais: as empresas já têm ria precisa desses instrumentos não só para imple-
benefício tributário significativo, benefícios que não mentar a política de desenvolvimento, mas até para
acontecem nem em segmentos muito importantes, dar sustentação na arrecadação tributária futura, por-
como o setor de remédios. A importação de remédios que trazemos novos negócios.
para atender a doentes crônicos paga impostos; já as Talvez não se perceba num primeiro momento o
plataformas não pagam. retorno do capital investido, do financiamento, da lu-

O mínimo que se espera é alguma contrapartida; cratividade. Se não existe a política hoje, a
caso contrário, teremos o recente exemplo africano, PETROBRAS, pelas singularidades que tem, é obri-
que citei, e, no caso do refino, teremos também o exem- gada a realizá-Ia e a levar em consideração não me-
pio nigeriano, que é paralelo: a Nigéria é grande produ- ramente o retorno, a análise de performance financei-
tora de petróleo e importadora de derivados. Se não in- ra, mas a responsabilidade que tem de promover o
vestirmos no refino, teremos um problema exatamente desenvolvimento regional.
igual, problema que acontece nas plataformas. Hoje discute-se muito sobre tributação. Lern-

Sua ponderação foi importante do ponto de vista bro-me de que conversei algumas vez com o Dr.
do setor do petróleo, e consideramos que a discussão Francisco Gros, segundo o qual a PETROBRAS só
que se faz hoje sobre plataformas é a mesma - vem faz a refinaria se tiver um parceiro privado; se não ti-
da mesma gênese - que vai acontecer no setor de re- ver, não faz. Ela participa, é lógico. Não sai nenhuma
fino, de petroquímica e de transporte. nova refinaria no Brasil se por acaso a PETROBRAS

Hoje a PETROBRAS não pode ser considerada não tiver participação. A PETROBRAS quer ter 22%,
vilã efetivamente porque não tem uma política. Mas 25%, 30%, 40%, mas não faz mais sozinha. Essa
ela tem condição de ser a promotora da política diante questão tem de ser relativizada, isso não pode ser in-
da inexistência de qualquer ator que venha avocar terativo. Onde está a questão do desenvolvimento re-
para si essa responsabilidade, fundamental para o gional, da prioridade?
País. Estamos brigando hoje, como o senhor mencio-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salvador Zim- nou, em todas as áreas, não apenas na de petróleo.
baldi) - Pergunto se mais algum expositor quer mani- O Brasil precisa ter exportações de produtos de valor
festar-se. agregado. Se cochilarmos e não tomarmos uma deci

são, vamos estar exportando óleo bruto para poder
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, refinar lá fora. Ou seja, voltamos a ser exportadores

concedo a palavra ao Deputado Clementino Coelho de commodityprimária. Portanto, essas decisões são
para a réplica. importantes para podermos ter na nossa balança

O SR. DEPUTADO CLEMENTINO COELHO - cada vez mais valor agregado de exportação.
Agradeço os esclarecimentos. Quero apenas ressal- Se não há parceiros para fazer, se a tributação é
tar alguns pontos comentados pelo Dr. Wagner e pelo tão importante, nenhum Estado brasileiro, nem o Go-
Dr. Carlos Tadeu. vemo Federal"""" sobretudo agora, de Luiz Inácio Lula

Realmente, acho que tem de ser levada em con- da Silva - vai querer se omitir, se para viabilizar isso
sideração esta informação: o Brasil é um país conti- tiver de isentar essa nova refinaria. Qual é o Estado
nental, heterogêneo, diferente. Nesse próprio relatá- que não vai querer isentar os tributos, mais os tributos
rio, o Dr. Wagner atestou, o Nordeste é uma Região federais, para ter nova refinaria? Isso porque está
deficitária crônica nesses termos. Acho que isso tem promovendo o desenvolvimento regional. É justa-
de ser levado em consideração. mente essa a discussão.

Quanto à questão de novos pontos de refino A outra é a questão das divisas. O Brasil, nos
versusampliar os existentes, isso não pode ser anali- próximos dez anos, tem de angariar divisas, dólares,
sado apenas sob a ótica econômica, do retorno. Pri- exportar cada vez mais, inibir o envio de dólares para
meiro, pela natureza da PETROBRAS, que tem de ter fora. Então, tudo o que puder ser feito aqui dentro, 10-
responsabilidade com o desenvolvimento regional do gicamente dentro das garantias de competência,
País. Sabemos que, se colocarmos uma refinaria no qualidade e tudo o mais, tem de ser feito, mesmo que
Ceará ou em Pernambuco, colocaremos não apenas o custo seja maior. Pelo menos estaremos queiman-
uma refinaria, mas uma matriz, um pólo de geração do a nossa moeda, e não, vamos dizer, fragilizando
de negócios, de oportunidades, que vai desencadear as contas externas do Brasil. Acho que este é o ponto
um desenvolvimento econômico sustentável daquele crucial: encontrarmos o paralelo correto entre a nossa
setor na Região, que é carente, e além de ser deficitá- moeda e o dólar e criar uma blindagem contra essa
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especulação financeira que vem do exterior sobre a Passo a palavra imediatamente à autora do re-
fragilidade das nossas contas externas. querimento, Deputada Jandira Feghali, para suas

Estamos num momento muito oportuno. A considerações e perguntas aos expositores.
PETROBRAS é hoje uma empresa inquestionável em A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI - Sr.
termos de capacidade técnica, de competência, é um Presidente, em primeiro lugar, quero pedir desculpas,
playe.. global. Quando vemos os números em oftsho- pois tive de me ausentarpor vinte minutos para cum-
re, somando a segunda, a terceira e a quarta, não dá prir uma delegação do Presidente da Comissão, que
o conhecimento tecnológico, o acerto de ativos. Isso me pediu encaminhar uma situação absolutamente
nos dá a certeza de que podemos contar com a emergencialàANEEL. Láestiverapidamente e voltei.
PETROBRAS na questão das políticas macroeconô- Solicita-se a intervenção numa distribuidora de ener-
micas de desenvolvimento sustentável regional. gia do Estado do Rio· de Janeiro, a empresa Light.

Outro ponto, só para criar polêmica, é que te- Tive de correr, porque era o único horário possível.
mos um projeto transitando, que foi aprovado, modifi.. Mas ouvi boa parte das exposições e opiniões.
cado, está aí, mas vai ser discutido neste País. O Bra- A intenção desta audiência se centrou em dois
sil, na medida em que a democracia se consolida, que objetivos fundamentais: o primeiro, que se trouxesse
as instituições ficam mais fortes, vai perdendo espa- a público, na Casa· de representação da·sociedade,
ços para aquelas decisões tipificadas, que têm viés, um balanço euma prestação de contas de urna políti-
que pertencem a uma conjuntura. Falo sobre osroya/- ca polêmica, que ultrapassou os limites da própria
ties na plataforma continental. O Brasil não é só Rio empresa e foi para umdebate muito amplo na socie-
de Janeiro e Espírito Santo; e o mar, a plataforma dade, que é a chamada política industrial e de contra-
continental, pelo que consta daConstituição brasilei- tação da ernpresa, corn repercussão obviamente nos
ra, não é área contínua do Estado do Rio de Janeiro, aspectos sociais e nas questões de emprego.
do Espírito Santo nemdos Municípios litorâneos des- O segundo objetivo era ode. que, ao. debater
ses Estados. f\Jão temos o que discutir a respeito dos isso, se. permitisseav~ntar questões para o futuro.
royalties onshore, mas a distribuição dos royalties Aprovamos a realização desta audiência pública em
sobre a plataforma continental não é correta política agosto; em função do processo eleitoral, ela só pode
nem constitucionalmente. Ela l3 uma inverdade jurídi- ser cumprida agora.
ca, porqlletem de.haver uma parte da Marinha, urna Por isso, lamento novamente a ausência do
parte para proteção em termos de desastre, como Presidente da PETROBRAS, que. certamente não
aconteceu na Espanha; tem de haver uma parte para continuará nesse cargo. Mas todos os que estão pre-
os Estados. Mas essa é uma área federal, não pode- sentes, que são funcionários de carreira ·da
mos estadualizar o rnar. Grande parte disso tem de ir PETROBRAS, permanecerão e podem contribuir
para0 FPM, parei. ajudar os outros Estados. Se come- para que esse processo tenha nova perspectiva.
çamosacriaressas singularidade? ou especificida- Dentro disso, cabe ressaltaraexposição do Dr.
des, a depender do poder político ~a conjuntura, fica Carlos Tadeu, que é do quadro técnico de carreira da
difícil pensarrnosemtermos de federação e de País. empresa. Primeiro, eleafirmoualgopom oq~e todos

A PETROBRA$, por ser uma empresa nacional, concordamos: que ela é uma empresa que defende-
pela sua cOmpetência, tem uma responsabilidade mos, um orgulho para .nós .~. que possui relevante pa-
muito grandenessadisdussâoiPorque seria um de- pel político, fécniqoe$()ciaL Ele falou danossa Iide-
bate que não viriacom osVieses paroquiais, regiona- rança no âTbitointerní=\cional.eT águÇls profundas,
is, políticos, politiqueiros. Ele viria do ponto de vista da importância da f>ETROBR~Sno rankin.9 interna-
técnico de uma ernpresa que merece ter - e tenho cional. Tudo isso nosfaZ.pem>arnasuafunçãoe em
certezadequetem-o respeito de todo o Congresso como construir Um papel que, na minha opinião, teve
Nacional,de toda abancadafederal, seja ela de onde interrupção num Período recente.
for, Norte, Sul, Leste ou Oeste. Quando eledizClyeaurnenta a demanda, então,

Agradeço a op()rtunidade. a relação demanda-fomento é diretamenteproporcio-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Salvador Zim- nal, da mesma forma como a curva.de consumo e

baldi) __ Agradeço tarnbémos esclarecimentos do De- produção, que ele próprip acabou realçando. Quere-
putado ClementinoCoelho. Trata-se de uma polêmi- mos que essa curvêl ~~distancie. um pouco, porque a
ca, maS não tão grande. S.Exa. tem muita razão no falta de consumo reflete a estagnação econômica do
que acaba de dizer. País. Quero que realmente essa curva se distancie e
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que a empresa corra atrás de um crescimento, não de que dá 7,5 bilhões para a Light privatizada, não con-
uma estagnação. segue financiar navio dentro do estaleiro nacional- e

Não sei se, dentro do planejamento estratégico o pior: autorizado por nós, o que é mais duro.
da empresa, tem de haver alguma modificação. Será Qual é a preocupação que tenho e acho que
mesmo que precisamos ter auto-suficiência em 2005? merece comentários dos companheiros que aqui vie-
Será que isso é fundamental para a empresa? Numa ram? Em primeiro lugar, a impressão que tenho - e
perspectiva de esgotamento de fontes energéticas no acho que isso tem de ser abordado - é a de que al-
mundo, será que é isso mesmo o melhor para o Brasil, guns projetos principais de planejamento de enco-
essa relação de preço, importação, exportação? menda perderam a capacidade de colocar nos editais

Aliás, o Deputado Clóvis Queiroz me falou sobre o conteúdo nacional. Eu queria até saber se essa
uma questão que deve abordar. Não vou adiantar, FPSOX, que foi comentada pelo Sr. Tadeu, tem con-
para que S.Exa. desenvolva o assunto, porque o co- teúdo nacional no seu processo de incorporação ao
nhece melhor, mas acho que até mesmo o planeja- patrimônio PETROBRAS. Pelo menos os últimos edi-
mento estratégico da empresa tem de ser repensado, tais que vi, 50, 51 e 52, não tiveram.
bem como seu papel no fomento ao próprio processo Então, a impressão que tenho é a de que na
industrial nacional. gestão recente foi interrompida a busca de exigência

Nunca tive dúvidas de que, nesse processo ele~ de conteúdo·nacional nos seus contratos, e essa é
toral de 2002, o que está em jogo é a retomada de um uma preocupação. Não foi a desconsideração do
projeto nacional desenvolvimentista, com um conteú- conjunto das obras, mas o que realçou foi a interrup-
do que os outros projetos nacionais dessa natureza ção da exigência de conteúdo nacional nos contratos
não tiveram, porque foram conservadores, que é o da PETROBRAS, o que fez exatamente com que Bar-
conteúdo distributivo. Desenvolveu-se, mas não se racuda e Caratinga estivessem na Ultratec.
distribuiu. A velha frase "crescer para depois dividir" Em segundo lugar, seria importante esclarecer
nunca foi cumprida. a esta Comissão qual o tamanho da conta-frete da

Agora, o conteúdo distributivo tem de existir. A TRANSPETRO, quanto gastamos em afretamento de
PETROBRAS precisa cumprir o papel de ser simból~ embarcação, em vez de estarmos construindo no
ca e eficiente na construção de um projeto nacional Brasil e não lhe dando quase que a liderança da conta
desenvolvimentista. Se o Governo Lula fizer isso, do nosso balanço comercial na conta-frete, em que a
cumpriu o seu papel; se não o fizer, não o cumpriu, e PETROBRAS contribui com vultoso recurso.
temos de trabalhar políticas emergenciais e estrutu- Em terceiro lugar, conhecemos claramente os
rantes a médio e longo prazos. A PETROBRAS não
pode pensar o Brasil de 2005. Tem de pensar o Brasil objetivos de construção da TRANSPETRO no Brasil,
de 2010, 2020, que atua numa área estratégica de das embarcações de renovação da frota, que eram

mais de setenta navios. Como o próprio Sr. Saito ci-
planejamento a longo prazo. tou, são 55, reduzindo a frota e TPB. Dentro dessa

Mesmo nessa questão emergencial, qual o pro-
blema que temos? Tudo isso, Sr. Tadeu, que foi dito expectativa, sabemos que há navios sendo compra

dos lá fora, e seria importante esclarecer aqui o por-
~:i, :~~~e~~~~c:~v~~e~~:n~~~~~m~~~~~:;~i~ quê, qual o valor dessa compra e o que está em curso

na relação entre construir, comprar e afretar. Achocom muito esforço para gerar nos editais 40% de con-
teúdo nacional, trabalhar incentivos fiscais no âmbito que esse é um dado importante em que se analisam
de Governo de Estado, por ter buscado acordos de as dificuldades que estão sendo vividas dentro da po-

lítica da PETROBRAS.parcerias internacionais comandados pela Secretaria
de Energia. Houve um esforço coletivo para conse- Em quarto lugar, existe uma questão importante
guir fazer com que contratos nacionais aqui aconte- quando o Sr. Tadeu demonstra a repartição de gastos
cessem. Houve licitações puramente nacionais, entre CAPEX, OPEX e tributo. Na questão tributo, não
como essa da frota nacional petroleira, que são esses vamos competir com os tributos internacionais e os
navios em processo de financiamento ganhos pelo incentivos lá de fora.
estaleiro (ininteligível) , que até agora não conseguiu Existem verdadeiros subsídios. Até onde sei, o pró-
se realizar. A encomenda não está lá, e o estaleiro prio Banco Mundial permite que até numa diferença de
está demitindo operários, com polêmicas no Tribunal 15% se dê preferência à indústria do seu país, e aqui, na
de Contas e com uma política restritiva orientada pelo P-50, por exemplo, parece-me que a diferença era de
atual comando do BNDES para não financiar. Ele, 6%, e a preferência foi dada para Cingapura.

. _---_._-_._-~~-
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Então, qual é mesmo a orientação política que satórias existentes, a nossa preocupação é a geração
permite uma diferença dessas de preço? Não vou de emprego.
querer prejuízo para a nossa empresa, longe de mim Então, deixo esses comentários e faço um lem-
querer que a PETROBRAS funcione no vermelho, do brete que não sei se é o caso de levar para o futuro
contrário não estaria defendendo a empresa. Como sobre a conta especial, porque a PETROBRAS sem-
disse aqui o Sr. Maurício, o melhor preço nemsempre pre esteve fora, e sempre propusemos que ela esti-
á o menor preço, porque aogérar emprego e renda vesse dentro, para participar desse bolo. Agora ela
no Brasil isso volta também para a PETROBRAS, está até menor porque a questãoda importação se al-
para os Estados e para o Brasil. De repente, o único terou, mas acho que se trata de algo a se pensar.
argumento, já que não era argumento técnico e tec. Como é que armâdorprivadopode participar daconta
noló~ico, era o preço, numa diferença d~ 6%, e com a especial, e não participa a PETROBRASpara financi-
chamada Lei Valentim, aprovada na Assembléia, po- ar as suas encomendas?
deria até tornar .o preço nacional menor, taxando. o A PETROBRAS, realmente, há mais de vinte
produto importado, porque o HEPETRO só facilitou a anos não coloca. dinh

t3
iro no Orçamento da União,

admissão temporária pagando nada. mas, em se valori:z:ando a PETROBRAS, não seria o
Então, o que.o Gover~ofe:Z:foi tentar gerar um caso de se repensar qual o fortalecimento público a

parecer da AGU pela inconstitucionalidade da lei. essa empresa para q.u~ ela subsidie políticas sociais
Não ganhou no Supremo, e a lei não está sendo cum- 'rt t B 'I? G t '1Impo an es p.ara o.. rasl ..• · os anaqueopessoa co-
prida, porque o preço nacionalé menor. Isto é o que t' I d t- I' I' .men asse a gumas •as ques oes que lormu el aquI.
coloco emquestão: quál a política da PETROBRAS O SR. PRESIDENTE (Deputado Salvador Zim-
que interrompe o conteúdo nacional e não coloca nos baldi) _ Iniciàlm~nté, passo a palavra ao Sr. Carlos
editais? Isso dificulta, .. não por vontade da Tadeu, em seguida aos, demais.
TRANSPE~RO, mas por políticas de Governo, já que O SR. CARLOS TADEU DA COSTA FRAGA _
a. PET~ºBHAS temc()mo maior acionária a União. D t .d J d' F h r t·· t .. b d I
Não facil.itaotrabal~o doBNDES no.sentido do finan- epu a a • ao .Iraeg a I,en arei a or ar a guns
ciarnento~ E se continua ,contratando semexigir con- dos pontos mencionados por V.Exa.e enriqu~c~ra
teúdo nacional Gasta-se ~m~ enormidade de .con- discussão no que forpossível.
ta-frete. e ainda se compram navios no exterior, Deá Em primeiro lugélr, no que .diz .respeito à
de-se ainda por um processo de licitação que não auto-suficiência em 200~, l1averdade, até pelo pró-
considera, nessCi dif~rt3nçage preço, que. o melhor prio gráfico mostrado, a PETROBRAS não consegui-
preço é on~cional, ~~ja q~emfor() empresário. Para rá em 2005ger~r ~rnaprodução de petróleo igual à
isso aí, eu realmente não estou dando a menor impor- atual projeção deconsLJmO, e.eu sou umdos que tor-
tância, mas quefo~se.· feitoi:lqui,sem Se ter de fÍfar ce para que o c()nsumoseji:l mi:lior do que aquela pro-
correndo.enlouquecido para t~ntargarantir que parte jeção.• Mas .0l1os~plaIlgestri:ltégico não aponta
da obri:l seji:l aqui, porque fechi:l esti:lleiro, demite ope- pi:lfi:l a PETR013RASsuprindo todo o mercado ni:lcio-
rário, e vamos. E1xponi:lrempregos para i:l Noruega. nal em 2005. Sã.087%, segundo nosSi:lS conti:lS i:ltUi:l-
Mi:ls a Noru7ga nãopreciSi:lge I1ÓS, muito menos Cin- is. Para que pO$~mos, vir .aproduzir mi:lis do que o
gi:lpura, nesse tipo de construção.Eu rei:llmente gos- aponti:ldo para 200~, ted~m?sde i:lcelerar alguns dos
taria queessa?questõ~sfo~~m discutidas, pi:lra que projetos hoje em andamento e,i:llém disso, descobrir
pudéssemOS indicar mais.para i:l frente uma política novas reServas.
diferértciada desse processo. Tenho 22 anos de empresa e nunca vi um volu-

P()rfim, guerodizerape~as que esta Comissão me de atividCide tão grande quanto aquele que esta-
vem cumprind9urn. papel extremamente importante, mos desempenhando no momento. Posso assegu-
abrindo ~ste debate. a diversos segmentos, Os sindi- rar-Ihe que o.nosso esforço é no sentido de conduzir
catossempretiveramElssentonesta Comissão, a. re- esses projetos com amáxima qualidade e segurança,
presentaç~() dostrabal~éldores, que estão em deses- e temo que acelerar mais do que i:lquilo que hoje nos
pero.A cadél deqisão que não favorece o nosso po- parece, pelo ponto de vista da engenharia, a melhor
tencial industrial, há demissão maciça, e isso é prejuí- prática, seja algo r€lzoavelmente arriscado.
zo para ()sMunicípíos,pâraos Estados e para a ren- De qualquer forma, a nossa missão é apontar
da naci()nal., Cluer dizer, distribuir renda hoje é dar para cima naquela curva,. contribuindo para que a
emprego. Independentemente de políticas compen- produção nacional seja a maior possível, e torcer,



O último comentário que gostaria de fazer é com
relação à tributação, até fazendo um link no sentido
de contribuir com aquilo que o Sr. Wagner Victer tinha
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como cidadãos, para que o consumo também seja o tros locais, porque o mercado de petróleo funciona
maior possível. assim.

Investimentos adicionais na área de exploração Há uma enorme demanda de projetos novos,
poderiam ajudar a aumentar as possibilidades de pro- como já foi dito, e eu gostaria de ressaltar que só na
dução futura? Certamente que sim. Nossos investi- área de exploração e produção, em curto prazo, em
mentos no momento são vultosos, e a companhia, 2003, temos cinco ou seis licitações para iniciar, fora
para realizá-los, depende de duas coisas: do fluxo de os navios da FRONAP. Eu costumo brincar com o Sr.
caixa e da capacidade de tomar dinheiro do mercado Saito dizendo que o nosso grande desafio é criar um
financeiro. Essa é a realidade vigente. bom problema para a indústria naval no Brasil: colo-

A luz das análises que fazemos dessas duas car na rua mais licitações do que a nossa atual capa-
parcelas, do fluxo de caixa e da capacidade de tomar cidade, de forma que possamos fazer com que essa
dinheiro no mercado financeiro, conseguimos nos au- capacidade cresça.
tofinanciar somente naquele plano. Só aquele conjunto de navios, citado pelo Sr.

Quanto a um outro ponto que a senhora comen- Saito, mais o conjunto de plataformas que eu mostrei
tou, sou testemunha do grande esforço que tem sido superam hoje a capacidade instalada. Temos de tra-
feito para que tentemos alavancar a retomada da in- balhar para que essa capacidade cresça rapidamen-
dústria naval. Temos contribuído da forma que nos te, no sentido de suprir essas encomendas.
parece ser possível e também, além da nossa contri- Em relação à P-50, que foi comentada, realmen-
buição nas discussões que temos tido com o Governo te, no caso da licitação da P-50, os dois primeiros co-
do Estado, várias licitações, por iniciativa única e ex- locados eram competidores que tinham estaleiros ar-
clusiva da PETROBRAS, foram feitas contemplando rendados no Brasil. Os dois. Vários outros competido-
somente o mercado nacional. E são várias delas, res internacionais perderam na licitação, ficaram com
como eu já disse anteriormente. preços maiores.

Existe muita coisa acontecendo simultanea- A diferença entre o primeiro e o segundo coloca-
mente. Muitas vezes, estamos sem capacidade de dos, após inúmeras rodadas de negociação, ficou na
observar isso, nós mesmos, na PETROBRAS. No casa de 15 milhões de dólares. Eu entendo e compar-
nosso dia-a-dia, tanta coisa tem acontecido, mas há tilho do seu pensamento de que há uma série de ou-
várias licitações em andamento que privilegiam so- tras questões que têm de ser levadasem conta. La-
mente os competidores nacionais. mento dizer a V.Exa. que, se eu desse a vitória ao se-

Esclarecimento importante a ser feito é sobre o gundo colocado, o TCU estaria no meu pé hoje. De
conteúdo nacional daquele FPSOX, que não perten- acordo com a regra atual do jogo, se eu der a concor-
ce à PETROBRAS. Ele é exemplo do que, na Bacia rência ao segundo colocado, o TCU, no dia seguinte,
de Campos, se pratica há 25 anos. Quando entrei na estará me perguntando por que eu a dei àquele que
PETROBRAS, a primeira plataforma de perfuração teve maior preço.
era alugada. Até hoje é alugada, até porque mudou o Os dois participantes da licitação iriam fazer
objetivo inicial, e ela foi prestando serviços por tem- parte da obra no Brasil. O que deu o segundo preço
pos determinados. Mas o projeto onde vai ser encai- disse que faria mais do que aquele que deu o preço
xado o FPSOX não sustenta a construção de um ativo mais baixo. A única certeza que tenho é que nenhum
para se integrar ao patrimônio da empresa. Estamos dos dois conseguiria fazer 100% da obra aqui porque
alugando a plataforma por um tempo determinado, e não haveria condições técnicas de se fazer uma obra
findo o tempo o dono vai ter de buscar uma colocação desse porte aqui.
para essa plataforma em outro lugar do mundo. Não Cada um deles tem um conjunto de encomen-
se justifica para nós nem para ele construção de lon- das nos seus parques industriais e um conjunto de in-
go prazo. teresses nas futuras encomendas que direcionam

(Intervenção inaudível.) suas estratégias. Não somos nós que direcionamos,
O SR. CARLOS TADEU DA COSTA FRAGA - cada um deles está de olho nessa e em cada uma das

Está em licitação, nós estamos licitando ainda. Não futuras encomendas que vão surgindo a cada proces-
está concluída a licitação. so.

Como eu disse, desde que me entendo por gen
te na PETROBRAS, esse tipo de modalidade é prati
cada aqui, até com mais intensidade do que em ou-
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dito. Criamos no Brasil o REPETRO, visando a gerar navios. Utilizamos a engenharia nacional para todo o
maiores incentivos para a indústria de petróleo, o que trabalho de conversão, e os navios já estão operando
certamente isenta os operadores de pagamento de com desempenho bastante satisfatório.
tributos em uma série de equipamentos. Não estamos no mercado para a compra de na-

Por um viés desse sistema, que é altamente no- vios adicionais. Continuamos analisando junto com a
civo para a indústria nacional e foi mostrado de forma PETROBRAS, enquanto não tivermos condições de
muito clara pelo Sr. Raul Sanson, é urgente que tra- suprir navios via indústria nacional, que modelos de
balhemos no REPETRO para que a indústria nacional afretamento iremos fazer nesse período intermediá-
não seja prejudicada por ele, como está sendo hoje. rio. Este é o ponto: como fazemos se necessitamos
Que não seja prejudicada por uma política tributária de mais navios num prazo mais curto e não consegui-
que tinhapor objetivo inicial aumentar aatratividade, mos enxergar esses navios supridos pela indústria
e hoje, no final das contas, está prejudicando aindús- nacional? O caminho que nos resta é alugar navios.
tria nacional. Entram aí as várias modalidades de aluguel que es-

Esses são os pontos que gostaria de comentar. tão sendo levadas em consideração.
Se tiver algum esclarecimento adicional, estou à dis- No que se refere. à conta-frete atual, ela depen-
posição da Mesa. de muito das condições de mercado. O ano de 2001

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salvador Zim- foi de frete extremamenteálto. Não tenho esses valo-
baldi) - Tem a palavra o Sr. Kensaku Saito. res comigo porque quem paga o frete é a

O SR. KENSAKU SAlTO _ Quanto às observa- PETROBRAS. No caso da TRANSPETRO, ela tam-
ções da Deputada Jandira Feghali a respeito da bém afreta seus navios à PETROBRAS.
TRANSPETRO, gostaria de comentar - não sei se a Conheço e acornpa.nho o mercado de frete por-
senhoraestava presente quando mostrei a revisão do que isso nos impacta diretamente e porque a receita
planejamento estratégico - que já estamos trabalhan- da TRANSPETRO é o frete. que a PETROBRAS me
do até o horizonte do ano 2010. Nossa demanda até paga. O ano de 2001 foi de fretes altos, e para a

TRANSPETRO foi um ano de resultado muito bom.
~~~t:I:~d~:~~o~~~ib~~op~:s~n~:~~~e~~~. espera- Agora, em 2002, ofrelé .está bastante deprimido.

Háuma questão muito i.mportante quanto ao pe- Assim, a receita da TRANSPETRO deste ano, de
acordo com essa evolução do mercado, não repetirá

ríododernaturação até a entrega do navio. Na licita- E .. . .
çãoquefizêmos, em .quea vencedora foi o estaleiro o resultado de 2001... rtão, com certeza, apagamen-

to dos fretes da PETROBRAS,. também no ano de
EISA, da assinatura do contrato até a entrega é na- 2002, será menor que o de 2001.
cessário um prazo de 26 meses.·Daí por que as incor- Não sei, neste momento, informar-lhe sobre o
poraçõesctparecema partir do ano de 2005. Espera- dispêndio da PETROBRAS com fretes. Mesmo pelo
mos poder colocar esse contrato em prática rapida- quadro apresentadO,ernque os navios da
mente, e a partir de 2005, até2010, poder incorporar, PETROBRASestãodiminuindo em função das alie-

~i~~~~ddt:~~o~sú~~~~~e~l~~~~~r~~:i~~~:~~~~~ nações que sou obrigad? .••~ fazer, a participação de
navios de terceir?s obviamente passa a ser relativa-

tes cinco navios por ano, para atingir o número que mente maior. Essa é uma questão que muito nos afli-
enxergamos de 22 navios até 2010. Isso significará ge e preocupa, e querernOS reverter esse quadro.
investimentos da ordem de 1,1 bilhão de dólares. Com relação àsuàoutraabordagem, embora a

No que se refere a comprar navios no exterior conta especial não apresente hoje ()s mesmos valo-
ou alugar conta a questão do tempo, de quando pred. reS do passado -iss? é pbvio, lut~mos para isso, fize-
saremos das embarcctções e por quanto tempo será mos várias tratéitivas p~rante •muitas .. entidades, e
necessário até aguardar a recomposição pela indús- V.Exa. nos apoiou~ril?iverséis iniciativas -,ainda
tria nacional. hoje desejamos partipipardessaconta especial, so-

V.Exa. tem conhecimento de que compramos bretudo na atual.situaç~~, com ct nova lei do petróleo
dois nàvi()s que virão atender à Bacia de Campos, um no Brasil, onde a atuaçã? da TRANSPETRO é outro
navio de tecnologia moderna, para permitir uma segu- player do mercado. Então, por que a TRANSPETRO
rança maior na operação e proteção ao meio ambiente. não pode particip~rcorn()qualquer outracompanhia?
São os navios Cartola e Ataulfo Alves, já operando na Se pudéssemos participar, contribuiríamos significati-
Bacia de Campos. Para isso preparamos nossos tripu- vamente para dotações e para continuar com nossa
lantes, empregados TRANSPETROestão operando os política de encomendas à estaleiros nacU<:>nais.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Salvador Zim- afretamento, porque não se trata do afretamento de
baldi) - Com a palavra o Sr. Wagner Victer. um bem existente. Entendo que esse FPSOX é afre-

O SR. WAGNER VICTER - Ouvi a explanação tar um bem que será preparado e construído para ser
do Sr. Tadeu e gostaria de registrar minha admiraçãO utilizado, não é atretar como se faz com um navio da
pela sua pessoa, um dos mais brilhantes técnicos da FRONAP em que se afreta um navio pronto. O
PETROBRAS, que tem exercido com muita compe- FPSOX é um navio enviado para o canteiro que terá
tência a diretoria e a gerência da área de produção. A uns dezesseis meses de obra. Acredito que não é um
PETROBRAS tem obtido resultados fantásticos, com afretamento de um ano, mas de no mínimo cinco,
aumento de produção. Ele tem feito um belo trabalho. quem sabe até mais. Então, não há problema algum
Mas gostaria de fazer algumas retificações em certos em dizer para o afretador: "Vamos atrelar, e taça a
aspectos. obra no Brasil". Isso foi feito no passado. Acho que há

No caso específico daP-SO, o Brasil tem capac~ espaço para trabalhar em bastante coisa.
dade técnica de executar o serviço todo. Não é fato Vejo que a nova geração da PETROBRAS está
que não havia condição. Há capacidade técnica insta- presente, representada pelo Sr. Tadeu. Está identifi-
lada e tecnológica para executá-lo. Obras como essa cado esse processo, que foi retomado, de rever a res-
são feitas sem qualquer problema; há diques e não há ponsabilidade da PETROBRAS, e a empresa terá de
limitação. Com relação à turbina e ao compressor, fazer as necessárias correções de curso em função
sim. Mas estou me referindo à parte da cOnversão da nova política que venha a ser estabelecida pelo
que a Deputada mencionou ter ido para o exterior, e novo Presidente da República, até porque ela tem de
que a diferença dos 7% era a conversão. Então, a seguir a definição não somente dos seus acionistas
conversão em si, que foi para Cingapura, não apra- minoritários, mas também dos majoritários, desde
sentou qualquer limitação técnica, o que é possível que o faça com rentabilidade.
fazer no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro.

No caso específico da P-SO, apesar de a dife-
Como em toda plataforma, o Brasil não tem con- rença ser de 15 milhões de dólares em valores abso-

dição de fazer os grandes turbocompressores e os lutos, há uma renúncia fiscal em todo o projeto dos
grandes turbogeradores, apesar de estar apto a fazer Estados e da União superior a 150 milhões de dólares
a montagem dos pacotes, os chamados módulos de t d ~ E f d' S T dem o a a operaçao. ,con orme Isse o r. a eu,
geração e compressão. Mas existe a conversão.

nenhum projeto é superior a 1 bilhão de dólares.
Quanto a colocar em segundo lugar, na ocasião Assim, a União e os Estados abrem mão de impostos

havia uma lei, que foi criadaou sancionada pela atual
mais do que dez vezes a diferença colocada.

Governadora Benedita da Silva, e que pode realmen-
te gerar um problema para o Tribunal de Contas, por- Mas precisamos tomar cuidado para o incentivo
que, se essa plataforma não adentrar o Brasil até ju- não ser autofágico, isto é, abrirmos mão de tributos
nho do próximo ano, o futuro Governo do Estado _ do para gerarmos emprego e renda para coreanos ou
qual, por acaso, farei parte - será obrigado a cumprir cingapurianos, como esses especificamente.
a lei e, sendo assim, cobrará o imposto, e aquela pro- O SR. RAUL SANSON - Ficou uma questão re-
posta ficará mais cara no exterior do que seriano Bra- ferente ao less refuse: perde-se por pequena difa-
si!. Então, corre-se o risco de ter um problema e ser rença de preço. Por que as indústrias brasileiras não
preciso tomar uma decisão. Até acredito que a poderiam se beneficiar disso? Vou dar um exemplo
PETROBRAS traga essa plataforma antes de junho prático e volto à nossa UNIP, que foi convocada há
para fugir da questão tributária, senão, por mais que um ano e meio, quando a PETROBRAS resolveu fa-
nossa Secretaria de Fazenda precise dos recursos, o zer um plano de melhoramento e expansão de suas
Estado, até pela Lei de Responsabilidade Fiscal, es- refinarias. Mas ela mesma notou que, nas primeiras
tará impossibilitado de abrir mão de pelo menos qua- concorrências, apareciam trinta, quarenta empresas,
se 40 milhões de dólares nessaoperação. E não há sendo dez brasileiras, e, conforme ia-se fazendo o
problema em qualquer operação de se explicitar que processo de seleção técnica de preço, ganhavam as
os serviços devem ser executados no Brasil, quando empresas estrangeiras. O absurdo foi tão grande que
explicado. uma empresa italiana ganhou um vasopressão de mil

Essa prática já foi adotada até na questão do toneladas. Não é um vaso pequeno, mas um vaso
afretamento. Eu nem sabia que esse FPSOX estava que só poderia atuar no Rio de Janeiro, e foi colocado
em licitação, que receberia em dezembro. Mas, De- na índia. O lado jocoso da história é que a
putada, ocorre que não há problema em qualquer PETROBRAS teve problemas para fazer o to/low-up
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da obra porque o pessoal iá para lá, contraía malária
e outras doenças.

Então, a empresa convocou a UNIP, que se reu
niu com a Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, onde es
tavam as caldeirarias que sumiram, pois a última vez
em que a PETROBRAS fez refinaria no Brasil foi no fi
nal da década de 70. O pessoa.l foi convocado para
ver se conseguia colocar novamente no Brasil essas
encomendas. A UNIP se mobilizou e conseguimos fa
zer, por meio de reuniões, quarentapossíveis caldei
rarias. Trouxe aindao Comitê de Trabalho para,junto
com a PETROBRAS, desenvolver esse trabalho.

Umdos pohtos tentados foi ex~tamente a possi
bilidade .de realizarmos essa situação sem prejuízo
para a PETROBRAS,e para o Brasil, porque estáva
mosperdendo em algumas encomendascerca de 5%
a 6%. Não vamos falar novamente no Custo Brasil e
nasreformastributáriás. Mas encontramos a solução.
Na época, a,PETROBRAS, em seu julgamento, para
não ?aracterizar ao estrangeiro que estava mudando
as regra~do jogo já começado, colocaria ems~asen

comendas que faria o julgamento final.- no caso, uma
diferi3nçapequena -,e os impostos, os tributos, viriam
em cascata, e são aqueles que estamos agora ten
tando tirar.

Tíhh~mos a idéia "de que, dentro do processo
produtivo isento de q'1alquer lado político, daria 12%.
Convocamos a Fundação Getúlio Vargas e comuni
camosque" para a cascata de todos os impostos, da
ria,1.2%.Nossa idéia era que a PETROBRAS fizesse
toda a dep~ração n?cessária que faz quando compa
ra obe,m nacional cOITI o bem estrangeiro, tirando os
impost?l:> de exportação. Descem 12% para julga
mentoparapodermos dar esse desconto. Quer dizer,
seo, brasileiro pude!:ise, daria desconto para poder
ganhar e aPETROBRAS compraria no mesmo preço
e, às vez~s,atém~isbarato. Infelizmente, tentamos,
discutiITIc>s várias vezes sobre a parte material com o
Diretor .Irani,. mas eles ficaram presos pelo Departa
mento Jurídico e pela legislação que não permitia
fazê-lo.

Indagamos também por que em certas obras
nãosefaz opagamentoemreais? Por que tem de ser
em dólares se a indústria é brasileira? A conclusão foi
que, infelizmente não temos uma política industrial
que deixe oGoverno ~ntrar,pois, afinal de contas, ele
é 09000 da PETROBRAS e faz o que quer. Se tivés
semos.na~~ela~pocaodiálogo que ,estamos tendo
aqui -eRue espero.tenha continuidade -, poderíamos
fazer issc>jlmt~s,os brasileiros, a iniciativa privada, as
empresas estatais ou não, os estrangeiros que estão

na UNIP e o Congresso (FINEP e BNDES não deixam
de ser órgãos governamentais). O Congresso neste
caso teria' de •nos ajudar a tirar esse cancro, o
REPETRO. Não entendemos por que até hoje não
conseguimos resolver esse problema. Pequenos de·
talhes são possíveis de resolver. Existem obras em
todo lugar. Não estava brincando quando falei que a
previsão da UNIP ,era de 100 bilhões de dólares.
Upstring, downstring em toda parte produtiva, em tu
bulação, no caso do petróleo e gás.

Parabenizo a Deputada e gostaria que isso não
parasse por aqui. Vamos nos esforçar para que esse
procedimento tenha desdobramento, para, que a
FIRJAN, através da U~IP, a FIESPE ea Confedera
ção Nacional das Indústrias... Temos toda uma orga
nização, estam?sdisp()stosa ajudar, temos o lado da
PETROBRAS, do Bt·.JDES, da FINEP,eéimportantís
simo que levemos isso para frente. Os estrangeiros
acolhem a idéiade negociar cono§co. EI,as não .têm
interesseemfi,carmalvistos no BrasiL Chamamos to
dospara discutir em 1998, porque eles têm interesse
em seguir as r~gras~ojogo. Eles não querem mu
dança no meio do jogo. Não poderoos,fa3er, isso por
que osinvestimentQs s~omuito sensíveis. Temos de
saber que o índice de descobr.iment() de.novas reser
vas no Brasil nãoestásendot~o r~pidocomon~ cos
ta da África, sériaq()ncorr~ntenossa.Apesardeo in
vestimento em petróleQ ~er,de alta rentabilidade, é
também de alto risço, e esse <iinheir? vai. para onde
eles julgaremter retorno maisrápido e mais profícuo.

Temos m~ios dernêlho~ar, ~er~r empregos, ri
quezas neste País, mas te~()9de junt§lf as mãos. Va
mos ver se o novo Gov~rno f~z c~m8~~nosreuna
mos e realizemos a reforma geral em termos depolíti
ca industriaL

Muito obrigado.
O SH.PRESIDENTE (Deputado Salvador Zim

baldi) - Antes de conceder a réplica, o Dr. Tadeu de
seja um esclarecimento.

O SR. CARLOS TADEU DA COSTA FRAGA
Gostaria de insistir no ponto em que o Raul tem bati
do. É evidente que tendemos a querer resolver as coi
sas na medida em que ~Ias aparecem, eo fazemos
até na nossa vida particular. Temos de resolver essa
questão de forma mUito ?rganizada, até porque, de
pendendo decoll1o f()r resolvido d~terminadoproble
ma, em função da sensibilidade da questão, poderá
acarretar outros problemas.

As observações do Raul são de totalprofundidade
e grande seriedade..E:ssas questões vêm sendo discuti
das em vários fóru~se()desdobramento dosdebates
do ponto de vista da legislação tem de ser acelerado. A
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PETROBRAS tenta implementar o less refuse que, na Lamentavelmente, Sr. Carlos Tadeu Costa Fra-
prática, é feito no mundo todo. Chama-se alguém e se ga, muitas alterações legislativas são feitas dentro de
pergunta se deseja bancar o que o outro está propondo. uma correlação de forças da maioria do Governo que
No caso da P-50, foi feito isso e não houve equilíbrio comanda a política e faz a maioria votar. Apesar de
das propostas, apesar de termos tido três rodadas. termos esperneado para lançar um termo que o povo
Como parte de uma regra do jogo predefinida, isso é entenda, não conseguimos resolver nem impedir tal
uma coisa, mas colocada de uma hora para outra num atitude. Haverá um novo momento político, e muitos
jogo em andamento gera conseqüências. Então, temos Deputados que hoje participam da base governista
de criar regras para esse jogo a fim de atender os mais têm disposição de contribuir, a começar pelo Deputa-
diversos públicos de interesse. do Salvador Zimbaldi, que tem uma visão aberta nes-

A PETROBRAS teve total disposição de colabo- te debate e em muito pode ajudar.
rar na construção dessas regras permanentes. É ev~ Precisamos rever a legislação, as relações do
dente que ficamos premidos pelo que está aconte- Legislativo com o Executivo que têm sido muito ruins
cendo no dia-a-dia, e queremos acertar no primeiro no último período. Os comandantes das empresas te-
que aparece. Mas temos de ter cuidado. O número de rão a cabeça mais aberta para debater e nos ajudar a
encomendas que temos pela frente hoje e o volume construir, porque, muitas vezes, levantamos as ques-
de investimentos que temos para os próximos três tões, mas a resistência localizada na empresa tam-
anos não têm paralelo na história da indústria do pe- bém é muito grande. Por isso, não podermos avan-
tróleo brasileiro. No entanto, encomendas podem se çar. Se a empresa diz: uÉ melhor assim. ", influencia a
transformar em problema, se não nos prepararmos posição do Executivo. Um presidente de empresa
para elas. Ou seja, a situação está equacionada, mas hoje decide mais do que o Ministro de Minas e Ener-
temos que criar regras que permitam que essas enca- gia. A posição da empresa tem papel relevante, inclu-

sive ao ouvir diversos setores e os trabalhadores.mendas gerem o resultado desejado.
Disponho-me _ e certamente a PETROBRAS Não ficou claro para mim por que não seguir

também - a continuar colaborando nesta discussão e uma política de conteúdo nacional. A PETROBRAS
trazer idéias para este fórum. não segue mais a Lei n° 8.666, a não ser por questões

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salvador Zim- técnicas absolutamente superáveis, e muitas das lici
tações têm que ser só nacionais, como já se fez para

baldi) - Agradeço. a P-47 e para os navios.
Concedo a palavra à Deputada Jandira Feghali Por que não uma licitação só nacional? É claro

para sua réplica.
A SRA. DEPUTADA JANDIRA FEGHALI _ Sr. que não queremos cartel nacional. Esta é uma ques-

tão para debate. Não queremos cartel entre empre-
Presidente, primeiro, a decisão sobre essa platafor- sas nacionais, para colocar um preço lá em cima e
ma ficou tão visivelmente difícil de ser aceita que nem obrigar a PETROBRAS a cumpri-lo. Mas penso que,
tratamos de questões abordadas pela mídia, como a se não se faz licitação puramente nacional, tem-se
do Banco Morgan Stanley, sócio da empresa norue- que colocar um conteúdo nacional grande para obri-
guesa que elabora o projeto. Inclusive o Sr. Francisco gar a fazê-Ia. Portanto, são questões para repensar e
Gros está ligado ao banco. remexer. Esta audiência contribuiu na decisão da

A situação ficou tão complicada que essas PETROBRAS de adiar a licitação. Foi anunciado às
questões surgiram e ninguém as está discutindo, nem vésperas desta audiência, houve interferência de
valorizando no momento. Apesar de a orientação po- pessoas no novo Governo, houve denúncia de todos
lítica ter sido incorreta, os técnicos que estão aqui não nós. Isso ajudou. A compreensão disso por parte da
estão sob suspeita e essa discussão tem de avançar. PETROBRAS foi boa, porque me parece uma con-
Eles têm muito a colaborar, e temos de absorver sua quista refazer-se a questão sob novas bases e critéri-
experiência para nos ajudar e até mesmo para formu- os que favoreçam a indústria nacional.
larmos propostas mais construtivas. Concordo com o Sr. Carlos Tadeu da Costa Fra-

Na discussão não ficou clara para mim a inter- ga, e penso que teremos de buscar V.Sas., técnicos
rupção nos editais da questão do conteúdo nacional. de experiência dentro da empresa, pois poderão con-
Além dessa questão apresentada pelo Sr. Raul San- tribuir conosco na construção de uma nova visão poií-
son, temos de ter um amplo planejamento de regras tica de elaboração de regras, ao absorvermos colabo-
que possibilitem todas as frentes de atuação da em- rações da FIRJAN, UNIP, do Sindicato, da Secretaria
presa. de Energia do Estado, do Congresso e de quem tra-



Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 28 40917

balha na PETROBRAS e está seriamente preocupa..
do em fazer com que esta empresa evolua e contri
bua para a indústria nacional.

Refiro-me também à conta especial que preci
samos rever.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Salvador Zim

baldi) - Passo a palavra ao Deputado Clóvis Queiroz.
O SR. DEPUTADO CLÓVIS QUEIROZ - Muito

obrigado, Sr. Presidente.
Quero parabenizar os expositores pela brilhante

explanação. Fica extremamente clara a necessidade
de uma política industrial de petróleo e de outra para
a área naval, porque algumas ações da
PETROBRAS, com certeza, extrapolam a própria em
presa. Se a empresa se limitar ao lucro, muito se per
de em termos de desenvolvimento regional e nacio
nal.

Quando decidimos lançar um edital e contratar
uma plataforma no exterior, estamos exportando em
pregos, .divisas. Para a empresa isoladamente pode
ser um bom negócio, mas o País fica extremamente
comprometido.

Quero parabenizar o Sr. Carlos Tadeu da Costa
Fraga pela grande capacidade. Orgulho-me da
PETROBRAS pelo grande esforço em produzir petró
leo, principalmente em águas profundas. O Brasil
hoje detém teqnologia, é líder mundial. Estamos dis
cutindo se seremos auto~suficientesou não na produ
ção de petróleo.

Por outro lado, na produção de derivados, conti
nuamos estagnados. O que está acontecendo? Esta
mos produzindo petróleo de Marlin, exportando-o a
um preço mais barato do que o importado, porque é
de qualidade inferior; o exportamos e importamos em
navios estrangeiros, porque não temos frota suficien
te. Portanto, é divisa que vai, e petróleo de melhor
qualidade que vem.

Além disso há um déficit tremendo de deriva
dos. Não estamos preocupados em ser auto-suficien
tes em derivados, principalmente em GLP, díesel e
OAV. 9 país estáficando extremamente dependente
e vulnerável. Estamos exportando matéria-prima a
preço inferior à que importamos e importamos produ
tos acabados, os derivados de petróleo. Cada vez
mais, aparent~mente, f.icamos dependentes do mer
cado e da. vulnerabilidade da globalização com a osci
lação de.dólar e a especulação de guerra no Golfo.

A PETROBRAS tem sua política de produção,
auto-suficiência e retorno imediato, mas temos que

pensar em termos de País, desenvolver o Brasil e não
só uma empresa isoladamente.

Chegamos ao absurdo de ter um REPETRO
que incentiva a própria PETROBRAS a criar subsidiá
rias para se beneficiar. Praticamente todas as plata
formas são em bandeira de conveniência para poder
se beneficiar de algum incentivo, tornar-se uma em
presa multinacional para se beneficiar de algo que
nós mesmos criamos.

Política em termos de indústria nava~ e de petrá
leo exige urgência, caso contrário,. tudo fica limitado
na PETROBRAS, empresa que visa lucros e tem pou
co compromisso social, comparado com a necessida~

de de o País gerar empregos e diminuir as diferenças
regionais. O papel da PETROBRAS é fundamental e
extrapola a empresa. Quando se fala em auto-sufi
ciência, acho que não é só na produção de petróleo.

Gostaria de ver a empresa em geral, o que ela
prevê em termos de.refino, de navio, porque a conta
do Sr. Kensaku Saito ficou umpouco defasada, e só
para repor a frota perdida de 1994 para cá. Atualmen
te temos de sessenta a cem navios afretados e esta
conta não é barata.

Quando se fala na construção de uma refinaria,
a conta é da ordem de 1 bilhão de dólares só em afre
tamento de navios. Trata"se de uma conta altamente
significativa, representa divisas, dinheiro. Podemos
construir navios e ternos capacidade e aplicação para
eles.

Ê fundamental que a empresa esteja preocupa
da em produzir, mas, além disso, precisa dle uma polí
tica nacional que preveja o que se quer do Brasil. Não
basta produzir, exportarpetróleo e pertencer à OPEP.
Queremos um País desenvolvido e voltado para as di
ferenças regionais. Não sóoHio de Janeiro, porque
produz petróleo, vai se desenvolver e beneficiar, mas
também o resto do Páísque está cada Vez mais atra
sado.

Adotar uma política nacional é imprescindível e
urgente, porque cada vez mais essa discussão fica
postergada e as defasagens regionais se ampliam.

Eu gostaria que os companheiros técnicos se
preocupassem também com a auto-suficiência em
derivados de petróleo e, se existe uma política na
construção. naval, que gere muitos empregos e não
apenas supra a demanda; que reponha os navios
avariados e aumente a frota, porque se trata de uma
necessidade da PETROBRAS no transporte maríti
mo.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Salvador Zim- to. Se algo tem sido feito que não corresponda àquilo
baldi) - Consulto os Srs. expositores: Dr. Kensaku que deveria, é erro nosso de avaliação, mãos para
Saito, gostaria de responder ao Sr. Deputado? cima, não é para colocar a arma na cabeça de nin-

O SR. KENSAKU SAlTO - Posso responder ao guém. Temos avaliado isso e com total isenção. Os
Deputado no que se refere ao transporte marítimo. critérios que definem isso são: capacidade comercial,

O Deputado Clóvis Queiroz tem razão. Noqua- possibilidade de haver cartel ou não e capacidade
dro que mostrei, embora possa parecer um número técnica de realizar a obra no Brasil dentro dos prazos,
elevado de navios, contempla-se apenas a reposição custos, qualidade e segurança existentes.
daquilo que estou perdendo. Efetivamente, em fun- Por isso, a maioria das licitações que mostrei no
ção do atraso que está ocorrendo na incorporação de quadro tem sido destinada exclusivamente ao merca-
outros navios, minha defasagem chega a tal ponto do nacional. Em algumas situações, pela nossa avali-
que a quantidade de navios que indiquei como incor- ação, temos visto como mais prudente fazer uma
poração repõe as perdas que terei até o ano 2010. competição entre empreendedores nacionais e al-

Se V.Exa. se recordar, em um dos primeiros sli- guns participantes internacionais.
des que mostrei, dos 22 navios cuja incorporação eu Gostaria de apontar outro ponto, até por uma
iniciaria a partir do ano 2001, doze navios eram de questão de esclarecimento. Não tenho nenhuma pro-
procedência de indústria nacional brasileira. E para curação para falar em defesa do Presidente Francis-
chegar aos 71 navios, eu necessitaria de dez navios co Gros, que conheço e com quem tenho trabalhado,
de outras fontes. Obviamente, estou falando de irn- mas é bom que fique claro o que até foi divulgado pela
portação ou compra de navios prontos. imprensa. A bem da verdade, a decisão para contra-

Hoje, a defasagem chega a tal ponto que na- tação da empresa que fez o projeto de detalhamento
quele quadro final não coloquei essa segunda parte. da P-51 e da P-52 se deu anteriormente à gestão do
Portanto, aquilo vai me repor o que estou perdendo. Presidente Francisco Gros. Portanto, não faz o menor

Preciso mostrar uma segunda vertente do pla- sentido qualquer tentativa de vinculação dessa deci-
nejamento da TRANSPETRO, que é sua capacidade são com a sua gestão. Essa decisão foi anterior e ex-
de investimento. Para eu receber cinco navios por c1usivamente técnica, foi uma licitação entre as em-
ano, tenho limitações da minha capacidade de inves- presas que nós, corpo técnico da PETROBRAS, jul-
timento. Depois tenho as limitações também por mot~ gamos capazes de fazer frente àquele desafio, e essa
vos orçamentários do orçamento global do Sistema empresa já concluiu o detalhamento da obra.
PETROBRAS. Ali já estou nos limites da minha capa- Um último ponto diz respeito à visão da
cidade de investimento. Foram esses dados que de- PETROBRAS, se é foco exclusivamente do curto pra-
batemos no nosso último planejamento estratégico. zo, resultado financeiro, ou foco no longo prazo. O

Portanto, há um distanciamento entre o total da plano estratégico da PETROBRAS, do qual vários de
necessidade de transporte do Sistema PETROBRAS nós participamos da construção, visa, acima de tudo,
e a contribuição que a TRANSPETRO está dando garantir uma empresa saudável no médio e no longo
para esse transporte. prazo, aliás até porque é patrimônio desta Nação.

O SR. CARLOS TADEU DA COSTA FRAGA - Não pode ser diferente. Saudável, com ênfase muito
Sr. Presidente, complemento rapidamente o que o Sr. grande na sua responsabilidade social, nas suas
Kensaku Saito disse - e bem - em relação ao trans- mais diversas formas, inclusive no que diz respeito ao
porte. Nas licitações nacionais, tema tratado pelo De- relacionamento com o mercado fornecedor nacional.
putado Clóvis Queiroz e pela Deputada Jandira Feg- É evidente que, em uma empresa como a
hali, toda e qualquer estratégia de ida ao mercado PETROBRAS, qualquer gestão que não leve em con-
nessas grandes obras nasce num processo em que ta sua saúde financeira comete crime de lesa-pátria,
os nossos especialistas da área técnica - temos aI- porque esta empresa é patrimônio da Nação. Isso
guns presentes que participam das discussões - ana- está presente no nosso plano. Mas não é só isso; tra-
lisam uma série de variáveis, inclusive a capacidade ta-se de uma visão de médio a longo prazo, fazemos
de a indústria nacional fazer frente à encomenda. exercícios olhando para 2010, objetivando a ambiên-
Isso é levado em conta. Aliás, como era de se espe- cia competitiva, os aspectos sociais da nossa atua-
rar, nas situações em que se considera que, comerc~ ção e, se mais não estamos fazendo, talvez seja por
ai e tecnicamente falando, temos condições de fazer falha nossa, de alguma orientação, ou de alguma po-
uma licitação exclusivamente nacional. E a temos fe~ lítica nacional para o assunto, mas posso assegurar

~ ~_~~__ ~~~ _~ ~_----
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Ata da Vigésimà Reunião Ordinária
Realizada emO~ de Dezembro de 2002

Às onze horas ecinoo minutos do diaquatro de de
zembrode dois mil.e dois, reuniu-se a Comissão de Mi
nase Energia, no Plenário 16doAnexo 11 da Câmara dos
Deputados, com a presença dos Senhores Deputados
Salvador Zimbaldi - Presidente; Airton Dipp, Alceste
Almeida, Fernando Ferro, Francisco Garcia, Juquinha,
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q~e ~ intenção é olha~para a frente e a longo prazo, Tenho total admiração pelo trabalhoque o Mau-
nao e a curto prazo, nao. ro Campos faz. Mauro Campos é um brasileiro que

O SR. PRESIDENTE (Deputado Salvador lim- tem lutado, está tentando empurrar os quatros navi-
baldi) - Tem a palavra o Dr. Wagner Victer. os, mas nós precisamos neste momento de mais. E

O SR. WAGNER VICTER - Gostaria de me unir não precisa ser PETROBRAS, basta quese licite an-
ao Sr. Carlos Tadeu da Costa Fraga nas especula- tecipadamente, coloque um keep freight, que é o
ções que a imprensa fez do Morgan Stanley e Aker. preço do afretamento hoje. Se der um preço maior,
Considero tais especulações totalmenteimpertinen- cancela-se. a licitação. Isso teve sucesso e foi feito
tes, sem cabimento e indevidas. pela própria PETROBRAS.

O Deputado Clóvis Queiroz levantou uma ques. . Fica essa sugestãopara a Comissão, Sr. Presk
tão muito importante. A PETROBRAS já teve uma fro- ~ente, porque há um espaço muito grande nessa
ta .própria extremamente significativa. O que a area.
FRONAP coloca hoje de. substituição por frota, parte . O SR. PRESIDENTE (Deputado Salvador lim-
construída aqui, parte comprada! Qualquer tendência baldl) - Deputado Clóvis, deseja a réplica?
de comprar navio noexterior - parece-me, Sr. Kensa- ..O SR.. DEPUTADO CLÓVIS QUEIROZ - Só
ku Saito - totalmente equivo?ada. Penso que háes. par~c:omplementar. Agradeço ao Sr. Kensaku Saito a
paço e capacidade produtiva para fazer. E mais do poslçao e a da PETROBR~S.Transportes SA - a
que isso: na quantidade de afrEltamento que está ha- T.RANSPETRO,.é muito conservadora em termos de
vendo,. pode-se. optar por. uma metodologia que a sll"';1plesmente repor uma frotadeficitária, porque his-
PETROBHAS adot?uporsugestão nossa e que está ton~amente a PETROBRAS tem em média sessenta
funcionand? muito bem naáreado Dr. Carlos Tadeu navIos afretados. São muitos navios, muitos empre-
da Costa Fraga. Na área do Dr.Carlos Tadeu da Cos- gos queestam?s jogando fora. Essa posição pode
ta Frag~,tínhamos oapoio gffshore feito por empre- ser revistatranqüilam~nte.
sasestrangeiras. A PETROBR~S fez um edital ante- Agradeço especialmente ao. Wagner Victer ter
cipadosubstituindo afretamentospor novos navios complementado a resposta.Muito obrigado.
aquicon~truídos, com recursos da MarinhaMercaQte O SR. PR.ESIDENTE (Deputado Salvador lim-
Na qcasião algumaj3 pessoas tirharn. dúvida se iss~ baldi ) - Não havendo mai~ Parlamentares inscritos,
funcionari~e sea taxa dé afretamento seria boa.. . quero, na oportunidade1agradecer a todosos exposito-

Foi um. total sucesso. Acho que na FRONAP e res convidados ~ valiosa.contribuiç~o que deram para
na TRA~€)PETROa mesma metodologia pode ser esta Casa e partlcularme~tepara .esta Comissão.
aplicada. Particularrnente, como brasileiro, não pen- To?o nosso mat7na~.e reglj3tradoem a~a e fica
so sercorretocontinuarrnos aafretar 1bilhão dedóla- nos ~n~l~ da C~sa.~aatemesmo umapanhamento
res/ano de navios. Podemos substituir esses .afreta- taqUlgrafl?o da r~unJao ?om gravação paralela tanto
mentos de rnaneira~ntecipadapor licitações de afre- de voz como de Imagens;
tament?,. rnasn() tempo tal que aemprf3sa, de. posse Agradeço ~ind~ a. presença d~s colegas Paria-
do contrat()de afret~rnento, po~sa ir ao BNDES, utilk mentares, 9a~ autondade~ ~. demais.presentes que
zar o Fundo de MarirhaMer9antf3 construir o navio tanto contnbUlrarn para o eXlto deste evento.
pre&taro&ervi9? paraaPET~OBRAS e colocar um~ Nadamaishavendo a tratar, vou encerrar apre-
parcela d~rf3al. Não é necessário empregarmos nos sente re~nião.
afret~men~osaqu~n~ida~equeestamQs cok)cando Está encerrada a reunião.
de moed~forte, dól~r, hoje. Estamos induzindo e COMISSÃO DE MINAs E ENERGIA
compr?lT)et€lndocad~. vez.rnais nossa balança. O
Brasiljáe&tágast~n~ono frete.., e a PETROBRAS
teml.llT)a~rande9on~ribuição nisso - cerca de 7 b~

Ihõesdedólarespor~no.

Fl.lndam~ntalrnente.é.pbssível o que a área de
prOdLlçãQj~ fez,nul1lapoiooff .shore numa primeira
fasf3.~cr~ito .q~e <i~VI:l pontinuar substituindo outros
navios;qlJ~a T~N$P~IA0utjlize isso como exemplo
e saia<:le41Ta~içã(>~>ctre~rnente conservadora do
ponto de vistade.incentivar a armação brasileira.
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Ata da Vigésima Primeira Reunião Ordinária
Realizada em 11 de Dezembro de 2002

Às doze horas e três minutos do dia onze de de
zembro de dois mil e dois, reuniu-se a Comissão de Mi
nas e Energia, no Plenário 16 do Anexo 11 da Câmara
dos Deputados, com a presença dos Senhores Deputa
dos Salvador Zimbaldi - Presidente; Airton Dipp, Alces
te Almeida, Antônio Feijão, Carlos Alberto Rosado, Dr.
Helena, Fernando Ferro, Francisco Garcia, Francistônio
Pinto, José Carlos Aleluia, José Janene, Juquinha, Luiz
Sérgio, Marcos Lima, Moreira Ferreira, Olímpio Pires e
Vadão Gomes - Titulares; Antônio Jorge, Edinho Bez,
Gilberto Kassab, Raimundo Gomes de Matos, Romel
Anízio e Sérgio Barros - Suplentes. Deixaram de com
parecer os Deputados Airton Roveda, Gervásio Silva,
Nicias Ribeiro, Paulo Feijó, Pedro Pedrossian e Renildo
Leal. ABERTURA: Havendo número regimental, o Se
nhor Presidente declarou abertos os trabalhos e sub
meteu à apreciação a Ata da Vigésima Reunião Ordiná-
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Luciano Zica, Luiz Sérgio, Marcos Lima, Olímpio Pires e ção diferenciada de seis anos. O Senhor Presidente in-
Paulo Feijó - nulares; Antônio Jorge, Clóvis Queiroz, formou que os membros interessados em examinar o
Eliseu Resende, Gilberto Kassab, Luiz Alberto e Ricardo documento deveriam solicitá-lo à secretaria da Comis-
Barros - Suplentes. Deixaram de comparecer os Depu- são. ORDEM DO DIA: A - Requerimentos: 1 -
tados Airton Roveda, Antônio Feijão, Carlos Alberto Ro- REQUERIMENTO N° 22/02 - dos Srs. Luiz Alberto e
sado, Dr. Heleno, Francistônio Pinto, Gervásio Silva, Nelson Pellegrino - que "solicita a realização de Audiên-
José Carlos Aleluia, José Janene, Moreira Ferreira, Nic~ cia Pública, para esclarecimentos sobre a venda de gru-
as Ribeiro, Pedro Pedrossian, Renildo Leal e Vadão Go- pos de campos produtores de óleo e gás, nos estados da
mes. ABERTURA: Havendo número regimental, o Se- Bahia, Sergipe e Paraná, por parte da Petrobrás S/A". O
nhor Presidente declarou abertos os trabalhos e subme- Deputado Fernando Ferro subscreveu o Requerimento e
teu à apreciação as Atas da Décima Oitava e da Décima encaminhou o voto SIM a ele. Em votação, foi aprovado
Nona Reuniões Ordinárias, realizadas, respectivamente, unanimemente o Requerimento. B - Proposições Suje-
nos dias vinte e vinte e sete de novembro do corrente itas à Apreciação Conclusiva pelas COmissões - Art.
ano. O Deputado Clóvis Queiroz solicitou dispensa da Ie- 24 11: ORDINÁRIA. 2 - PROJETO DE LEI N° 265/99 -
itura das Atas, tendo o Plenário da Comissão anuído à do Sr. Cunha Bueno - que "dispõe sobre o ressarcimen-
solicitação. Não houve discussão. Em votação, foram to a consumidores de eletricidade por interrupção de su-
aprovadas unanimemente as Atas. EXPEDIENTE: O primento, alterando o art. 6° da Lei n° 8.987, de 13 de fe-
Senhor Presidente informou que o Deputado Francistô- vereiro de 1995." Relator: Deputado Antônio Jorge. Pare-
nio Pinto havia comunicado, por meio do ofício GAB cer: pela rejeição. O Deputado Fernando Ferro solicitou
130/02, que sua ausência às reuniões desta Comissão, vista da matéria, tendo esta sido concedida pelo Senhor
nos dias trinta de outubro e vinte de novembro do ano em Presidente. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a
curso, havia-se dado em razão de viagem ao Estado da tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião às onze
Bahia, para tratar de assuntos políticos partidários. O Se- horas e onze minutos, tendo marcado outra para a próxi-
nhor Presidente informou, ainda, que o Deputado Dr. He- ma quarta-feira, às dez horas, neste mesmo Plenário. e,
leno havia comunicado, por meio do OFGABDEP. para constar, eu Damaci Pires de Miranda, Secretária,
283/02, que ausentar-se-ia da reunião realizada no pe- lavrei a presente Ata, que por ter sido lida, discutida e
ríado de quatro a sete de dezembro do corrente ano, em aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado Sal-
razão de missão oficial a Portugal. Em seguida, o Senhor vad<>r Zimbaldi, e publicada no Diário da Câmara dos
Presidente comunicou que havia designado o Deputado Deputados.
Dr. Heleno Relator do Projeto de Decreto Legislativo N°
2.316/2002, que "aprova os textos das emedas aos art~

gos VI e XIV.A do Estatuto da Agência Internacional de
Energia Atômica (AIEA), aprovadas por resoluções da
Conferência Geral da AIEA, em 1° de outubro de 1999",
e do Projeto de Lei n° 5.892/2001, que "dispõe sobre o
uso de óleo diesel automotivo em veículos utilitários e es
tabelece condiçõespara o uso de combustíveis automo
tivos que gozem de quaisquer subsídios financeiros ou
benefícios tributários". Em seguida, o Senhor Presidente
comunicou que o Tribunal de Contas da União havia en
caminhado a esta Comissão cópia da Decisão n°
1.574/2002, adotada em sessão ordinária do Pleno, de
vinte de novembro de dois mil e dois, bem como dos res
pectivos relatório e votos que a fundamentam. O Senhor
Presidente explicou que a referida decisão havia deter
minado à Agência Nacional do Petróleo - ANP que ado
tasse as providências necessárias no sentido de ajustar
o termo aditivo referente ao contrato de concessão do
bloco BFZ-2 às mesmas condições dos demais blocos
alcançados pela Decisão n° 150/2001-TCU-Plenário,
qual seja, prorrogação máximade dois anos, posto que é
irregular, por ausência de fundamento legal, a prorroga-
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ria, realizada no dia quatro do corrente mês. O Deputa- fossilífero, em conformidade ao art. 216, illlciso V, da
do Antônio Feijão solicitou dispensa da leitura da Ata, Constituição Federal e dá outras providências", com o
tendo o Plenário da Comissão anuído à solicitação. Não acréscimo de dez emendas de sua autoria. O Senhor
houve discussão. Em votação, foi aprovada unanime- Presidente esclareceu .que o Requerimento fazia refe-
mente a Ata. ORDEM DO DIA: A- Requerimentos: 1 rência à Proposição cujo parecer do primitivo Relator,
- REQUERIMENTO N° 23/02 - Do Sr. Luciano lica - Antônio Jorge, havia sido rejeitado em Reunião Ordiná-
que "solicita que sejam convidados as autoridades téc- ria realizada no dia treze denovembro do corrente ano.
nicas, a seguir listadas, para ouvida em audiência públ~ O Senhor Presidentéinformou que, .• na ocasião, O·De-
ca, objetivando expor suas considerações ao Projeto de putado Antônio Feijão havia sido designado Relator do
Lei n° 454, de 1999, e seus apensos,Projetos de Lei nOs parecer vencedor, pelaaprovaçãó do Projeto de Lei n°
459/99 e 1.672/99". O Senhor Presidente informou que 1.859, de 1999,. e do Projeto de Lei n° 5.303, de 2001,
o Deputado Luciano lica não se encontrava em exerc~ apensado, sem a adução de quaisqueremendas. O Se-
cio desde o último dia nove, em razão da reassunção do nhor Presidente lembrou, ainda, que tal par-écer vence-
Titular do mandato, Deputado Eduardo Jorge. Por essa dor já havia sidoaprov~do, naquela mesmadata, con-
razão, o Senhor Presidente declarou prejudicado o Re- forme encontrava-se registrado em Ata, em notas taqui-
querimento. 2 - REQUERIMENTO N° 24/02 - Do Sr. gráficas, em gravação audió-visual, e no resultado da
Luciano lica - que "requer que sejam convidados o referida Reunião. O Deputado Antônio Feijão argumen-
Presidente da Centrais Elétricas do Pará S. A- Rede touqueasrazõesquehaviammotivadoaapresentação
Celpa; representantes do Sindicatos dos Urbanitários do Requerimento apontavam para a necessidade de
do Pará; os ProfesSores da Universidade de São Paulo, aprimoramento do texto da Proposição, em favor do
Sr. Sinclair Mallet-Guy Guerra e Dorival Gonçalves Ju- mérito, e que esta vODtade do Legislador encontrava-se
nior; e o Administrador José Paulo Vieira, para debate implícita na discussão da matéria, por ocasião de sua
em Audiência Pública sobre ~ tarifa de energia elétrica apreciação. OSenhorPresi~enteesclareceu que, em-
no Estado do Pará e o repasse dosganhos de produtiv~ bora a motivação do peputado Antônio Feijão em apre-
dade daRede Celpapara outras empresas do mesmo sentar o Requerimento fosseperfé'itamente legítima,
grupo, aGrupo REDE". O Senhor Presidente informou não era legal, uma vez que o.Regimento Interno da
que o Deputado Luciano lica não se encontrava em Casa não permitia aquela possibilidade,. já quetrata~

exercício desde o .• último dia nove, .em razão da reas- va-se de matéria.vencidainé'sta Comissão. O Senhor
sunção do Titular do mandato, Deputado Eduardo Jor- Presidente informou 9Ué'o Deputad() Antônio Feij~opo-

ge. Por essa razão, o Senhor Presidente declarou pre- deria tersugerido emendas~Proposição"anteriormen-

judicado o Requerirnento. O Deputado Fernando Ferro te" à votação do parecer vel1ced0r,~ão "posteriormen-
afirmou que subscreveriapsr$querhnentosapresenta- t6". O Deputado Antônio Feijão discorreu sobre ale~iti-

dos pelo Deputado LycianoZica, não tosse o fato de midadedesuaintençã()esopr~aneçessidadedeaper-
que, a()final desta Legislatura., tais proposições seriam feiçoamento do texto d() referido Pr()jetod~ Lei. O Se-
invariavelmente ar9uivadas. B-Proposições Sujeitas nhor Presidente ~ssev~r()uque o recebimento do Re-
r,. AprEf!Ciaçâ.o COl1clusiva pelas Comissões - Art. 24 querimento implicaria perigoso pregedent~, cuja •• regi-
11: ORDIi\JÃRIA 3 - PROJET<?OE LEI N° 265/99 - Do mentalidade poderiaserargüida ~teriorll1ente. O~e-
Sr: Cunha Bueno -que "dispõé' sobre o r-essarcimento a nhor Presidente acrescentou que a ocasião opo~una

consup1id()res de eletricidade por interrupção de supr~ para a apresentação de emendasqueversassem sobre
mento, alterando? art.6°daL~i nO 8.987,de13 de feve- o .conteúdo meritório da Pr()posiçã() •seria quando de
reiro de 1995". Belator: Deputado Antônio Jorge. Pare- sua apreciação pelo'Plenário da Casa, oportunidade
cer:pelarejeiç~9destee da EMc 01 .cME. Foi conced~ em que os Deputadosi~ter~ssadbsteria~afaculdade

da vista .aoDeputado Fernando Ferro, no último dia de apresentar as devidas suge$tões que contribuíssem
quatro. O Deput~qoAntônioFeijãoprocedeu à leitura para o aprimoramento d9textóda ~ropoSição,confor-

doparecer, em ~u~stituição ao Relat9r. Não houve dis- me estabelecido pelo. Re9irrlento Interno da Casa. Di-
cussã().t::mvotação,foi aprovado por unanimidade o ante do expostoeap()~ fOnsuita à ~~r~tariaGeral da
parec~r do Relator.• Em.segqida, o Deputado Antônio Mesa, o Senhor Presid~~te não r~ce~uoReq~eri-
Feijãoapresent()uRequerimento, nostermos do art. 52, mento apresentado. E tT1 se!Jliida, o Deputado Fernando
§' 5°, do Regimento •Interno, para que se incluísse na Ferro elogiou o desemp~nno do Senhor Presiden1e e
Orderrl do Dia, para apreciaç&o imediata, o parecer da Comissão, no deeorrer.desta.Le~islatura,especial-
venceÇI0rdoProjet9 de Lei n° 1.859, de 1999, do Sena- mente desta Sessão Legislátiva, fazendo Jeferênciaà
doFéderal, que "dispõe sobre a proté'Ção ao patrimônio importância dos ternas aqui discutidos e do papel de-
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sempenhado por este Órgão Técnico, relativamente à
atuação do Poder Legislativo frente a questões de rele
vância nacional. Em seguida, o Senhor Presidente
anunciou a presença do Senhor Embaixador Sebastião
do Rego Bastos, Presidente da Agência Nacional do
Petróleo - ANP, a quem convidou a tomar assento à
Mesa. Os Deputados Marcos Lima, Francistônio Pinto,
Dr. Helena, Luiz Sérgio e Carlos Alberto Rosado elogia
ram a atuação do Senhor Presidente, dos Membros, e
da Secretaria da Comissão, nacondução dos trabalhos.
O Senhor Presidente informou que, no decurso desta
Sessão Legislativa, a Comissão havia apreciado, além
de inumeráveis requerimentos, trinta e um projetos, dos
quais dezoito haviam sido aprovados e treze rejeitados.
Em seguida, o Senhor Presidente agradeceu os cum
primentos e afirmou que, no exercício da Presidência
da Comissão, havia procurado portar-se de forma de
mocrática e isenta de partidarismos, designando Mem
bros dos mais diversificados partidos para relatarem
proposições, apreciando todas as matérias em cond~

ções de serem deliberadas e realizando audiências pú
blicas com isenção de posicionamento. O Senhor Pres~
dente também agradeceu à Secretaria da Comissão
pelo excelente suporte técnico proporcionado no de
sempenho dos trabalhos. ENCERRAMENTO: Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a
reunião às doze horas e quarenta e três minutos. E,
para constar, eu Damaci Pires de Miranda, Secretária,
lavrei a presente Ata, que por ter sido lida, discutida e
aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado
Salvador limbaldi, e publicada no Diário da Câmara
dos Deputados.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
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Ata da Primeira Reunião Ordinária - Eleição
de Presidente e Vice-Presidentes -Realizada em
26 de fevereiro de 2003

Às onze horas e dez minutos do dia vinte e
seis de fevereiro de dois mil e três, reuniu-se ordi
nariamente a Comissão de Minas e Energia, no
Plenário 16 do Anexo 11 da Câmara dos Deputa
dos, convocada pelo Presidente desta Casa Legis
lativa, na forma regimental, para a eleição do Pre
sidente e Vice-Presidentes deste Órgão Técnico,
na presente Sessão Legislativa. Assumiu a presi
dência dos trabalhos, em conformidade ao art. 39,
§4°, do Regimento Interno, o Deputado Salvador
limbaldi. A Lista de Presença registrou o campa·
recimento dos Senhores Membros Titulares, De
putados Aroldo Cedraz, Bassuma, Dr. Helena,

Eduardo Gomes, Eduardo Sciarra, Fernando Di
niz, Fernando Ferro, Fernando William, Gervásio
Silva, Hélio Esteves, João Pizzolatti, José Janene,
Luiz Carlos Santos, Luiz Sérgio, Marcello Siqueira,
Mauro Passos, Renildo Calheiros, Ricardo Barros,
Robério Nunes, Rose de Freitas, Salvador limbal
di e os Senhores Membros Suplentes, Deputados
Francisco Appio, Gilberto Kassab, José Divino, Le
onardo Vilela, Luciano lica, Luiz Antonio Fleury e
Vander Loubet. Deixaram de registrar suas pre
senças os Senhores Membros Titulares, Deputa
dos Fernando Diniz, Francisco Garcia, João Cal
das, Júlio Redecker, Nicias Ribeiro, Paulo Bauer,
Osmânio Pereira e Renildo Calheiros. O Deputado
Pedro Henry, Líder do Partido Progressista Brasi
leiro, compareceu à reunião, nessa qualidade.
ABERTURA: Havendo número regimental, o Se
nhor Presidente declarou aberta a reunião e anun
ciou, em conformidade ao acordo firmado entre li
deranças, os nomes dos candidatos aos cargos de
Presidente, Deputado José Janene, PPB/PR; e de
Primeiro, Segundo e Terceiro Vice-Presidentes,
Deputados Eduardo Sciarra, PFLlPR, Rose de
Freitas, PSDB/ES e Gervásio Silva, PFLlSC, res
pectivamente. O Senhor Presidente esclareceu
que a eleição far-se-ía por escrutínio secreto, exi
gida maioria absoluta de votos, em primeiro escru
tínio, e maioria simples, em segundo escrutínio,
presente a maioria absoluta dos Deputados Mem
bros da Comissão, nos termos do art. ]O do Regi
mento Interno. O Senhor Presidente informou que
a chamada para votação seria nominal e que os
Membros Suplentes somente seriam chamados
em caso de ausência dos Titulares dos respectivos
partidos, observada a ordem das assinaturas na
lista de presença. Em seguida, o Senhor Presiden
te convidou o Deputado Dr. Helena para, na quali
dade de Secretário, proceder à chamada nominal
dos votantes. Na oportunidade, o Secretário para
benizou o Presidente pelo trabalho desenvolvido
na condução desta Comissão durante o ano que
findou. Realizada a chamada, votaram os Deputa
dos Aroldo Cedraz, Bassuma, Dr. Helena, Eduar
do Gomes, Eduardo Sciarra, Fernando Diniz, Fer
nando Ferro, Fernando William, Gervásio Silva,
Hélio Esteves, João Pizzolatti, José Janene, Luiz
Carlos Santos, Luiz Sérgio, Marcello Siqueira, Ma
uro Passos, Renildo Calheiros, Ricardo Barros,
Robério Nunes, Rose de Freitas e Salvador lim
baldi. Finda a votação, o Senhor Secretário proce-

" -~~------- - "----------------- -- "---"~--- - --~~~
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deu à escrutinação, verificando a coincidência en
tre o número de votantes e o de sobrecartas, tendo
sido apurados vinte e três votos. O Senhor Presi
dente aproveitou a oportunidade para agradecer a
participação dos nobres pares que integraram esta
Comissão e para parabenizar o trabalho desenvol
vimento pela Secretaria no período legislativo an
terior. Anunciou, ainda, a publicação e distribuição
do Relatório Anual de Atividades da Comissão no
ano de 2002. O Senhor Presidente proclamou,en
tão, o resultado: para Presidente, o Deputado José
Janene; para PrÍlneiro Vice-Presidente, o Deputa
do Eduardo Sciarra; para Segundo Vice-Presiden
te, a Deputada Rose. d~ Freitas; e para Terceiro
Vice-Presidente, o Deputado Gervásio Silva, com
vinte e um votos favoráveis, respectivamente, e
dois. votos em branco, perfazendopm totaldevinte
e três votos. O Senhor Presidente convidou, em
seguida, o Deputado José Janene para assumira
Presidênciêl, declarando-oempo~sado ..O •• Presi
dente eleito, Deputado .José Janene, assumiu. a
Presidência edeclarou empossados os Deputados
Eduardo Sciarra, Rose de Freitas e. Gervásio Si.lva.
O Senhor Presidente agradeceu ao Senhor Depu
tado Salvador Zimbélldi o tempo em que presidiu
estaComis~ão~ e~os d~putados gervásio Silva e
Ros~.deFreitas quesemprecooperaram com.e~te

Órgão Técnico. Logo em seguida,o Senhor Pr~si

dente ressaltou ~ irnportância desta Comissão,
percebi?a emsua pr?priaexperiência de Pélrticipa
ção como me~brod?rant~qitoanos, erevelou sua
inten9ão.de promov~r él rediscussão do Setor.EI&
tri~oBrasileirona pr~sent~S~ssãoLegi~lativa. Foi
con~e?id~ apalavraao Senhor Deputado Pedro
Henry qu~re~sélltouofat? qea sua presença de
ver-se .~•. ratificaçã? don0rrl~.do SenhorPre~i~e8te
Depu~éldo Jo~éJél?~n~, p~l()partido Progressista
Brasil'eiro'parao cargo, eawoveitou paraparabe-
nizaro Senh?rD7P~téldo$éllvéld?rZimbaldi. pelo
trabalh()cfesempenha.do.àf~ent~.da.C9missão.Foi
conc~d.ida. él •• palav~aao •. Senhor Deputado.Luiz
Ant9nioFI~urY.9u'r •• feJiciWu. q ••• §e~hor Presigente
José Jélnene.•.r· res~altouajmPort~nciado trabalho
él serdesenvolvi~()~or r~te~rg~? Técnico. ne~te
anp;qiam~~élricélrnatriz~t"l~r~éticél edos~t()r~l&
tric() brasil~i~os.~()final,.fj7~rélrnuso da palavra,
ain~a.i o~l?~pyta~()sLu~~CarI9s~élnt9s,. JqãpPiz
zolélttí,.~a~~oPéls~?s'fv1élrc~llo ~iqu~ira,.·.Reni Ido
Cal~rirq~ ••~H?se~eFrrita~J9uepara~enizaram o
Senhor Presidente. pela posse e asseveraram a

importância da Comissão na atual conjuntura.
ENCERRAMENTO: O Senhor Presidente encer
rou os trabalhos às doze horas e trinta e oito minu
tos e convocou reunião para quarta-feira, dia doze,
às dez horas. E, para constar, eu, Damaci Pires de
Miranda, Secretária, lavrei a presente Ata, que,
depois de lida e aprovada, será assinada pelo Se
nhor Presidente e encaminhada à publicação no
Diário da Câmara dos Deputados. - Deputado
José Janene, Presidente.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
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Ata da SegundaReuniãoOrdillária Realizada
em 12 de março de 2003

Às dez hOrase quarenta.eseteminutos do dia
12 de março de dois mil e três, .reuniu-se ordinaria
mente a Comissão de.Minéls e. Energia, no Plenário
16 do Anexo Uda CâmSlra?os Deputados, sob a Pre
sidência do Senhor DeputFldo José Janene, estando
presentes os Senhores Membros Titulares, Deputa
dos Amido Cedra~, Bassuma, Dr. Heleno, Eduardo
Gomes, Eduardo Sciarra,.Fernando Ferro, Francisco
Garcia, Gervásio Silva, Joã()Ca/das, João Pizzo/atti,
Julio Redecker, LuizCarlosSantos, LuizSérgio, Mau
ro Passos, Nelson Meurer, Osmânio Pereira, Paulo
Bauer, Paulo Feijó, Renildo Calheiros, Robério Nu
nes, SalVador Zimbaldi eos Senhores Membros Su
plentes, Deputados AlcestrAlmeida, Antonio Cam
braia, Gerson Gabrielli,.Gilberto Kassab, ~riny Lopes,
Onyx Lorenz?ni., LeonélrdoVilela e Luiz Antonio F/e
ury. Deixélram de registrar ~uaspresenças os Senho
res Membros TitulSires, Deputados Fernando Diniz e
Nicias Ribeiro.. ABEFlT~t=lA: Havendo número regi
mental, o Senhor. President~.declarou abertos os tra
balhosesubmeteu Erê\~reciaçãoa Ata da Primeira
Reunião Ordinária,reªli~a<Janodia vinte e seis de fe
vereiro do corrent~ .. O. ~eQho~Deputado Fernando
Ferro solicitou dispenSélda leitura da1ta,tendo o Ple
nário da Comissão an~ídoà solicitação. Não houve
discussão.· Em '.I()taçã();J()i~pn;)vada unanimemente
a Ata. EXPEDIENTE:() Senhor presidente comuf)i
cou or~cebim~ntoclefo~respo~d~nciada União Na
cional dos Garimp~iros efV1i?erad()res d() Brasil, com
relato da situação dosí~<J.ios~trabé:lIhadores de ga
rimpo, .~ qual estariaàdisposi9âo do~ $Emhores De
putados na Secret~riadaG()mi$são. O ~enhor Presi
dentecomunicou,ainda,que, naoporturyidade, seria
distribuída urra co.letâreade méltérias.reléltivas àatu
ação dasAgências Reguladoras v~iculadas pela mí
dia, no período de novemóro de 2002 até o presente
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momento. O Senhor Presidente anunciou que seria Petrobrás. Em discussão o Requerimento, o Senhor
distribuída, ainda, pesquisa divulgada pela mídia e re- Presidente concedeu a palavra aos Senhores Depu-
alizada pelo Instituto de Defesa do Consumidor - tados Luís Carlos Santos, Bassuma, João Pizzolatti,
IDEC, sobre a atuação da Agência Nacional de Ener- Francisco Garcia, João Pizzolatti, Eduardo Sciarra,
gia Elétrica-ANEEL. Anunciou, ainda, que, em26de Antônio Fleury, Dr. Heleno, Luiz Sérgio, que manifes-
fevereiro de 2003, foram designados o Senhor Depu- taram a necessidade de extensão do terna objeto do
tado João Pizzolatti para Relator do Projeto de Lei n° Requerimento para que em seminário discuta-se a
1.616/1999; o Senhor Deputado Dr. Heleno para Re- questão das refinarias, das desigualdades regionais
lator do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.316/2002; no Setor, política de segurança e desenvolvimento,
o Senhor Deputado Gervásio Silva para Relator do além da excessiva terceirização do Setor. O Senhor
Projeto de Lei n° 2.671/89; o Senhor Deputado Mauro Presidente devolveu a palavra ao Autor do Requeri-
Passos para Relator do Projeto de Decreto Legislat~ mento que disse compreender a preocupação dos
vo n° 2.513/2002. O Senhor Presidente informou, deputados quanto à ampliação do objeto do Requeri-
tarnbém, que, conforme determinação do art. 105 do mento, mas que se deveria encaminhar outro que so-
Regimento Interno da Câmara dos Deputados - licitasse a presença da Ministra de Minas e Energia,
RICD, todas as proposições foram arquivadas, com já que os temas referenciados dizem respeito a ques-
exceção das previstas nos Incisos I a V, e que, dentre tões de política de Estado e não da Petrobrás. Arguiu,
as arquivadas, encontram-se todos os requerimentos entretanto, que a ANP deveria ser convidada para tra-
aprovados na Legislatura anterior, em razão de se- tar da questão do refino, posto que detém informa-
rem também proposições. Informou, ainda, que, caso ções na área. O Senhor Presidente, sintetizando a
os Autores tivessem sido reeleitos e desejassem o discussão, declarou que o Requerimento seria trans-
prosseguimento do requerimento, deveriam solicitar formado em Convite para debate sobre refino e gás.
o desarquivamento, nos termos do art. 105, Parágra- Não havendo mais quem quisesse discutir, pas-
fo Único, ou apresentá-lo novamente. ORDEM DO sou-se à votação do requerimento, que foi aprovado
DIA: A) REQUERIMENTOS: O Senhor Deputado com as devidas alterações. 3) REQUERIMENTO N.o
Gervásio Silva requereu a inversão de pauta, para 4/2003 - DO SR. MAURO PASSOS - que "requer
que o requerimento n01 fosse deliberado ao final da nos termos regimentais a realização de audiência pú-
reunião, o que foi anuído pela Comissão. 1) blica, com a presença da atual diretoria da Eletrobrás,
REQUERIMENTO N.o 2/2003 - DO SR. FERNANDO da anterior e atual diretoria da Eletrosul, do Ministério
FERRO - que "requer à Comissão de Minas e Ener- Público Federal ern Santa Catarina e a Intersindical
gia realização de seminário sobre a política tarifária dos Eletricitários do Sul -Intersul, para prestarem es-
do setor elétrico." O Senhor Presidente concedeu a c1arecimentos sobre os fatos ocorridos durante a ci-
palavra ao Autor do Requerimento, que asseverou a são, e posterior privatização da Eletrosul." O Senhor
importância do Seminário aos nobres pares diante da Presidente concedeu a palavra ao Autor do Requeri-
estrutura tarifária vigente, e a necessidade de ouvir mento, que valeu-se de um rápido histórico sobre a
os diversos segmentos envolvidos para se estabele- Eletrosul, para justificar a solicitação da presença de
cer umapolítica tarifária mais justa e mais transparen- diretores anteriores e atuais da Empresa, afim de ex-
te. Em discussão o Requerimento, o Senhor Deputa- plicarem a cisão ocorrida. Em discussão o Requeri-
do Mauro Passos cumprimentou o Autor e reafirmou a mento, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
importância do referido Seminário. Não havendo mais Senhores Deputados Fernando Ferro e Bassuma,
quem quisesse discutir, passou-se à votação do re- que se manifestaram favoravelmente, e os Senhores
querimento, que foi aprovado unanimemente. 2) Deputados Paulo Bauer, João Caldas e João Pizzo-
REQUERIMENTO N.o 3/2003 - DO SR. FERNANDO latti que sugeriram a ampliação do Requerimento de
FERRO -que "solicita realização de audiência públi- forma a contribuir para a viabilização de novas solu-
ca, com a presença do Senhor José Eduardo Dutra, ções para o Setor, no futuro, além da apresentação
Presidente da Petrobrás, para prestar esclarecimen- dos nomes dos convidados à Audiência. O Senhor
tos sobre a expansão das atividades de refino de pe- Presidente devolveu a palavra ao Autor do Hequeri-
tróleo no Brasil." O Senhor Presidente concedeu a mento, que solicitou a retirada da proposição por uma
palavra ao Autor do Requerimento, que informou à sessão para adequá-lo às indagações dos deputa-
Comissão da recomendação da Agência Nacional do dos, o que foi anuído pelo Plenário da Comissão. O
Petróleo - ANP para não deixaro País vulnerável, re- Senhor Presidente convidou o Senhor Vice-Presiden-
forçando a necessidade de se ouvir o Presidente da te Deputado Eduardo Sciarra para assumir a Presi-

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



COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

528 Legislatura - 18 Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Terceira Reunião Ordinária Realizada
em 19 de março de 2003

Às dez horas e cinquenta· e nove minutos do dia
dezenove de março de dois mil. e três, reuniu-se a Co
missão de Minas e Energia, no Plenário 16 do Anexo 11
da Câmara dos Deputados, com a presença dos Senho
res Deputados José Janene - Presidente;.Eduardo Sci
arra e Rose de Freitas - Vice-Presidentes; Aroldo Ce
draz, Bassuma, Dr. Heleno, Eduardo Gomes, Fernando
Ferro, Francisco Garcia, Hélio Esteves, João Caldas,
João Pizzolatti, Luiz CarlosSantos, Luiz Sérgio, Marcello
Siqueira, Mauro Passos, Nelsoh Meurer, Osmânio Perei
ra, Paulo Bauer, Paulo Feijó, Renildo Calheiros, Paulo
Rattes, Robério Nunes e Salvador Zimbaldi - Titulares;
Alceste Almeida, Antonio Cambraia, Eduardo Valverde,
Gilberto Kassab, lriny Lqpes, José.Divino, José Roberto
Arruda, Lobbe Neto, Luciano Zica, Luiz Alberto,Luiz
Antonio Fleury, Miriam Reid e Romel Anízio - Suplentes.
Deixaram de compareceros Deputados Fernando Diniz,
Fernando William,.Gervásio Silva, JÚI.io Redeeker e Nici
as Ribeiro. O DeputadoLeonardo Vilela apresentoujusti
ficativa por sua ausêhcia, por encontrar-se em missão
oficial à Austrália, a convite da "Australian lD81iryCorpora
tion", no período de 14 a 23 do corrente. ABERTURA:
Havendo número regimehtal,· o •Senhor Presidente de
clarou abertos os trabalhos e submeteu à.81preciação a
Ata da Segunda Reunião Ordin~ria,. realizada no dia
doze de março docorrente. OSenhor Deputado Fernan
do Ferro solicitoudispe~da leiturada Ata, tendo o. Ple
nário da Comissão anuído à solicita~o.Nãohouvedis

cussão. Em votação, foi aprovada unanimemente a Ata.
EXPEDIENTE: O Senh9rPrêSidente,oomunlcouo rece
bimento de correspondência da Ouvidoria Parlamentar
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dência da Reunião, que passou a conduzir os traba- que se posicionaram favoravelmente. O Senhor Pre-
lhos. 4) REQUERIMENTO N.o 6/2003 - DO SR. sidente reafirmou a intenção do Seminário em vista
JOSÉ JANENE -que "requer informações à COPEL, da transição do Governo do País e, não havendo
sobre reajuste de tarifas de energia elétrica, no perío- mais quem quisesse discutir, passou-se à votação do
do de 27/02/1986 a 21/11/1986, praticados no Estado Requerimento, que foi aprovado unanimemente.
do Paraná, no setor comercial eem especial no setor ENCERRAMENTO: O Senhor Presidente encer-
hoteleiro." O Senhor Presidente concedeu a palavra rou os traba.lhos às doze horas etrinta e oito minutos
ao Autor do Requerimento, que lembrou.o aumento e convocou reunião para quarta-feira, dia dezenove,
dê tarifas no Setor ocasionado pelo período do cha- às dez horas. E, para constar, eu, Damaci Pires de Mi-
mado Plano Cruzado, dizendo quea Companhia Pa- randa, Secretária, lavrei apresente Ata, que, depois
ranaense de Eletricidade - COPEL estaria se recu. detida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi-
sando a revelar sua planilha de preços, mas o debate dente e encaminhada à publicação no Diário da Câ-
poderia promover justiça, ao serem revisados os au. mara dos Deputa.dos. Deputado José Janene, Presi-
mentos de tarifas que têm sido acima dos praticados dente.
na área. Em discussão o requerimento. Não havendo
quem quisesse discutir, passou-se à votação do re
querimento, que foi aprovado. O Senhor Presidente
convidou o Senhor Deputado José Janene a reassu
mir a presidência. da reunião. 5) REQUERIMENTO
N.o 112003 - DO SR.. LUIZ ANTONIO FLEURY - que
"requer a realização de Audiência Pública na Comis
são de Minas e Energia com apresença de represen
tantes do setor elétrico para prestaremesclarecimen
tos sobre os fatos ocorridos apósa privatização da
Elêtropaulo." O SenhorPresidente concedeu apala
vra ao Autor do Requerimento, que discorreu sobre o
processo de privatização da.Eletropaulo, ressaltando
os prejuízos acarretados à população. Logo após, o
Senhor Presidente concedeu a palavra aos Senhores
Deputados Luís Carlos Santos, Fernando Ferro, Mau.
ro Passos e Luiz Sérgio, quese marifestaram favora
velmente ao Requerimento. Em seguida, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Senhor Deputado
João Pizzolatti, que. sugeriu. acrescentar à lista de
convidados o Governador de São Paulo, Dr. Geraldo
Alckimin, à época Presidenteda Eletropaulo, o que foi
acolhidopelo Autor doHequerimento. Em votação o
Requerimento,foi a()rovado unanimemente. Em se
guida, o .SenhorPresidente concedeu a palavra ao
Senhor .Deputado F~rnand() Ferro, que apresentou
Requerimento solicit~ndo inclusão imediata em pauta
do Requ~rimenton~8, nos termOS po Art. 52, § 5° do
RlpD, qyefoi acolhido peloPlenário da Comissão. 6)
RE9~ERIMENTO N~o8/200a-oqSR. FERNANDO
FERRO •. - que "solicitasejarealizado seminário sobre
aatuac;ãodas Ag~ncias ReglJlador~sdo Setor Elétri
co. O Senh()r Presidente concedeu a palavra ao Autor
do Requerimento,. quedissl? se~em necessários eS
c1arecimentospara a Comissão interferir no funciona
mento das referidas Agências. Em discussão o Re
querimento, oSenhorPresidente concedeu a palavra
aos SenhoresDeputados Bassuma e João Pizzolatti,
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propondo realização conjunta com este órgão técnico de
Seminário para discussão do desempenho dasAgências
Reguladoras e as privatizações e seus efeitos na econo
mia do País, no dia 29 de abril do corrente, tendo em vis
ta que há requerimento sobre o mesmo tema, aprovado
nesta Comissão, de autoria do Deputado Fernando Fer
ro, que anuiu à solicitação. O Senhor Presidente anunc~

ou a nomeação dos Senhores Rubens Ney Santana
Martins, Daniela Carvalho Pereira Guimarães, Rosa AI~

ce Valente, Joselina Magalhães Ferreira Almeida, Ros~

cléia Gonçalves da Silva, Fabiane Alves Crispim Domin
gos e Cibele Walmott Borges para ocupar os cargos de
Assessor Técnico Adjunto D - CNE-14. O Senhor Pres~
dente comunicou, ainda, que, em 18 de março do corren
te, havia designado: Deputado Fernando Ferro, Relator
do Projeto de Lei n° 4.11412000; Deputado Luiz Carlos
Santos Relator do Projeto de Decreto Legislativo nO
3.002/2003; e Deputado Nelson Meurer, Relator do Pro
jeto de Lei n° 54/2003. ORDEM DO DIA: A)
REQUERIMENTOS: 1) REQUERIMENTO N° 4/03 - do
Sr. Mauro Passos - que "requer nos termos regimentais
a realização de Audiência Pública, com a presença da
atual diretoria da Eletrobrás, da anterior e atual diretoria
da Eletrosul, do Ministério Público Federal em Santa Ca
tarinae a Intersindical dos Eletricitários do Sul 
INTERSUL, para prestarem esclarecimentos sobre os
fatos ocorridos durante a cisão, e posterior privatização
da Eletrosul." O Senhor Presidenteconcedeu a palavra
ao Autor do Requerimento, que atendeu à solicitação
quanto à apresentação da lista de convidados, por reco
mendação do Plenário na reunião passada. Em discus
são o Requerimento, o Senhor Deputado João Pizzolatti
manifestou seu apoio, considerando legítima e pertinen
te a Audiência Pública, e reconheceu o entendimento por
parte do Autor quanto à recomendação oriunda da preo
cupação do Plenário. Não havendo mais quem quisesse
discutir, passou-se à vota.ção do requerimento, que foi
aprovado unanimemente. 2) REQUERIMENTO N° 7/03
- do Sr. Fernando Ferro - que "requer a realização de
Audiência Pública conjunta com a Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias para discus
são de crise e modelo energéticos." O Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Autor do Requerimento, que afir
mou objetivar o entendimento da dimensão da crise no
Setor, visando a solucionar de forma justa e equânime a
questão, a qual diz respeito, também, aos diretos do con
sumidor e, portanto, àquela Comissão. Em discussão o
Requerimento. Não havendo quem quisesse discutir,
passou-se à votação do requerimento, que foi aprovado
unanimemente. 3) REQUERIMENTO N° 10/03 - do Sr.

Bassuma - que "requer Audiência Pública para tratar da
formação de Cartel dos Combustíveis e da sua adultera
ção nos Estado do Brasil." O Senhor Presidente conce
deu a palavra ao Autor do Requerimento, que justificou a
iniciativa de seu requerimento pela não existência de
concorrência perfeita no Setor e a notícia de adulteração
dos combustíveis veiculada pela mídia. Em discussão o
Requerimento, o Senhor Presidente recomendou a ne
cessidade de se ampliar a Audiência para abranger tam
bém a. situação em outros Estados. Em seguida, conce
deu a palavra aos Senhores Deputados Nelson Meurer,
Eduardo Sciarra, Paulo Rattes, Salvador Zimbaldi, Mar
celo Siqueira, Luiz Sérgio, Hélio Esteves, Francisco Gar
cia, Mauro Passos, Fernando Ferro, João Pizzolatti que
concordaram com o tema e sua ampliação para demais
Estados. Sugeriram, aindá, acrescentar-se à lista de
convidados a Agência Nacional de Petróleo - ANP e a
criar-se uma comissão externa que abordasse a situa
ção nos Estados. O Senhor Presidente sugeriu o instituto
de Proposta de Fiscalização e Controle - PFC para ábor
dar com mais proximidade a questão. O Senhor Presi
dente devolveu a palavra ao Autor do Requerimento que
concordou com as alterações recomendadas pelos Se
nhores Deputados e manifestou a intenção de apresen
tar a PFC pertinente. Não havendo mais quem quisesse
discutir, o Requerimento foi aprovado com as seguintes
alterações: audiência pública para tratar da formação do
cartel dos combustíveis e da sua adulteração nos Esta
dos do Brasil, convidando representantes do Ministério
de Minas e Energia, da Agência Nacional de Petróleo
(ANP), da Secretaria de Direito Econômico do Ministério
da Justiça, das Distribuidoras de Combustíveis, das Enti
dades de Classe, do Ministério Público, e o Diretor de
Abastecimento da Petrobrás. 4) REQUERIMENTO N°
13/03 - do Sr. João Pizzolatti - que "requer a realização
de audiência pública na Comissão de Minas e Energia
da Câmara dos Deputados, para inquirir os representan
tes da Eletronorte e da Manaus Energia com relação a
expansão do sistema de geração de energia em Mana
us - AM." O Senhor Presidente devolveu a palavra ao
Autor do Requerimento que teceu um rápido histórico
sobre a situação do sistema de geração de energia em
Manaus e justificou a iniciativa da Audiência Pública na
intenção de obter informações sobre as geradoras con
tratadas e o Sistema de Transmissão em Manaus. Em
discussão o Requerimento, o Senhor Presidente conce
deu a palavra ao Senhor Deputado Francisco Garcia
que apoiou a realização da Audiência. Não havendo
mais quem quisesse discutir, o Requerimento foi apro
vado unanimemente. 5) REQUERIMENTO N° 14/03 -

---~ - --~_--_~_~_-- -- -_~_----"------"_~_~
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do Sr. João Pizzolatti - que "requer a realização de au
diência pública na Comissão de Minas e Energia da Câ
mara dos Deputados, para inquirir o representante da
CBEE e dos PIEs- Produtores Independentes de Ener
gia EmergenciaL" O Senhor Presidente concedeu a pa
lavra ao Autor do Requerimento, que teceu breve histó
rico a situação dos contratos com produtores de. energia
emergencial. Em discussão o Requerimento, o Senhor
Presidente concedeu a palavra aos Senhores Deputa
dos Mauro Passos, Fernando FerrO,Luiz Sérgi()~ Bas
suma e Luís Carlos Santos que apoiaram a realização
da Audiência, ressaltando a falta de planejamento que
havia na área. Não havendo mais quem quisesse discu
tir, o Requerimento .foi aprovado unanimemente. Em
seguida, .. o .• Senhor Presidente concedeu a palavra. ao
Senhor Deputado Eduardo Gomes, que apresentou
Requerimento solicitando inclusão imediata em pauta
do Requerimento n° 18, nos termos do Art. 52, § .5° do
RICO, que foi aco.lhido.pelo Plenário da Comissão. 6}
REQU~RIMENTO N° 20/03 -do Sr. ~duardo Gomes
que" solicita .informações ao Sr. Mi?i~tro da Fazend~ a
respeito do contingenciamento.dos.. recursos da Agên
cia Nacional de Energia Elétrica ANEEL oriundos da
Taxa de FilSCalizaç~o pago pelos agentes doSetor Elé·
trico." qSenhor Presidente concedeu a palavra ao Au
tor do Requerimel1to que r~ltouélimpo~ância de se
esclarecera objetivo do contingenciamento d()s recur
sosfi?anceiros queseriam aplicadospela Agênci~. Não
haven~o rrlélis q~emquisesse diseutir,a Bequerimento
foi .apr()vado unanimemente. Emst:lguida, o .. Senhor
Presidentt:l<fO?cedeu a~alfvra a te?hC)ra. geputada
Rost:lde~reitas,qut:l. apr~sentou .F{equerime~tosolic~

tan~oinclu~oimediata empautaÔ9Requerime?to n°
17, nostermosdo Art. 52,§5° do F{ICI), qU~foiaçolhido
pt:l1o Plenário da ComiSSão. 7}RE~~~aIMENTO N°
1~/03- daSra. Ros~ deFreita~-que"~I.icitafPre
sel1çél. da Mini~tra Vilma,do .Minist~rio das Mipase
Energia na Comissão de Minase911ergif na Câmara
dospepQtE{dos". () Sen~()r \residente concedeua pa
lavra à.a~torf:l do.Re9u~rirn(3nto;Clu7~xpli90U a neÇes
sidad(3 do pr()nunciarrlento daMi?istrélde Minas eEner
giapors?rd~ SUEl90rnPt:l~~ncia ~çlar~~La.polítisa do
St:lt?rque~emsen~~adotél~a.pel()poverno. Em di$
cussã0QR~erirrlento,o •• ~en~o~Fresidente conee
de~a PElI.élyraao~ .. Sen1l9r~~ p~p~tados Fernardo
Ferro~Mauf9pélss()s,quesug7rirarnasuajunção à
Audi~npiE{F~~li9E\9Pj€lt?do~~q~trrim~?to n° 7/03,
apr9Vf:lÂ~~~~t~~7LJ~i~9,~qr~at"rl~~rrlt~r fomo conv~
dad~repr~l)~n~élnteÂo~ini~téri9?~Milléls.eEnergia.
Em continuação à discu$sãoosSenhol"esDeputados

João Pizzolatti, Eduardo Sciarra, Luís Carlos Santos,
Nelson Meurer, Eduardo Gomes, Osmânio Gomes,
Paulo Rattes e José Roberto ArrUda entenderam ser
pertinente enviar convite endereçado especialmente
à Ministra. Não havendo maisquem quisessediscutir,
o Requerimento foi aprovado unanimemente.
ENCERRAMENTO: O Sellhor Presidente encerrou
os trabalhos às doze horas e trinta e oito minutos e
convocou reuniãO para qUarta-feira, dia vinte e seis,
às dez horas. E, para 9onstar, eu, Délmaci Pires de
Miranda, Secretária,.lavreiapresente Ata, que, de~

pois de aprovada, será assinadapelo Senhor Presi
dente e encaminhada à publicação no Diário da Câ
mara dos Deputados. Deputado José Janene, Presi
dente.

PARECERES

PROJETO DE tErN° 3.888-8, DE 1997
(Do Senado Federal)

PLS n0154/1996

Dispõe sobre a aplicação de pena
lidades aOS responsáveis e às institui
ções de saúde e de proteção social,
públicas e privadas, bem como àque
las conveniadas com o Sistema Único
de Saúde - SUS; tendo pareceres: da
Comissão de Seguridade Social e Fa
mília, pela rejeição deste e da emenda
apresentada na Comissão (relator:
DEP. OSMÂNIO PEREIRA); e da Comis
são de ConstituiÇão e Justiça e de Re
dação pela constitucionalidade, injuri
dicidade, .falta de técnica legislativa e,
no mérito, pela rejeição (Relator: Dep.
Roberto Magalhães).

DesBacho:. Às Comissões de: Seguri
dade Social e Famílià Constituição e Justiça
e de Redação.

Apreciação: .. Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões
Art. 24, 11

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação

I - Relatório

Este Projeto de. Lei objetiva à punição penal, c~
vil e administrativa dos responsáveisern hospitais,
asilos creches, orfanatos e similares, públicos ou pri-



111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, injuridicida
de, falta de técnica legislativa e, no mérito, pela rejei
ção do Projeto de Lei n° 3.888-A/1997, nos termos do
Parecer do Relator, Deputado Roberto Magalhães.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Alceu Collares, Alexandre Cardo
so, Aloysio Nunes Ferreira, André de Paula, André
Zacharow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio Carlos

11 - Voto do Relator
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vados, por atos dolosos ou culposos, dos quais resu~ Quanto à responsabilidade civil, o art. 927 do
te lesão física, psíquica ou moral, desaparecimento Código Civil dispõe que "aquele que, por ato ilícito
ou morte de paciente, interno ou pessoa sob custó- (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado
dia, a qualquer título. a repará-lo".

Na Comissão de Seguridade Social e Família, o O art. 186, por sua vez, assevera que "aquele
Projeto e a emenda apresentada receberam parecer que, por ação ou omissão voluntária, negligência em
pela rejeição por unanimidade. imprudência violar direito e causar dano a outrem,

Nesta Comissão, não foram apresentados ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".
emendas, cabendo-nos o pronunciamento pela cons- Desse modo, a responsabilidade civil encon-
titucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e ao tra-se adequadamente prevista no Código Civil, sen-
mérito do Projeto. do desnecessário um projeto de lei apenas para dizer

É o relatório. que incide a responsabilidade civil dos responsáveis
por esta ou aquela instituição, que cometerem ilícito
civil no exercício da atividade.

Quanto à responsabilização administrativa, a
Lei 8.112/90 cuida adequadamente dos casos de pu
nição do servidor faltoso, inclusive mencionando os
casos que ensejam demissão a bem do serviço públi
co e as hipóteses de proibição de exercício de cargo
ou função pública por determinado período.

A Lei 8.666/93 já prevê também os casos de de
claração de indoneidade para contratar com órgãos
públicos.

O Projeto de Lei em exame não traz nenhum
acréscimo benéfico ao regime jurídico vigente no que
tange a responsabilidade civil, penal e administrativa
de agentes públicos e privados no exercício de ativi
dade de interesse público.

Além disto, o Projeto se utiliza de cláusula revo
gatória genérica, o que é vedado pela Lei Comple
mentar n° 95/98.

Em face desses comentários, votamos pela
constitucionalidade; porém, pela injuridicidade e má
técnica legislativa de PL n° 3.888/97 e, no mérito, so
mos pela sua rejeição.

Sala da Comissão, em 07 de maio de 2003. 
Deputado Roberto Magalhães.

A proposição em apreço atende aos pressupos
tos de constitucionalidade relativos à competência da
União (art. 22 da CF.), ao processo legislativo (art. 59
da CF.) e à legitimidade de iniciativa (art. 61 da CF.).

A proposta merece reparos no que tange à jur~

dicidade e à técnica legislativa, que serão comenta
dos oportunamente.

No mérito, o Projeto deve ser rejeitado, pelos ar
gumentos que passaremos a expor.

Em primeiro lugar, a proposição procede a uma
indevida reunião de temas no mesmo texto, tratando
de responsabilidade civil, penal e administrativa jun
tamente, quando as naturezas dos institutos são d~

versas, e estes contém sede própria para sua regula
mentação legal.

Por outro lado, estas questões já estão previs
tas na legislação em vigor.

Citamos, por exemplo, o crime de maus-tratos,
tipificado no art. 136 do Código Penal, cujo teor é o
seguinte:

"Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob
sua autoridade, guarda ou vigilância, para fins de edu
cação, ensino, tratamento ou custódia, quer priva~
do-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer
sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer
abusando dos meios de correção ou disciplina."

A pena para este crime é de detenção de dois
meses a um ano, ou multa.

Se do fato resultar lesão corporal de natureza
grave, a pena passa a ser de reclusão, de um a quatro
anos. Se resultar morte, será de reclusão, de quatro a
doze anos. Se praticado contra menores de catorze
anos, aumenta-se a pena em um terço.

O Projeto dispõe sobre a responsabilidade pe
nai, sem, contudo, dizer a que pena estão sujeitos os
infratores. É, pois, inócua a regra contida no seu tex
to, sem qualquer valia para o ordenamento jurídico.

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



Decorrido o prazo regimental de cinco ses
sões, as proposições não receberam emendas nes
ta Comissão.

É o Relatório.

11 - Voto do Relator

As proposições foram distribuídas a esta Co
missão Permanente por tratarem de matéria atinente
aos órgãos de segurança pública.

I -Relatório

A proposição de iniciativa do nobre Deputado
Geraldo Magela, institui a gratificação de risco de
vida, no valor de um e meio soldo correspondente à

Dispõe sobre a instituição da gratifi
cação de risco de vida para os policia
is-militares e bombeiros-militares do Dis
trito Federal, e dá outras providências;
tendo parecer da Comissão de Seguran
ça Pública e Combate ao Crime Organiza
do, Violência e Narcotráfico, pela rejeição
deste, e pela aprovação dos de nOs
165/99, 191/99, 1.029/99, 1.810/99,
3.145/00, 5.224/01, 6.185/02, 7.054/02 e
366/03, apensados, com substitutivo (Re
lator: Deputado Coronel Alves).

Despacho: Às Comissões de: Segu
rança Pública e Combate ao Crime Organi
zado, Violência e Narcotráfico Trabalho, de
Administração e Serviço Público Finanças e
Tributação (Art. 54) Constituição e Justiça e
de Redação (Art. 54)}

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
art.24,1I

Publicação do Parecer da Comissão de Segura~

ça Pública e Combate ao Crime Organizado, Vio
lência e Narcotráfico
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Magalhães Neto, Antonio Cruz, Asdrubal Bentes, graduação de segundo-sargento PM, a ser paga aos
Bosco Costa, Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna policiais e bombeiros militares do Distrito Federal, in-
Macedo, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Martins, c1usive quando na reserva remunerada e reformados.
João Paulo Gomes da Silva, José Divino, José Eduar- Em sua justificativa, o autor aponta as cond~

do Cardozo, José Ivo Sartori, Júlio Delgado, Maurício ções adversas em que se desenvolvem as atividades
Quintella Lessa, Maurício Rands, Mendes Ribeiro F~ funcionais de policiais e bombeiros militares, caracte..
lho, Mendonça Prado, Osmar Serraglio, Paulo Maga- rizadas pelo permanente risco de vida, sem que a sua
Ihães, Paulo Pimenta, Professor Luizinho, Roberto remuneração inclua quaisquer adicionais decorrentes
Magalhães, Robson Tuma, Rodrigo Maia, Rubinelli, do exercício de atividades penosas, insalubres ou pe-
Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, rigosas, aludindo que a Constituição Federal prevê
Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Wilson Santiago, Wi~ tais adicionais de remuneraçãopara os trabalhadores
son Santos, Zenaldo Coutínho,Agnaldo Muniz, Átila da iniciativa privada.
Lira, Carlos Mota, César Medeiros, Coriolano Sales, O autor conclui a sua argumentação afirmando
Enivaldo Ribeiro, Fernando de Fabinho, Gonzaga Pa- que, com a sua proposição, pretende valorizar os poli-
triota, Ivan Ranzolin, Mauro Benevides e Ricarte de ciais e bombeiros e garantir melhores condições de
Freitas. segurança à população da Capital, aos órgãos da

Sala da Comissão, em 20 de agosto de 2003. - Administração Federal e ao Corpo Diplomático·aqui
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente. sediado.

PROJETO DE LEI N° 122-A, DE 1999 Ao projeto em epígrafe foram apensadas as se..
(Do Sr. Geraldo Magela) guintes proposições:

1. PL. nO 165/99; Dep. Alberto Fraga,
institui o seguro de vida;

2. PL. nO 191/99; Dep. Alberto Fraga,
institui o seguro de vida, seguro de viatura,
equipamentos. obrigatórios e a defesa por
parte do Estado, nas infrações funcionais;

3. PL nO 1.029/99; Dep. Dep. Marcos
de Jesus, institui o risco de vida; institui a
bolsa de estudo e o seguro de vida;

4. PL. n° 1.810/99; Dep. Cabo Júlio,
institui o risco de vida;

5. PL. nO 3.145/00; Dep. José Carlos
Coutinho, institui o risco de vida;

6. PL. n° 5.224/01; Dep. Nair Lobo,
institui o risco devida;

7. PL. n° 6.185/02; Dep. Nair Lobo,
institui seguro de vida;

8. PL. n° 7.054/02; Dep. Pinheiro Lan
dim, institui o seguro de vida;

9. PL. n° 366/03; Dep. Rogério Silva,
institui o segUro de vida;
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o Projeto de Lei n° 122/99 e as proposições que
lhe foram apensadas são similares em seus objeti
vos, pois todas tratam de benefícios diretos ou indire
tos a serem concedidos aos servidores e aos militares
das instituições policiais e dos corpos de bombeiros
militares, com vistas à melhoria de suas condições de
trabalho e da eficácia de suas atividades funcionais.

Como oriundo do seguimento de segurança pú
blica, tenho a plena convicção da verdade dos argu
mentos apresentados pelos nobres autores, pois en
tendemos que uma das providências julgadas funda
mentais para atribuir eficiência às instituições de se
gurança pública, tantas vezes injustiçadas pela mídia,
é a valorização de seus servidores e militares. Enten
demos que essa valorização pode ser alcançada de
forma direta e indireta, com a criação de benefícios e
a instituição de direitos como os que se incluem nas
proposições que ora se apreciam.

Somente teremos instituições prestando um
serviço de qualidade com total. valorização dos seus
membros e com segurança para eles e para os seus
familiares.

Em que pese, no entanto, nossa concordância
com o mérito da iniciativa, entendemos que se faz ne
cessário a correção dos projetos, pois pode ser ques
tionável a criação de encargos financeiros de forma
direta para os entes políticos. Assim, faz-se necessá
rio a alteração do texto para ao invés de encargos ins
tituirmos garantias para o exercício da função de se
gurança pública. Conforme preceitua o art. 22, XXI;
24, XVI e 144, § 7°, da Constituição Federal.

Do exposto , votamos pela Aprovação dos Pro
jetos de Lei n° 165/99, 122/99 e demais apensados,
na forma do Substitutivo apresentado.

Sala da Comissão, 17 de junho de 2003. - Depu.
tado Coronel Alves, Relator.

SUBSTITUTIVO

PROJETO DE LEI W 165, DE 1999

"Dispõe sobre garantias para o
exercício das atividades de segurança
pública, visando a eficiência de suas ati
vidades e dá outras providências."

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Esta lei dispõe sobre garantias para o
exercício das atividades de segurança pública, visan
do a eficiência de suas atividades.

Art. 2° Para o exercício das atividades de segu
rança pública. os membros das polícias federais, das
polícias civis, das polícias militares e dos corpos de
bombeiros militares dos estados, do Distrito Federal,
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dos territórios e dos ex-territórios, gozarão das se
guintes garantias:

I - seguro de vida;
11 - seguro de acidente pessoal e de

terceiros;
111 - gratificação de risco de vida;
IV - bolsa de estudo para os órfãos

dos policiais e bombeiros falecidos no exer
cício da função ou em razão dela;

V - aposentadoria integral por invalidez
em caso de acidente ou doença profissional.

Art. 3° O Poder executivo federal, para
as polícias federais, para as polícias e para o
corpo de bombeiros militar do Distrito Federal
e dos ex-territórios; e o Poder executivo esta
dual para as suas instituições, editarão os atos
necessários para o fiel cumprimento desta lei.

Art. 4° Aplica-se o previsto no art. 2° às guar
das municipais, sendo os atos editados pelo Poder
Executivo Municipal.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2003. - Depu
tado Coronel Alves, Relator.

COMPLEMENTAÇAO DE VOTO

Tendo em vista a sugestão do Deputado Arnal
do Faria de Sá e do Deputado Alberto Fraga, no senti
do de que seja alterado o Parecer, na sua parte final,
para deixar de forma expressa a rejeição do PI n°
122/99, alteramos o Parecer incluindo esta sugestão.

Do exposto, votamos pela rejeição do Projeto de
Lei n° 122/99 e pela aprovação do Projeto de Lei n°
165/99, e demais apensados, na forma do Substituti
vo já apresentado.

Sala da Comissão, 26 de junho 2003. - Deputa
do Coronel Alves, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N° 165, DE 1999,E APENSADOS: PLs nOs 191/99

1.029/991.810/99,3.145/00,5.224/01
6.185/02, 7.054/02 e 366/03)

"Dispõe sobre garantias para o
exercício das atividades de segurança
pública, visando à eficiência de suas ati
vidades e dá outras providências."

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta .lei dispõe sobre garantias para o

exercício das atividades de segurança pública, visan
do a eficiência de suas atividades.



PROJETO DE LEI N° 286-C, DE 1999
(Da Sra. Ângela. Guadagnin)

Dá a denomin~ção de "Aeroporto de
São Jo~é do~ Campos- Professor Urba
no Ernesto Stumpf" ao aeroporto da ci
dade de São. José .dos Campos, Estado
de São Paulo; tendo pareceres: da Co
missão de Viação e Transportes, pela

SUBSTITUTIVO •ADOTADO PELACOMISSÃO
AO PROJETO DE LEI NC) 165/99 e APENSADOS

PLsllC)s 191199, 1.029/99,1.810/99, 3.145/00
5.224/01, 6.185/02, 7.054/02 e 366/03

DispÕe sobre garantias para o exer
cício das atividades de segurança. públi
ca, visando. a. efi~iência de suas ativida
des e dá outras providências.

O CongressoNacional decreta:
Art. 1° Esta lei dispõe sobre garantias para o

exercício das atividades de segurança pública, visan
do a eficiência de suas atividades.

Art. 2°·Parao e){ercício das atividades de segu
rança pública, o~ membros das polícias federais, das
polícias civis, daspolí~ias militares e dos corpos de
bombeiros militares dos. estê;l.dos, do Distrito Federal,
dos territórios é dos ex-territórios, gozarão das se
guintes garantias:

I - seguro de vida;
11- seguro de acidente pessoal e de terceiros;
111- gratificação de risco de vida;
IV - bolsa de .estudo para os órfãos dos policiais

e bombeiros falecidos no exercício da função ou em
razão dela;

V - aposentadoria integral por invalidez em
caso de acidente ou doença profissional.

Art. 3° O Poder Executivo Federal, para as polí
cias federais, para as polícias e para o corpo de bom
beiros militar do Distrito Federal e dos ex-territórios; e
o Poder Executivo Estadual para as suas instituições,
editarão os atos necessários para o fiel cumprimento
desta lei.

Art. 4° Aplica-se o previsto no art. 2° às guardas
municipais, sendo os atos editados pelo Poder Exe
cutivo Municipal.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala das Reuniões, em 26 de junho de 2003. 
Deputado Moroni Torgan, Presidente.

m- Parecer da Comissão

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao
Crime Organizado, Violência e Narcotráfico, em reunião
ordinária realizada hoje, opinou pela rejeição do Projeto
de Lei nO 122/99 e. pela aprovação dos apensados, PLs
nOs 165/99, 191/99, 1.029/99, 1.810/99, 3.145/00,
5.224/01,6.185/02,7.054/02 e 36&'03, com substitutivo,
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Coronel
Alves, que apresentou complementação de voto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Moroni Tórgan - Presidente, Neucimar Fraga e

Cabo Júlío - Vice-Presidentes, Alberto Fraga, Anto
nio Carlos Biscaia, Arnaldo Faria de Sá, Carlos

Sampaio, Carlos Souza, Coronel Alves, Dimas
Ramalho, Iriny Lopes, Ivan Ranzolin, João Campos,
João Tota, Juíza Denise Frossard, Laura Carneiro,
Marcelo Ortiz, PastorPedro Ribeiro, Paulo Baltazar,
Pompeode Mattos, Professor Irapuan Teixeira, Vieira

Reis e Wasny de Roure- titulares, André Luiz, Le
androVilela, Nelson Meurer, Odair, Paulo Rubem Sant~

ago, Robson Tuma, Rubinelli e Zulaiê Cobra - suplen
tes.
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Art 2° Para o exercício das atividades de segu- Sala da Comissão, 26 de junho de 2003. - Depu-
rança pública, os membros das polícias federais, das tado Moroni Torgan, Presidente.
polícias civis, das polícias militares e dos corpos de
bombeiros militares dos estados, do Distrito Federal,
dos territórios e dos ex-territórios, gozarão das se
guintes garantias:

I - seguro de vida;
11 - seguro de acidente pessoal e de terceiros;
1\1 - gratificação de risco de vida;
IV -'bolsa de estudo para os órfãos dos policiais

e bombeiros falecidos no exercício da função ou em
razão dela;

V -.aposentadoria integral por invalidez em
caso de acidente ou doença profissional.

Art. 3° O Poder Executivo Federal, para as pol~

cias federais, para as polícias e para o corpo de bom
beiros militar do Distrito Federal e dos exterritórios; e
o Poder Executivo Estadual para as suas instituições,
editarão os atos necessários para o fiel cumprimento
desta lei.

Art. 4° Aplica-se o previsto no art. 2° às guardas
municipais, sendo os atos editados pelo Poder Exe
cutivo Municipal.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, 26 de junho de 2003. - Depu
tado Coronel Alves, Relator.



11 - Voto do Relator

Nos termos do art. 32, inciso 111, alínea a, do Re
gimento Interno, compete a esta Comissão manifes
tar-se sobre a proposição sob os ângulos de constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

Analisando-a à luz do ordenamento jurídi
co-constitucional em vigor, não vislumbramos empe
cilho à sua normal tramitação.

Foram cumpridos os requisitos pertinentes à
competência da União para legislar sobre assunto
(art. 22, incisos I e XI, e 48, caput, da C.F.) e à iniciati
va (art. 61, caput).

É de se observar que a Lei n° 1.909, de 21 de ju
lho de 1953, admite, mediante lei especial para cada
caso, que aeroporto ou aeródromo possa ostentar na
denominação o nome de brasileiro que haja prestado
serviço à causa da Aviação, ou de um fato histórico
nacional.

Essa autorização está expressa nestes termos:

'~rt. 1° Os aeroportos brasileiros terão
em geral a denominação das próprias cida
des, vilas ou povoados em que se encon
trem, declarando-se a posição norte, sul,
leste ou oeste, quando houver mais de um
na localidade.

§ 1° Sempre mediante lei especial
para cada caso poderá um aeroporto ou ae
ródromo ter a designação de um nome de
brasileiro que tenha prestado relevante ser
viço à causa da Aviação, ou um fato históri
co nacional."

Quanto à técnica legislativa, o Substitutivo da
Comissão de Viação e Transportes aprimora o texto
sugerido no projeto.

Isto posto, o voto é pela constitucionalidade, ju
ridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei
n° 286, de 1999, e do Substitutivo adotado pela Co
missão de Viação e Transportes.
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aprovação, com substitutivo (relator: ta para aquele que passará à história da engenharia
DEP. EDINHO ARAÚJO); da Comissão de nacional como o "pai do motor a álcool"."
Educação, Cultura e Desporto, pela apro- A Comissão de Viação e Transportes aprovou,
vação (relator: DEP. ÉBER SILVA); e da por unanimidade, o projeto, nos termos de Substituti-

vo. Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto foi
Comissão de Constituição e Justiça e de ele também aprovado.

Redação, pela constitucionalidade, juridi- Nesta Comissão, não lhe foram oferecidas
cidade e técnica legislativa deste e do emendas no prazo regimental.
substitutivo da Comissão de Viação e É o relatório.
Transportes (Relator: Dep. José Eduardo
Cardozo).

Despacho: Às Comissões de: Viação
e Transportes Educação e Cultura Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 24,11

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação

I - Relatório

O projeto em epígrafe, de autoria da Deputada
Ângela Guadagnin, pretende acrescentar o nome do
Professor Urbano Ernesto Stumpf à denominação do
aeroporto da cidade de São José dos Campos, no
Estado de São Paulo.

Na justificação do projeto, a Autora, após escla
recer que o Engenheiro Aeronáutico Urbano Ernesto
Stumpf, nascido em 1916, conduziu, com incansável
dedicação, pesquisas no Instituto Tecnológico de Ae
ronáutica - ITA, na Escola de Engenharia de São
Carlos, em São Paulo, e na Universidade de Brasília,
afirma textualmente:

"Desde o começo de sua carreira, o Professor
Stumpf abraçou uma idéia que marcou a sua vida: a
viabilidade do álcool como combustível. Em 1951, no
ITA, o Professor Stumpf deu início às pesquisas que
culminaram no desenvolvimento do motor a álcool.
Desde 1980, quando a FIAT lançou o primeiro modelo
de série movido a álcool combustível, o caminho foi
árduo. Stumpf trabalhou incansavelmente tanto como
pesquisador - foram cerca de 30 mil horas de ensai
os com todos os tipos de motores disponíveis - quan
to como "relações públicas", ministrando palestras no
Brasil e no exterior, para convencer as pessoas da
exeqüibilidade do projeto. "

E aduz:
"Falecido em 17 de maio, o Professor Stumpf

nos deixou um exemplo de como qualquer crise pode
ser superada pela engenhosidade humana. A home
nagem que ora estamos propondo é mais do que jus-



" - Voto do Relator

I - Relatório

O projeto acima epigrafado, em seu art. 1°, dá au
torização ao Poder Executivo para que doe, sem encar
gos, ao Hospital Nossa Senhora da Conceição SA, as
cem mil cotas representativas daparticipação da União
nocapital social da empresa ServiçosAéreos Especiali
zados Médico-Hospitalar Conceição Ltda. O Ministério
da Saúde e a Procuradoria da Fazenda Nacional ficam,
pelo art. 2° do Projeto, autorizados a adotar as medidas
necessárias à transferência anteriormente referida.

Ao procedimento foi a.nexada legislação referente
à desapropriação do Hospital Nossa Senhora da Con
ceição S. A.e à empresaServiçqs Aéreos Especializa
dos Médico-hospitalar Ltda. Também se acostou expo
sição de motivos do Ministroda Saúde, Sr. Barjas Negri,
que se refere à necessidade deautorização legal para a
liquidação da empresa Serviços Aéreos Especializados
Médico-Hospitalar Conceição Ltda. A liquidação dessa
empresa foi recomendada pelo Tribunal de Contas da
União, em sessão de 14 de março de 1991.

A ComisSão pe Trabalho, de Administração e
Serviço Público aprovo~,~nanimemente o Projeto
ora em exame neste colegiado.

É o relatório.
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Sala da Comissão, em 13 de junho de 2003. - Constituição e Justiça ede Redação (Art.

Deputado José Eduardo Cardozo, Relator. 54)
Apreciação: Proposição sujeita à

m- Parecer da Comissão apreciação do Plenário

A Comissão de Constituição e Justiça e de R& Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou ção e Justiça e de Redação
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Lei n° 286-B/1999 e
do Substitutivo da Comissão de Viação e Transpor
tes, nos termos do Parecer do Relator, Deputado
José Eduardo Cardozo.

Estiveram presentes 05 Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Aloysio Nunes Ferreira, André de
Paula, André Zacharow, Antonio Carlos Biscaia,
Antônio Carlos Magalhães Neto, Bispo Rodrigues,
Bosco Costa, Darci Coelho, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu
Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Martins, João Paulo Go
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Maurício Quintella Le&
sa, Mendes Ribeiro. Filho, Mendonça Prado, Paulo
Magalhães, Ricardo Fiuza, Roberto Magalhães, Rob
son Tuma, Rubinelli, Vicente Arruda, Vicente Cascio
ne, Vilmar Rocha, Bernardo Ariston, Bispo Wander
vai, César Medeiros, Coriolano Sales, Fernando de
Fabinho, GonzagaPatriota, Heleno Silva, Ivan Ran
zolin, José Pimentel, Luiz Antonio Fleury, Manato,
Mauro Benevides,Paulo Afonso, Paulo Lima, Promo
tor Afonso Gil, Rogério Silva, Washington Luiz e Z&
linda Novaes.

Sala da Comissão, em 21 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 3.464-B, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MSC 1.087/2000

Autoriza a transferência das cotas
representativas da participação da União
no capital· da empresa "Serviços Aéreos
Especializados Médico-Hospitalar Conce
ição ltda"; tendo pareceres: da Comis
são de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público pela aprovação (relator:
Dep. Ricardo Barros); e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação pela
constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa, com substitutivo (relator:
Dep. Paulo Magalhães).

Despacho: Às Comissões de: Traba
lho, de Administração e Serviço Público

Tlll

Cabe a esta ComisSão examinar o Projeto,
quanto à constitucionalidade, à juridicidade e à técni
ca legislativa, consoanteo disposto na alínea a do in
ciso 111 do art.32 do Regimento Internodesta Casa.

A competência do Poder Executivo para defla
grar o processo legislativo está posta pelo art.62, 11, e
da Constituição Federal.

O Projeto é constitucional, jurídico, ainda que
apresente problemas de técnica legislativa. No art. 10,

deve-se indicar tão somente por extenso o número de
quotas; e, no art. 2°, em vez de Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional do Ministério da Fazenda, basta di
zer Procuradoria-Geral<da Fazenda Nacional. Essas
problemas serão eliminados através de Substitutivo
oferecido por esta Relatoria.

Ante o exposto, V?to pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei
n° 3.464, de 2000, .na forma do Substitutivo anexo.



SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N° 3.464, DE 2000
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Sala da Comissão, 12 de junho de 2002. - Depu- tor Afonso Gil, Rogério Silva, Washington Luiz e Ze-
tado Paulo Magalhães, Relator. linda Novaes.

Sala da Comissão, 21 de agosto de 2003. - Depu
tado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

Autoriza a transferência das cotas
representativas da participação da
União no capital da empresa "Serviços
Aéreos Especializados Médico - Hospi
talar Conceição Ltda."

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° O Poder Executivo é autorizado a doar,

sem encargos, ao Hospital Nossa Senhora da Conce
ição S.A. as cem mil cotas representativas da partic~

pação da Uniãono capital social da empresa Serviços
Aéreos Especializados Médico-Hospitalar Conceição
Ltda.

Art. 2° Ficam o Ministério da Saúde e a Procura
doria-Gerai da Fazenda Nacional autorizados a ado
tar as medidas necessárias à transferênca de que tra
ta o art. 1° desta Lei.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Salada Comissão, 12 de junho de 2002 .~Depu
tado Paulo Magalhães, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Lei nO 3.464-A/2000, nos termos do Parecer do Rela
tor, Deputado Paulo Magalhães.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias, Eduardo Paes e Juíza Denise Frossard 
Vice-Presidentes, Aloysio Nunes Ferreira, André de
Paula, André Zacharow, Antonio Carlos Biscaia,
Antônio Carlos Magalhães Neto, Bispo Rodrigues,
Bosco Costa, Darci Coelho, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu
Araujo, Inaldo Leitão, Jaime Martins, João PauloGo
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Maurício Quintella Les
sa, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Paulo
Magalhães, Ricardo Fiuza, Roberto Magalhães, Rob
son Tuma, Rubinelli, Vicente Arruda, Vicente Cascio
ne, Vilmar Rocha, Bernardo Ariston, Bispo Wander
vai, César Medeiros, Coriolano Sales, Fernando de
Fabinho, Gonzaga Patriota, Heleno Silva, Ivan Ran
zolin, José Pimentel, Luiz Antonio Fleury, Manato,
Mauro Benevides, Paulo Afonso, Paulo Lima, Promo-

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Autoriza a transferência das cotas
representativas da participação da
União no capital da empresa "Serviços
Aéreos Especializados Médico - Hospi
talar Conceição Ltda."

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° O Poder Executivo é autorizado a doar,

sem encargos, ao Hospital Nossa Senhora da Conce
ição S.A. as cem mil cotas representativas da partici
pação da União no capital social da empresa Serviços
Aéreos Especializados Médico-Hospitalar Conceição
Ltda.

Art. 2° Ficam o Ministério da Saúde e a Procura
doria-Gerai da Fazenda Nacional autorizados a ado
tar as medidas necessárias à transferênca de que tra
ta o art. 1° desta Lei.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, em 21 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE LEI N.o 4.777-A, DE 2001
(Do Sr. Jovair Arantes)

Dispõe sobre a proibição, em todo o
território nacional, da produção, do uso e
comercialização de fibras à base de ace
tato de polivinila - PVA, destinadas ao
fabrico de fibrocimento, ou o seu uso
como isolantes acústicos e térmicos;
tendo parecer da Comissão de Segurida
de Social e Família, pela rejeição deste e
do de n° 4884/2001, apensado (relator:
Dep. Dr. Rosinha).

Despacho: Às Comissões de Seguri
dade Social e Família; de Economia, Indús
tria e Comércio; e de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54).

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 fi

Publicação do Parecer da Comissão de Seguri
dade Social e Família

I - Relatório

O projeto de lei em estudo visa proibir, em todo
o território nacional, a produção, o uso e acomerciali-



11 - Voto do Relator

Agradativa proibição dó uso do amianto em mu
itos países, principalmente europeus, fez aumentar a
procura e o uso de outros tipos de fibras na fabricação
de fibrocimentos ou isolantes acústicos e térmicos.

O principal óbice ao uso dessas fibras é o fato
de que, pela sua natureza e tamanho, são respiráveis
e persistentes no ambiente, podendo ocasionar pro
blemas de toxicidade e carcinogenicidade.

Por estes motivos, é louvávela preocupação e a
iniciativa dos ilustres Deputados Jovair Arantes e Sr.
Juquinha em buscara regulamentação e o uso segu
ro dos novos materiais usados para substituir o as
besto.

O acetato de polivinita é o substituto mais utiliza
do nos produtos de fibrocimento. Alguns estudos que
recomendam a desdontinuação do uso do amianto
crisotilE,l nos produtos de fibrocimento - em face da
disponibilidade de substitutos menos danosos à saú-
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zação de fibras à base de acetato de polivinila (PVA), de - atestam a superioridade, em termos de risco à
destinadas ao fabrico de fibrocimento, ou seu uso saúde, do acetato de polivinila sobre o amianto.
como isolantes acústicos e térmicos. Um desses estudos, realizado em 1999, pela

Estabelece uma pena de um a cinco anos de pr~ Universidade de Leicester,· do Reino Unido, conclui
são aos infratores, bem como a perda das instalações que "as fibras de PVA oferecerão menos risco que a
das respectivas empresas, com aplicação em dobro crisotila porque elas são geralmehte muito grossas
em caso de reincidência. para serem respiráveis, não desfibram,e o material

No prazo de cinco anos, caso seja comprovada em si causa pequena ou nenhuma reação do tecido
a não prejudicialidade à saúde ocupacional e à saúde humano" ( Comparative Hazards of Chrysotile Asbes-
pública, o Poder Executivo fica autorizado a suspen- tos and its S~bstitutes:a E~ropean Perspectivê - Me-
der a proibição, estabelecendo normas de fabricação, dical Aesearch Councillnstitute for Envionment and
manuseio e uso. Health/Medical Aesearch . Council . Toxicology

Ao PL na 4.777/01 foi apensado o PL n° UnitlUniversity ofLeicester,United Kingdon).
4.884/01, quetem o objetivo de dar idêntico tratamen- Este estudotambém afirma que "o diâmetro das
to legal à lã de vidro, destinada ao fabrico de fibroci- fibras manufaturadas de PVAestá bem acima do limi-
mento, ou seu emprego como isolantes acústicos e te respiráveL..o limite respirável par~ o PVA é aproxi-
térmicos. madamentede 7 microf)s, contraS mi9rons para as fi-

AjUstificativa em ambos os projetos são seme- bras minerais... a maioria das fibras está no intervalo
de 10 a 16 microns".

Ihantes e alegam a introdução de.novos materiais no Vários e renomâdos institutos dentíficos no
mercado sem que seja garantida a segurança na sua
produção e manuseio. O objetiVo seria o de instituir mundo,. não cl~ssificam o PVA como suspeito de ser
um tempo de precaução para que estes materiais se- cancerígeno,.comooJnternational Agency for Rese-
jam estudados e tenham normas de segurança para arch no Cancer -1j\RC (USA), aAme~ican Conferen-
proteção ao. t.rabalhador e. ao usuário do produto final. ce of GovernUlental .. Industrial. Hygienist -ACGIH

N . I - f f'd (USA),o NationaLJoxicolol;jyProgram- NTP (USA),
• o prazo reglmanta, nao. oram o aracl as o Health SafeiY. Environment ._ HSE (UK) e o MAK

emendas ao projeto,. que temterminalidade nas co- Kommission--Federal Republic ofGermany.
missões e será também analisado pela Comissão de Outra pesquisa, re~lizada em 1998 pelo Osaka
Economia, de Indústria e Comércio e pela Comissão Medicai Center for Cancer & Cardiovascular Disea-
de Constituição e Justiça e de Redação. ses do Instituto Nacional de Saúde IndÚstrial do Mi-

É o relatório. nistério do Tra~alho.do Japão, em conjunto com o
Okayam~ AousaiHosRital, .estudou as conseqüênci
as da exposição,. de trabalhadores masc~linos, às fi
bras d13PVAdasde antes de 1989 até 1996. O traba
lho, publicaci0coUl o. título "A Retrospective Cohort
Study of Male Wo~l<ers Exposed to·PVA Fibers", con
clui que "estee~tudo não mostrou nenhuma diferença
no riscode.câncer do pulmão entre os trabalhadores
expostos às fibras de PVA e os trabalhadores não ex
postos".

As fibras de PVA, usadas como substitutas do
amianto não seriam respiráveis por tere01 diâmetros
bem superiores ao limite respirável de 7 microns.

Destaque-seque oPVA éproduiido em muitas
forma~<-porext3mplo, chapas, soluções líquidas, fios
- dimensões e variedades, desde a década de 1940,
na maioria dos~af~es desenvolvidos, o que pode sig
nificar um forte indício de seu baixo risco.

Atyalmentr,() PVA é usadona oftalmologia, der
matok)fJia,cosm~ticos e cirurgias ortopédicas, vascu
lares, oocológicas e dentais. A Food and Drug Admi-



"Assim, não há dúvida que todas as fi
bras, em princípio, são nocivas à saúde hu
mana, cabendo, adiante, buscar esclarecer
as diferenças de comportamento e, não
obstante isto, tratá-Ias, para salvaguardar a
saúde de nossos trabalhadores, de maneira
semelhante."

"Como médico, estou convencido de
que o simples fato de poder haver risco im
põe que se lance mão de cuidados especia
is e que todas as fibras utilizadas para os
mesmos fins tenham, igualmente, uso segu
ro e controlado."

"As fibras utilizadas como sucedâneo
do amianto crisotHa, além de lhe serem infe
riores em qualidade e superiores em preço,
não têm sido contempladas com estudos
que possam estabelecer o grau de periculo
sidade à saúde humana e ao meio ambien
te."

" ... dúvida, proceda-se com cuidado,
com esmero, e adote-se por norma o uso
seguro de todas as fibras."

Na contracorrente do zelo do Deputado Rona~

do Caiado em assegurar ao operário que manuseia
as fibras aqui enfocadas e aos usuários dos diversos
produtos, "o Grupo Saint Gobain, que espalhara, em
décadas anteriores, o amianto por toda a Europa, na
sua fase de reconstrução do pós-guerra e, para tanto,
cobrira boa parte do Canadá com poeira de amianto,

111 - Parecer da Comissão
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nistration, agência americana que regulamenta medi- Na ocasião, o ilustre Relator, Dr. Rosinha, ver-
camentos e alimentos, tem permitido o uso do PVA berou reiteradamente sobre a necessidade de bani-
em muitas embalagens de alimentos. mento das fibras de amianto.

Mesmo reconhecendo a nobreza das intenções Na verdade, este banimento restringir-se-ia ao
dos autores dos projetos em apreciação, pelos moti- tipo crisotila, uma vez que os demais tipos do grupo
vos acima expostos e pelo fato de não termos encon- dos anfibólios já haviam sido proibidos pela Lei n°
trado nenhuma evidência sobre o risco oferecido pela 9.055, de 1995.
lã de vidro, votamos pela rejeição do Projeto de Lei n° Em alentado Parecer sobre o PL n° 2.186, de
4.777, de 2001 e do Projeto de Lei n° 4.884, de 2001, 1996, o nobre Deputado Ronaldo Caiado, diante de
apensado. evidências, por um lado, da nocividade de algumas fi-

Sala da Comissão, em 25 de junho de 2003. - bras, e da ausência de estudos conclusivos sobre a
Deputado Dr. Rosinha, Relator. inocuidade ou periculosidade de outras, resolveu

apresentar SUBSTITUTIVO em que universalizava
os cuidados e as regras de manuseio de todas as fi
bras destinadas aos mesmos misteres.

Embasava tal posição num extensivo estudo da
literatura mundial sobre as fibras destinadas aos usos
anteriomente mencionados e sua interação com o or
ganismo humano e o meio ambiente.

Do mencionado Parecer extraímos alguns tre
chos, da lavra do ilustre conterrâneo:

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou unanime
mente, o Projeto de Lei nO 4.777/2001, e o PL
4884/2001, apensado, nos termos do Parecer do Re
lator, Deputado Dr. Rosinha.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Angela Guadagnin - Presidente, Roberto Gou

veia, Jorge Alberto e José Linhares - Vice-Presiden
tes, Antonio Joaquim, Arlindo Chinaglia, Arnaldo Fa
ria de Sá, Athos Avelino, Benjamin Maranhão, Carlos
Mota, Custódio Mattos, Darcísio Perondi, Dr. Benedi
to Dias, Dr. Francisco Gonçalves, Dr. Pinotti, Dr. Ri
bamar Alves, Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa, Geraldo
Resende, Guilherme Menezes, Henrique Fontana,
Kelly Moraes, Lavoisier Maia, Manato, Maria do Ro
sário, Maria Helena, Maria Lucia, Mário Heringer, Mi~
ton Barbosa, Pastor Francisco Olímpio, Rafael Guer
ra, Rommel Feijó, Saraiva Felipe, Selma Schons, Se
rafim Venzon, Suely Campos, Zelinda Novaes, Alces
te Almeida, Amon Bezerra, Celcita Pinheiro, Fernan
do Gonçalves, José Rocha e Zonta.

Sala da Comissão, em 20 de agosto de 2003. 
Deputada Angela Guadagnin, Presidente.

MANIFESTAÇÃO DA DEPUTADA LíDIA QUINAN
Em 27 de fevereiro de 2002, foi apresentado a

esta Comissão de Seguridade Social e Família o Pa
recer do Senhor Relator, Deputado Florisvaldo Fier, a
respeito do Projeto de Lei n° 4.777, de 2001 , quando
S. Exa . pronunciou-se pela REJEiÇÃO da proposição
em tela e de seu apensado, o PL n° 4.884, de 2001.

Durante a existência da Comissão Especial do
Amianto, para dar Parecer ao PL nO 2.186, de 1996,
vimos desfiladas as opiniões sobre os diversos graus
de periculosidade das fibras naturais e artificiais, in
cluídas aí as sintéticas, utilizadas diretamente como
isolantes térmicos e acústicos, ou na forma de fibroci
mento.



I - Relatório

PROJETO DE LEI N.o 4.936-8, DE 2001
(Do Sr. José Aleksandro)

O projeto de lei sob comento concede aos em
pregados de casas lotéricas os mesmos direitos tra
balhistas e benefícios previdenciários de que são titu
lares os economiários, incluída a assistência médica
oferecida pela FUNCEF - Fundação dos Economiári
os Federais.

Em apenso, o Projeto de Lei n° 5.~69, de 2001,
de autoria do Deputado PEDRO FERNANDES, trata
do regime de trabalho dos empregados de casas loté
ricas franqueadas pela Empresa Brasileira de Correi
os e Telégrafos. Assim, os empregados das casas 10-

Concede benefícios aos emprega
dos de casaslotéricas; tendo pareceres:
da Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público, pela rejeição des
te e do de n° 5969/2001, apensado (rela
tor: DEP. PAUDERNEY AVELlNO) e da
Comissão de Seguridade Social e Famí
lia, pela rejeição deste, e do PL
5969/2001 ,apensado (relator: Dep. Dr.
Ribamar Alves).

Despacho: Às Comissões de Traba
lho, de Administração e Serviço Público; de
Seguridade Social e Família; e de Constitui
ção e Justiça ede Redação (Art. 54).

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
Art. 24 11.

Publicação do Parecer da Comissão de
Seguridade Social e Família
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buscando fugir de sua responsabilidade pela mortan- de fibra e tão cuidadoso foi o Autor, o ilustre Deputado
dade que causou junto às populações operárias des. Jovair Arantes, que incluiu no texto legal que "no pra·
sa região, estabeleceu parceria com entidades asiáti- zo de cinco anos, contados a partir da data da publi-
cas para produzir o mesmo fibrocimento, com que cação desta lei e, comprovada a não-prejudicialidade
inundara a Europa, agora a partir do uso de fibra sin- à saúde ocupacional e à saúde pública, poderá o Po-
tética. der Executivo suspender a proibição, estabelecendo,

Esta fibra, entretanto, apresenta preço mais ele- no caso, as normas de fabricação, manuseio e uso."
vado do que a crisoti1a, possui menores resistência e Portanto, nesta MANIFESTAÇÃO, voto pela
durabilidade que a fibra natural, produz aglomerados REJEiÇÃO do· Parecer, tendo em vista a evidente
de qualidade inferior e, o que é pior, tem seu comporta- preocupação dos autores cOm as regras de seguran-
mento sanitário ainda não suficientemente estudado. ça de saúde, seja dos trabalhadores que manuseiam

Para que seu produto ganhasse mercado, por- o PVA, seja daqueles que se utilizam doobjeto final,
tanto, era e é necessário banir o concorrente. por ser um material sobre o qual nada se conhece. A

A verdadeira razão é uma guerra comercial, aé- realidade nos impõe precaução.
tica e mesquinha, que não sé importa, no fundo, com Sala da Cornissão,21 de maio de 2002. - Depu-
o destino de centenas de milhares de trabalhadores, tada Lídia Quinan.
que dependem do amianto crisotila para seu susten
to, e de centenas de milhares de famílias, que disso
sobrevivem ou disso se utilizam para ter um teto e fu
gir da insalubridade de poços, cacimbas e açudes,
onde fermentam as sementes da disenteria, do tifo,
da dengue, da malária e de tantas outras patologias
que ceifam, diariamente, •milhares de vidas infantis
nos países pobres e subdesenvolvidos do chamado
Terceiro MUndo.

A verdadeira razão é que o grupo Saint-Gobain
vem forçando e pressionando autoridades... a banir
todos os produtos concorrentes para impor ao merca
do desse Terceiro Mundo o seu produto mais caro,
menos adequado e totalmente desconhecido quanto
às patologias que poderão acarretar ao ser humano e
ao meio ambiente."

Emtodasas oportunidades, o Deputado Dr. Ro.
sinha do Partido dos Trabalhadores e representante
do Paraná, no uso de seu conhecimento médico, e
ombréando o Deputado João Paulo, também do Par
tido d()s Trabalhadores e representante de São Pau
lo, a~uerrida e sistematicamente imputou ao amianto
crisotilap~opriedades diabólicas e indômitas, propug
nou pelo banimento puro e simples da fibra natural, a
mais estudada da face da Terra, asseverando até
agora não t~r "encontrado nenhuma evidência sobre
o risco oferecido pela lã de vidro" e, vem afirmar que
"A Food ând DrugAdministration, agência americana
que regulament(il. medicamentos e alimentos, tem
permitido ouso do PVA emmuitas embalagens de ali
mentos," pronunciando-se pela rejeição do PL n°
4.777, de 2001 ,e de seu apensado, o PL n° 4.884, de
2001.

Ora, o Projeto de Lei n° 4.777, de 2001, não pro.
íbe ouso de PVA, que é o produto desenvolvido e de
fendido pela Saint-Gobain mas tão somente na forma
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téricas que prestam serviços bancários passam a in
tegrar a categoria dos bancários, fazendo jus a jorna
da especial, sendo autorizado o trabalho aos sába
dos, desde que observados os limites de jornada de 6
horas diárias e 36 horas semanais.

As proposições foram distribúídas para as Co
missões de Trabalho, de Administração e Serviço Pú
blico, de Seguridade Social e Família, e de Constitu~

ção e Justiça e de Redação.
Na Comissão de Trabalho, de Administração e

Serviço Público ambos os projetos de lei foram rejei
tados por unanimidade.

No prazo regimental, não foram oferecidas
emendas.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

No âmbito desta Comissão de Seguridade Soc~

ai e Família cabe examinar apenas a proposição prin
cipal, vez que o Projeto de Lei n° 5.969, de 2001, ape
nas objetiva conceder direitos trabalhistas aos traba
lhadores em casas lotéricas.

Dessarte, o debate restringe-se à questão dos
benefícios previdenciários, e à assistência médica
proporcionada pela FUNCEF.

Obviamente, não há como considerar que ca
sas lotéricas e instituições bancárias exerçam as
mesmas atividades. Com efeito ainda que as casas
lotéricas exerçam duas ou três atividades próprias de
bancos, tais atividades são bastante simples, não
sendo dotadas da complexidade daquelas próprias
do mercado financeiro. Como conseqüência os em
pregados das casas lotéricas não têm o preparo téc
nico e não são remunerados como os economiários.

Ressalte-se, ainda, que o FUNCEF é um fundo
de pensão fechado, instituído pela Caixa Econômica
Federal, e mantido por contribuições vertidas pela pa
trocinadora e por seus empregados.

Dessa forma, data venia, soa absurda a obriga
toriedade de inclusão dos empregados de casas lotá
ricas como beneficiários da assistência médica ou da
previdência complementar proporcionadas pela
FUNCEF aos economiários participantes.

Isto posto, nos termos das razões retro expend~

das, votamos pela rejeição dos Projetos de Lei n°
4.936, de 2001, e nO 5.969, de 2001.

Sala da Comissão, em 15 de julho de 2003. 
Deputado Dr. Ribamar Alves, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou unanimec

mente, o Projeto de Lei n° 4.936-A/2001, e o PL
5969/2001, apensado, nos termos do Parecer do Re
lator, Deputado Dr. Ribamar Alves.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Angela Guadagnin - Presidente, Roberto Gou

veia, Jorge Alberto e José Unhares - Vice-Presiden
tes, Antonio Joaquim, Arlindo Chinaglia, Arnaldo Fa
ria de Sá, Athos Avelino, Benjamin Maranhão, Carlos
Mota, Custódio Mattos; Darcísio Perondi, Dr. Benedi
to Dias, Dr. Francisco Gonçalves, Dr. Pinotti, Dr. Ri
bamar Alves, Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa, Geraldo
Resende, Guilherme Menezes, Henrique Fontana,
Kelly Moraes, Lavoisier Maia, Manato, Maria do Ro
sário, Maria Helena, Maria Lucia, Mário Heringer, Mil
ton Barbosa, Pastor Francisco Olímpio, Rafael Guer
ra, Rommel Feijó, Saraiva Felipe, Selma Schons, Se
rafim Venzon, Suely Campos, Zelinda Novaes, Alces
te Almeida, Arnon Bezerra, Celcita Pinheiro, Fernan
do Gonçalves, José Rocha e Zonta.

Sala da Comissão, em 20 de agosto de 2003. 
Deputada Angela Guadagnin, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 5.619-A, DE 2001
(Do Senado Federal)

PLS N° 140/01

Denomina "Governador Ivan Bicha
ra" o viaduto Oitizeiro, localizado na
BR-230, no Município de João Pessoa, no
Estado da Paraíba; tendo parecer da Co
missão de Viação e Transportes pela
aprovação deste e rejeição dos de nOs.
4.986/01, 5.001/01, 5.018/01 e 6.428/02,
apensados (relator: Dep. Mauro Lopes).

Despacho: Às Comissões de Viação e
Transportes; de Educação e Cultura; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54); apensem-se a este o PL 4.986/01 e
seus apensados.

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
art. 24,11.

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e
Transportes

I - Relatório

A proposição em epígrafe pretende denominar
"Governador Ivan Bichara" o viaduto Oitizeiro, locali
zado na rodovia BR-230, no Município de João Pes
soa, no Estado da Paraíba. Segundo o Senador Ney
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Suassuna, autor da proposta na Casa de origem, o
objetivo da iniciativa é manter na memória dos bras~

leiros a figura do ex-governador paraibano, político e
intelectual identificado· com as lutas sociais do Nor
deste.

Aprovado pelo Senado Federal, a proposta vem
a esta Casa para revisão nos termos do art. 65 da
Constituição Federal

A esta proposição encontram-se apensadas
quatro outras, a saber:

PL 4.986/01 , do Sr. Domiciano Cabral, que pre
tende denominar "Viaduto SenadorAssis Chateaubr~
and" a mesma obra-de-arteespecial;

PL 5.dOl/0l, do Sr. EnivaldoRibeiro, que dese
ja dar ao referido viaduto a denominação "Governa
dor Ivan Bichara Sbbreira";

PL 5.018/01 ,d() Sr.lnaldo Leitão, que denomina
"Ministro João Agripinó Filho" o citado viaduto; e

PL 6.428/02, do Sr. Armando Abílio, que confere
à mesma obra-de~arte especial. a denominação via
duto EngenheirO SEudo Lins Nóbrega".

Durante o prazo regimental, não foram apresen
tadas .emendas neste órgão técnico.

Cab~àCornissã()de Viação e Transportes ma
nifestar-sesobre~rnatéria do ponto de vista do siste
ma nacional de ~iação,conformea~Iíneaa do inciso
XIV doart. 32 doReQimento Interno da Casa. A pro
posição f()jtamb~rndistribuídaàComissão de Educa
ção,CUltur~ eD!=l!)porto•. à qual compete a análise do
mérit() ~ah()mel1agel1l cívica, .e à Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação.

É o nosso relatório.

11- Voto do Relator

O tema da denominação de vias, estações ter
minais e obras-de-~rte ~o âmbito do Plano Nacional
de viação é objeto datei n° 6.682, de 27 de agosto de
1979. O art. 1° da referida norma legal estabelece a
regra geral de denominação, determinando que, se
gundo um critério. geográfico. e consoante a nomel}
clatura estabelecida pelo Plano Nacional de Viação,
as estações terminais, obras-de-arte ou trechos de
via do sistema nacional de transporte tenham a deno
minação das localidades em que se encontrem, cru
zem ou interliguem. Prevê, t~mbém, a consulta ao ór
gão administrativo competente, em cada caso, para a
execução da disposição prevista.

A possibilidade de prestação de homenagem,
nos. termos pretendido!) pelas proposições em exa
me, está disciplinj;lda pelo art. 2° da mesma normalle
gal, o qual estatui:

"Art. 2° Mediante lei especial, e obser
vada a regra estabelecida.no artigo anterior,
uma estação terminal, obra-de-arte ou tre
cho de via poderá ter. supletivamente, a de
signação de mim fato históricoou de nome
de pessoa fal~cid~ que haja prestado rele
vante serviço à Nação ou à Humanidade".

Como se pode observar, tanto o projeto de lei
principal como se4s apensos encontram amparo no
dispositivo citado. Contudo, cabe a este órgão técnico
aprovar apenas urna das propostas,. visto que a um
mesmo viaduto não podem ser conferidas várias de-
nominações. .

Diante do impasse decorrente dessa situação,
optamos pela homenagem ao ex-governador Ivan Bi
chara, pois é esse o alvode duas das cinco proposi
ções em exame,o quenos faz supor que essa preten
são represente um espectro maior da comunidade.
Entre as duas proposições com o mesmo escopo,
avaliamos que aquela apresentada pelo Senado Fe
deral é a preferível, até mesmo por estar em estágio
mais avançado de tramitação.

Assim, nosso voto é pela aprovação do PL
5.619, de2Q01, epela rejeição dos seus apensos: PL
4.986/01, PL 5.00l/01, PL5.018/01 e PL 6.428/02.

Salada Comissão, 10 dejunho de 2003. - Depu
tado Mauro Lopes, Relator.

III - Parecer da Comissão

A Comissão de Viaç~o e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemen
te o Projeto de Lein05.619/01, nos termos do pare
cer do relator, Deputado Mauro Lopes, e rejeitou os
de nOs 4.986/01,5.001/01, 5.018/01 e 6.428/02,
apensados.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Romeu Queiroz - Presidente, Neuton Lima, Le

odegar Tiscoski e Mauro Lopes - Vice-Presidentes,
Antônio Nogueira, Carlos Santana, Iriny Lopes, Tel
ma de Souza, CleuberCarneiro, Lael Varella, Marce
lo Guimarães Filho, Marcelino Fraga, Osvaldo Reis,
Pedro Chaves, Francisco Appio. Mário Negromonte,
Pedro Fernandes, Philemon Rodrigues, Almir Sã,
Chico da Princesa, Milton Monti, Oliveira Filho, Beto
Albuquerque, Gonzaga Patriota, Leôpidas Cristino,
Amauri Robledo Gal)quese Deley - titulares, e Ivo
José, Marcos Abramo, Leandro Vilela, Carlos Alberto
Leréia, Nárcio Rodrigue!), João Tota, Carlos Dunga,
íris Simões, Jonival Lucas Júnior, Maurício Rabelo,
Isaías Silvestre e Professor Irapuan Teixeira - su
plentes.



I - Relatório

11 - Voto do Relator

PROJETO DE LEI N° 7.040-A, DE 2002
(Do Sr. Max Rosenmann)

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e
Transportes

Altera a redação do parágrafo único
do art. 281 da Lei n° 9.503 de 23 de se
tembro de 1997, que "institui o Código de
Trânsito Brasileiro", tendo parecer da
Comissão de Viação e Transportes, pela
rejeição (relator: Dep. Marcelo Guimarães
Filho).

Despacho: Às Comissões de Viação e
Transportes; e de Constituição e Justiça e
de Redação (Art. 54).

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões
Art. 24 11.

40940 Quinta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. - Depu- em prazo inferior àquele. Normalmente, não dentro
tado Romeu Queiroz, Presidente. do prazo de sete dias, como quer o proponente, já

que há obstáculos relevantes a transpor para que
isso aconteça.

Inicialmente, deve-se ter em conta que o prazo
de sete dias, na verdade, contabiliza apenas cinco
dias úteis, o que torna ainda mais difícil o cumprimen
to da exigência. Há que se considerar, depois, que a
autoridade de trânsito precisa primeiro julgar a con
sistência do auto de infração, para só então autorizar
a expedição da notificação. Não se deve esquecer,
ainda, que há diversos casos de autuação em locali
dades diversas da de residência do suposto infrator, o
que demanda procedimentos mais complexos para
que se efetue a expedição. Por fim, inegável admitir, a
absoluta maioria das repartições de trânsito simples
mente não possui estrutura para tomar, no escasso
prazo que foi sugerido, as providências necessárias
para a expedição das milhares de notificações de au
tuação.

Felizmente - sem entrar no mérito se há ou não
uma indústria de multas - aumentou-se a fiscaliza
ção de trânsito, uma providência que os especialistas
sempre reclamaram. De outra parte, infelizmente,
ainda é grande o número de condutores - especial
mente os motoristas profissionais - que continuam a
desafiar as regras presentes no CTB. Da conjunção
dessas situações, óbvio, surge uma quantidade de
trabalho excepcional para as repartições de trânsito.
Querer, nesse contexto, que elas atendam ao dispos
to neste projeto de lei é, salvo melhor juízo, muita am
bição do legislador.

Ante todo o exposto, votamos pela rejeição do
Projeto de Lei nO 7.040, de 2002.

Sala da Comissão, em 12 de junho de 2003. 
Deputado Marcelo Guimarães Filho, Relator.

Sob exame desta Comissão encontra-se o Pro
jeto de Lei n° 7.040, de 2002, cuja autoria é do Depu
tado Max Rosenmann. A proposta altera o art. 281 do
Código de Trânsito Brasileiro, reduzindo de trinta
para sete dias o prazo que a autoridade de trânsito
possui para expedir a notificação de autuação. Se
gundo o proponente, "com o prazo de trinta dias para
a expedição da notificação, ao recebê-Ia, o condutor
já nem se lembra como ocorreu o fato de que está
sendo acusado, o que dificulta sua defesa".

No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas à iniciativa. É o relatório.

A proposição em exame, embora bem-intencio
nada, poderia produzir efeitos extremamente deletéri
os para a segurança de trânsito.

De fato, não há dúvidas de que gostaríamos de
ver as repartições de trânsito funcionando de maneira
mais eficiente. No entanto, ao ser imposto prazo tão
exíguo para a expedição das notificações de autua
ção, corre-se enorme risco de inviabilizar a imposição
de penalidades pelo cometimento de infrações, esti
mulando o desrespeito às normas de trânsito e, con
seqüentemente, o aumento do nÚmero de acidentes.

Em realidade, embora o prazo máximo concedi
do à autoridade de trânsito seja de trinta dias, não é
regra que as notificações sejam expedidas já nesse li
mite. A maioria dos condutores recebe a notificação

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente
o Projeto de Lei nO 7.040/02, nos termos do parecer
do relator, Deputado Marcelo Guimarães Filho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Romeu Queiroz - Presidente, Neuton Lima, La

odegar Tiscoski e Mauro Lopes - Vice-Presidentes,
Antônio Nogueira, Carlos Santana, Iriny Lopes, Tei
ma de Souza, Cleuber Carneiro, Lael Varella, Marce
lo Guimarães Filho, Marcelino Fraga, Osvando Reis,
Pedro Chaves, Francisco Appio, Mário Negromonte,
Pedro Fernandes, Philemon Rodrigues, Almir Sá,
Chico da Princesa, Milton Monti, Oliveira Filho, Beto
Albuquerque, Gonzaga Patriota, LeônidasCristino,
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Amauri Robledo Gasques e Deley - titulares, e Ivo
José, Marcos Abramo, Leandro Vilela, Carlos Alberto
Leréia, Nárcio Rodrigues, João Tota, Carlos Dunga,
íris Simões, Jonival Lucas Júnior, Maurício Rabelo,
Isaías Silvestre e Professor Irapuan Teixeira - su
plentes.

Sala da Comissão, em 13 de agosto de 2003. 
Deputado Romeu Queiroz, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 7.049-A, DE 2002
(Do Senado Federal)

PLS. N° 85/01
OFíCIO N° 960/102 (SF)

Dispõe sobre o Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológi
co - FNDCT e dá outras providências;
tendo parecer da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e informática,
pela aprovação (Relatora: Dep. Luiza
Erundina).

Despacho: Às Comissões de: Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Infórmatica
Finanças e Tributação Constituição e Justi
ça e de Redação (Art. 54)

Apreciação: Proposição sujeita à
apreciação conclusiva pelas Comissões 
Art. 24,11

Publicação do Parecer da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática

REQUERIMENTO N° 66, DE 2003
(Do Sr. Jamil Murad)

Requer a retirada de emenda ao
PL nO 7.049/2002.

Senhor·Presidente:
Nos termos regimentais, requeiro a Vossa

Excelência a retirada de emenda de minha autoria,
apresentada ao PL. n° 7.049/2002, que "dispõe sobre
o fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico - FNDCT, e dá outras providências".

Sala da Comissão, 24 de junho de 2003. - De
putado Jamil Murad.

Despacho: Nos termos do inciso VII, do art. 114
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
Defiro a retirada da Emenda nO 2/03 apresentada ao
PL. n° 7.049/02, nesta Comissão.

Em 25-6-03;- Deputado Couraci Sobrinho,
Presidente.

REQUERIMENTO N° 69/03
(Do Sr. Deputado Jorge Bittar)

Solicita que seja retirada emenda de
autoria· do Deputado Jorge Bittar ao Pro
jeto de Lei n° 7.049 de 2002.

Senhor Presidente:
Nos termos regimentais, requeiro a Vossa

Excelência, que seja retirada emenda de minha auto
ria ao projeto de lei nO 7.049 de 2002.

Sala das Sessões, 24 de junho de 2003. - De
putado Jorge Bittar.

Despacho: Nos termos do inciso VII,
do art. 114 do Regimento Interno da Câma
ra dos Deputados, Defiro a retirada da
emenda n° 31/03 apresentada ao PL. nO
7.049/02, nesta Comissão.

Em 25-6-03. - Deputado Couraci Sobrinho,
Presidente.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

O Projeto de Lei. n° 7.049, de 2002, oriundo do
Senado Federal pretende regular o funcionamento do
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec
nológico - FNDCT, instituído pelo Decreto-Lei nO 719,
de 1969, e restabelecido pela Lei n° 8.172, de 18de
janeiro de 1991 ,e quetern o objetivo precípuo de esti
mular o desenvolvimento científico e tecnológico,
buscando melhoraras condições de vida da popula
ção e aumentar a.compétitividade de nossas empre~

sas e o desenvolvimento econômico e social do País.
O projeto de lei originalmente apresentado ao

Senado Federal pelo.Sênador Saturnino Braga insti
tui um Conselho Diretorpara o FNDCT, com suas
competências e forma de funcionamento. Quanto à
Secretaria - Executiva, confirma a FINEP - Financia
dora de Estudos e Projetos nesta função, definindo
suas atribuições. e destinandcHhe três 80r cento dos
recursos do FNDCT, atítulo de taxa de administra
ção, e cinco por cento para despesas administrativas
e operacionais relacionadas .à contratação de estu
dos, elaboração de. cenários e avaliação periódica
dos resultados.

A proposição original trata ainda de alterar a le
gislação vigente, atualizando as receitas do FNDCT
que, com a criação dos fundos setoriais, passou a re
ceber recursos oriundos de outras fontes. Quanto à
aplicação dos recursos, a proposta define uma re-
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partição dos recursos entre vários tipos de projetos, O FNOCT durante muitos anos, desde sua cria-
destinando, no mínimo, trinta por cento deles para ção em 1969, foi um dos principais instrumentos go-
projetos de pesquisa e de implantação e recupera- vernamentais na área de ciência e tecnologia. A apli-
ção da infra-estrutura das universidades e centros cação de seus recursos em grandes projetos de pes-
de pesquisa e, no máximo, quarenta por cento a pro- quisa e desenvolvimento nacionais e na criação de in-

fra-estrutura nas principais universidades brasileiras
gramas de transferência de tecnologia e desenvolvi- teve como resultado a construção de um eficiente sis-
mento tecnológico de empresas brasileiras e vinte tema de ciência e tecnologia no País que gerou con-
por cento à capacitação de recursos humanos e, por tribuições relevantes para o nosso desenvolvimento
último, obriga que parcela de, no mínimo, cinco por econômico e social. A partir da década de oitenta, ob-
cento seja destinada à constituição de um seguro de servamos uma queda substancial dos recursos aloca-
risco tecnológico. dos ao fundo que quase desapareceu como unidade

orçamentária do Ministério da Ciência e Tecnologia.
Durante sua tramitação no Senado Federal, re-

A partir do momento em que foram criados vári-
ferida proposta sofreu algumas alterações substanti- os fundos setoriais formados por recursos derivados
vas de mérito na forma de um Substitutivo na Comis- de receitas variadas, tais como royalties, compensa-
são de Educação e de três subemendas na Comissão ção financeira, licenças e autorizações, o FNDCT res-
de Assuntos Econômicos. Resumidamente, o Substi- surgiu como um dos principais mecanismos de fo-
tutivo da Comissão de Educação promoveu as se- mento à pesquisa e o desenvolvimento tecnológico,
guintes alterações no texto original: em primeiro lugar pois a eles foram destinados todos os recursos dos
alterou a composição do Conselho Diretor do Fundo referidos fundos.
retirando a representação parlamentar, substituindo o Tal mudança de trajetória justifica a célere apro-
representante dos empregados da FINEP por um re- vação do projeto de lei em exame que pretende regu-
presentante dos trabalhadores e obrigando que dos lar o funcionamento do FNDCT nesta nova fase, esta-
dois representantes do setor produtivo, pelo menos belecendo diretrizes para a aplicação de seus recur-
um fosse indicado pelo segmento de micro e peque- sos e um novo mecanismo de gestão que contemple
nas empresas; a segunda alteração que vale desta- a participação de vários segmentos da sociedade, na
car é a redução de três para dois por cento da parcela forma de um Conselho Diretor.
destinada à Financiadora de Estudos e Projetos A proposta encaminhada pelo Senado Federal
como taxa de administração; outra modificação rele- atende a esse objetivo, na medida em que congrega
vante diz respeito à definição de percentuais máxi- no referido colegiado, além de representantes dos mi-
mos dos recursos do Fundo que podem ser aplicados nistérios envolvidos na gestão do setor de ciência e
em cada tipo de projeto: no mínimo sessenta por cen- tecnologia, representantes da comunidade científica,
to em projetos de universidades, instituições de pes- do setor produtivo e dos trabalhadores. A única reco-
quisa e entidades sem fins lucrativos e, no máximo, mendação que poderia restar diz respeito à indicação
trinta por cento em projetos cooperativos, vinte por dos representantes da comunidade científica que, a

nosso ver, deveria contemplar a participação de um
cento em projetos de transferência de tecnologia e representante que atue na área de tecnologia social.
desenvolvimento tecnológico de empresas e dez por

Quanto à destinação dos recursos, parece-nos
cento em operações de risco, seguro tecnológico, adequada sua definição no texto legal, pois isso sina-
equalização de encargos e participação em empre- Iiza para os diversos atores um conjunto de priorida-
sas. Já a Comissão de Assuntos Econômicos aumen- des que serão adotadas na alocação desses recur-
tou de dez para vinte esse último percentual e atribuiu sos, bem como enseja uma ação fiscalizatória por
ao Conselho Diretor a competência para alterar todos parte do Poder Legislativo para avaliar, além dos re-
os percentuais em, no máximo, dez por cento. sultados da execução dos projetos financiados pelo

Cabe à Comissão de Ciência e Tecnologia, Co- Fundo, se essas prioridades estão sendo efetivamen-
municação e Informática posicionar-se sobre o mérito te cumpridas.
da matéria, à qual não foram apresentadas emendas No tocante às parcelas dos recursos do FNDCT
durante o prazo regimental. destinadas à FINEP, tanto como taxa de administra-

É o relatório. ção, como para fazer face à realização de estudos e
avaliações, consideramos que são necessárias para

11 - Voto do Relatora que a Secretaria-Executiva possa desempenhar a



I - Relatório

o projeto de lei ora em exame revoga, na Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997, que "institui o Có
digo de Trânsito Brasileiro", o § 2° do art. 258, bem
como as expressões indicativas de fator multiplicador
incidente sobre o valor de multa, que aparecem nos
seguintes dispositivos: incisos I, " e 111 do art. 162;
arts. 165,173 e 174; inciso V do art. 176; art. 193; alí
nea bdo inciso I e alínea b do inciso 11 do art.; 218; e
art. 246.

O § 2° do art. 258, cuja revogação é proposta, es
tabelece que "quando se tratar de multa agravada, o
fator mukiplicador ou índice adicional específico é o
previsto neste Código". Assim, o presente projeto de
lei propõe a eliminação de todo agravamento de multa
previsto, e em vigor, no Código de Trânsito Brasileiro.

Esgotado o prazo regimental, não foram apre
sentadas emendas ao projeto nesta Comissão.

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e
Transportes

11 - Voto do Relator

As multas de trânsito agravadas, como prevê o
Código de Trânsito Brasileiro, têm-se constituído em
um problema sério, por conta dos seus valores finais
estratosféricos, com os quais não podem arcar os
condutores infratores ou osproprietários dos veículos
multados. Complica-se o fato por não ser permitido
efetuar o pagamento desses valores de forma parce
lada.

Ora, a falta de pagamento dessas multas impli
ca em não poder ser o veículo novamente licenciado.
Também, em caso de infrações cuja penalidade é o
recolhimento do veículo, somente com o pagamento
da multa será possível a sua liberação e restituição ao
proprietário. Caso contrário, após três meses em de
pósito, o veículo apreendido poderáser encaminhado
a hasta pública.

Não é necessário dizer o quanto tais medidas
são arrasadoras, para quem usa o veículo como· ins
trumento de trabalho, oU para quem dele tira o sus
tento de sua família. Praticamente, retiram dessa
pessoa o seu meio de vida. Isso não é coisa que se
faça ou se perrnita, pois as repercussões de um ato
desses são devastadoras!
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contento seu importante papel e ainda disponibilizar Apreciação: Proposição sujeita à
para o Ministério da Ciência e Tecnologia um meca- apreciação conclusiva pelas Comissões -
nismo de fomento para atividades próprias ou de con- rt 24 IIa. ,.
sultoria destinadas à realização de ações de planeja-
mento, de acompanhamento e de avaliação da políti
ca de ciência e tecnologia.

Por essas razões, votamos pela aprovação do
Projeto de Lein° 7.049, de 2002, na forma em que foi
apresentado.

Sala da Comissão, 5 de agosto de 2003. - Depu
tada Luiza Erundina, Relatora.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanirnemente o Projeto de Lei n°
7.049/2002, nos termos do Parecer da Relatora, De
putada Luiza Erundina.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci$obrinho - Presidente, Sandes Júnior,

Vieira Reis e Silas Câmara - Vice-Presidentes, Ade
lor Vieira, Almir Moura, Ariosto Holanda, Bispo Wan
derval, Carl9sAlberto Leréia, Dr. Hélio, Edson Eze
quiel, Eduardo Cunha,. Geraldo Thadeu, Gilberto Kas
sab, Gustavo Fruet, fris Simões, Jamil Murad, Jeffer
son Campos, .João Batista, Jorge Bmar, José Carlos
Araújo, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Júlio
César,.Julio. Semeghini, Luiz Couto, Luiza Erundina,
Marcos Abramo, Mariângel~ Duarte, Mário Assad Jú
nior, Maurício Rabelo, Murilo Zauith, Narcio Rodri
gues,.Nelson Proença, Nilson Pinto, Raimundo San
tos, RicardoB~rros,Ricardolzar, Takayama, Vander
Loubet, .Vanderlei Assis, Walter Pinheiro, Bismarck
Maia, Carlos Abicalil, Costlõl Ferreira, João Castelo,
Josué Bengtson, Marcus Vicente, Wladimir Costa e
Zelinda Novaes.

Sala da gOlTlissão, em 13de agosto de 2003. 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

PROJETO DE lEI N.o 7.051-A, DE 2002
(Do Senado Federal)

Revoga dispositivos da lei n° 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código deT~ãm;itoBrasileiro,para elimi
nar a incidência de.· fator multiplicador
sobre o v~lor das multasestabeJecidas;
tendop~recerda Comissão de Viação e
Transp()rtespelarejeição (Relator: Dep.
Gonzaga.Patriota).

pe~pacho: Às Comissões de Viação e
Transportas; e de Constituição e Justiça e
de Redação (Art. 54)



I - Relatório

PARECER REFORMULADO

40944 Quinta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

Se, com relação ao nível de renda da maioria desde a sua entrada em vigor, constatamos que ele
dos condutores brasileiros, os valores básicos atuais tem sido eficaz ao ponto de ter provocado uma redu-
das multas de trânsito já são quase inviáveis para pa- ção do número de·acidentes de trânsito em todo o
gar, o que fazer, então, com os valores das multas País. Diga-se de passagem, essa política foi a mes-
agravadas? Não restará remédio a não ser vender o ma adotada por países desenvolvidos, que hoje pos-
carro, para pagá-Ias. Na situação de desemprego em suem os menores índices de sinistros de tráfego.
que se encontra o País, essa não é uma solução, As multas agravadas estão previstas no Código

para as infrações gravíssimas, que não devem, em hi
mas, sim, uma contribuição decisiva para piorar os

pótese alguma, ser toleradas. Ora, quem não come-
problemas sociais. ter esse tipo de infração estará livre de multas agrava-

Diante desse fato preocupante, manifestou-se o das e, portanto, não terá com o que preocupar-se.
Senado Federal pela eliminação das multas agrava- Para esse tipo de infração, sendo a multa agra-
das, no Código de Trânsito Brasileiro. Não questio- vada bem alta, o condutor, receoso de arcar com va-
nou, no entanto, aquela Casa, os valores básicos das lores tão elevados, passará, então, a ser o mais cau-
multas, reconhecidamente altos e capazes de cum- teloso possível, a fim de não cometê-Ias.
prir, a contento, junto com outras severas medidas Aí chegamos. Ao final das contas, é disso que o
administrativas, o caráter tanto punitivo, como corret~ País está precisando: de condutores cautelosos, pru-
vo, das penalidades estabelecidas para os infratores. dentes, cuidadosos em obedecer as leis de trânsito,

Nossa avaliação é, portanto, que a proposição para evitar a ocorrência de acidentes causadores de
do Senado condiz com a nossa realidade social, não tantos casos de invalidez e morte, e que são fruto,
atenta, em definitivo, contra a segurança do trânsito, principalmente, do descaso em relação às normas
nem estimula o descaso dos condutores. gerais de circulação e conduta previstas no Código.

Em face desses aspectos, somos pela aprova- Assim, não vemos porque devamos acabar com
ção do PL n° 7.051, de 2002. essas multas agravadas, pois elas coibem a violência

Sala da Comissão, em 08 de abril de 2003. De- no trânsito e só trazem benefícios à sociedade.
putado Gonzaga Patriota, Relator. Em face desses aspectos, somos pela rejeição

do PL n° 7.051/2002.
Sala da Comissão, em 25 de junho de 2003.

Deputado Gonzaga Patriota, Relator.

O projeto de lei ora em exame revoga, na Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997, que "institui o Có
digo de Trânsito Brasileiro", o § 2° do art. 258, bem
como as expressões indicativas de fator multiplicador
incidente sobre o valor de multa, que aparecem nos
seguintes dispositivos: incisos I, 11 e 111 do art. 162;
arts. 165, 173 e 174; inciso V do art. 176; art. 193; alí
nea b do inciso I e alínea b do inciso 11 do art. 218; e
art. 246.

O § 2° do art. 258, cuja revogação é proposta, es
tabelece que "quando se tratar de multa agravada, o
fator multiplicador ou índice adicional específico é o
previsto neste Código". Assim, o presente projeto de
lei propõe a eliminação de todo agravamento de multa
previsto, e em vigor, no Código de Trânsito Brasileiro.

Esgotado o prazo regimental, não foram apre
sentadas emendas ao projeto nesta Comissão.

11 - Voto do Relator

A nosso ver, um dos principais valores do Cód~

go de Trânsito Brasileiro é o rigor com o qual ele com
bate as infrações de trânsito. Como resultado disso,

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente
o Projeto de Lei n° 7.051/02, nos termos do parecer
reformulado do relator, Deputado Gonzaga Patriota.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Romeu Queiroz - Presidente, Neuton Lima, Leo

degar Tiscoski e Mauro Lopes - Vice-Presidentes,
Antônio Nogueira, Jorge Boeira, Teima de Souza,Lael
Varella, Eliseu Padilha, Marcelino Fraga,Pedro Chaves,
Affonso Camargo,Francisco Appio, Mário Negromonte,
Fernando Gonçalves,Pedro Fernandes, Philemon Ro
drigues,Chico da Princesa,Miguel de Souza,Milton
Monti, Oliveira Filho, Beto Albuquerque, Gonzaga Patri
ota, Leônidas Cristino, Amauri Robledo Gasques e De
ley - titulares, e Ivo José, Marcos Abramo, Robério Nu
nes,Leandro Vilela, Carlos Alberto Leréia, Paulo Koba
yashi, João Tota, Carlos Dunga, João Magalhães, Joni
val Lucas Júnior, Almeida de Jesus,Maurício Rabelo e
Professor Irapuan Teixeira - suplentes.

Sala da Comissão, 20 de agosto de 2003. - Depu
tado Romeu Queiroz, Presidente.

- ------ ------------ ------------------------



111 - Parecer da Comissão

A Comissão da Amazônia e de Desenvolvimen
to Regional, em reunião ordinária realizada hoje, reje
itou o Projeto de Lein° 228/2003, nos termos do Pare
cer do Relator, Deputado Pastor Frankembergen.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Zequinha Marinho - Vice-Presidente, Ann Pon

tes, Anselmo, Asdrubal Bentes, Babá, Carlos Souza,
Janete Capiberibe, Josué Bengtson, Maria Helena,
Pauderney Avelino, Paulo Rocha, Perpétua Almeida,
Ricarte de Freitas, Suely Campos, Vanessa Grazzio
tin, Alberto Fraga, Carlos Abicalil, Casara, Confúcio

1- Relatório

11 -Voto do Relator

Estabelece o percentual de 25%
para a reserva florestal legal das proprie
dades rurais localizadas na Amazônia Le.
gal; tendo parecer da Comissão da Ama
zônia e de Desenvolvimento Regional,
pela rejeição (Relator: Dep. Pastor
Frankemberg).

Despacho: Às Comissões da Amazô
nia e de Desenvolvimento Regional; de De
fesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mino
rias; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção {Art. 54 Ricd}.

Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação Conclusiva pelas Comissões
Art. 2411

o instituto da "reserva legal" foi criado em 1965
pela Lei n° 4.771 -o Código Florestal. A reserva legal
é a área do imóvel rural que deve ser mantida com co
bertura florestal nativa. O objetivo inicial da reserva
legal era assegurar uma fonte permanente de madei
ra e lenha para uso na propriedade e para suprir a de
manda das atividades econômicas que dependem da
matéria-prima florestal. Atualmente, outras importan
tes funções ecológicas e econômicas da reserva legal
são reconhecidas, como por exemplo, sua contribui
ção para a conservação do solo e dos recursos hídri
cos, de processqs ecológicos essenciais e da diversi
dade biológica. A importância de algumas dessas fun
ções para a agricultura é óbvia, mas existem outras
menos aparentes, como a de servir de hábitat para
animais que controlam pragas agrícolas.

De acordo a redação original do Código Flores
tal, era de 50% o percentual de reserva legal para
propriedades situadas na Amazônia Legal. Com a

Vem a esta Comissão para análise, nos termos
do art. 32, inciso V, alínea a, item 4, do RICO, o PL
228, de 2003, intenta alterar o art. 16 do Código Flo
restal brasileiro, de forma a fixar, para a reserva legal
de propriedade rural localizada na Amazônia Legal, o
percentual de 25%.

No prazo regimental, a proposição em análise
não recebeu emendas.

É o relatório.

Publicação do Parecer da Comissão da Amaz~

oia e de Desenvolvimento Regional
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PROJETO DE LEI N.o 228-A, DE 2003 Medida Provisória n° 1.511, de julho de 1996, esse
(Do Sr. Moisés Lipnik) percentual foi elevado para 80%. A edição que hoje

vige, qual seja, a MP 2.166-67, de 24 de agosto de
2001, apresenta alterações em relação à primeira
edição da MP que tratava do tema. Manteve-se o per
centual de 80% para a reserva legal da propriedade
rural situada em área de floresta localizada na Ama
zônia Legal; no entanto, para a propriedade rural situ
ada em área de cerrado localizada na Amazônia Le
gai, o percentual de reserva legal é de 35% {grifa
mos}.

Ademais, são previstos outros mecanismos me
diante os quais se flexibilizam os limites para a reser
va legal. Um deles prevê a redução da reserva legal,
na Amazônia Legal, par8laté 50% da propriedade, se
o Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE e o Zo
neamento Agrícola assim. indicarem {inciso I do § 5°
do art. 16 da MP 2.166-67/2001}. Noutro dispositivo
da mesma MP {art. 44, incisolll}, permite-se que o
proprietário ou possuidor de imóvel rural com área de
floresta nativa, natural,primitiva ou regenerada ou
outra forma de vegetação nativa em extensão inferior
ao estabelecido na referida MP adote comoalternati
va a compensação da reserva legal por outra área
equivalente em importância ecológica e extensão,
desde que pertença ao rnesmoecossistema e esteja
localizada na mesma microbacia, conforme critérios
estabelecidos em regulamento.

Deve-se salientar, além disso, que a reserva le
gai é passível de exploração econômica, desde que a
exploração seja feita de forma sustentável, sem cau
sar a supressão dayeget;3.ção. Não se compromete,
assim, o efetivo e adequado aproveitamento econô
mico da propriedade.

Pelo exposto, nosso voto é pela rejeição do PL
228, de 2003.

Sala da Comissão, em de de 2003. - Deputado
Pastor Frankembergen, Relator.

mr



11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 2.482/2002, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Nicias Ribeiro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias e Juíza Denise Frossard - Vice-Presidentes,
Alceu Collares, Aloysio Nunes Ferreira, André de Pa
ula, André Zacharow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio
Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo, Ibrahim
Abi-Ackel, Ildeu Araújo, Inaldo Leitão, João Paulo Go
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado,
Marcelo Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Maurício
Rands, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Pau
lo Magalhães, Paulo Pimenta, Professor Luizinho,
Roberto Magalhães, Rubinelli, Wilson Santiago, Ber
nardo Ariston, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Dil
ceu Sperafico, Fátima Bezerra, Fernando de Fabinho,
Gonzaga Patriota, Mauro Benevides, Paulo Afonso,
Paulo Rocha, Ricardo Barros, Ricarte de Freitas, Ro
gério Teófilo e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2003. - Depu
tado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

TVR N° 2.216/2002
MSC W 395/2002

Aprova o ato que outorga permis
são ao SJC - Sistema Juinense de Co
municação Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade de Brasnorte, Estado
de Mato Grosso.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art.54)).

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.482-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e Informática)

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
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Moura, Coronel Alves, Humberto Michiles, Ivo José e A matéria é de competência exclusiva do Con-
João Tota. gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla-

?ala da Comissão, 20 de agosto de 2003. - Depu- tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
tado Atila Lins, Presidente. art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.482,
de 2002.

Sala da Comissão, em 04 de agosto de 2003.
Deputado Nicias Ribeiro, Relator.

11..,.. Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

1- Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 425, de 22 de março de 2002, que ou
torga permissão à SJC - Sistema Juinense de Comu
nicação Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Bras
norte, Estado de Mato Grosso.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.723-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e.Informática)

TVR 1354/200
MSC 1279/2001

Aprova o ato qUê autoriza a Associ
ação da Rádio Comunitária Rio Manso
FM a êxecutar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Novo São Joaquim, Estado do Mato
Grosso; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo (re
lator: Dep. Patrus ananias).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54).)

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

1- Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática, que aprova o ato a que se
refere à Portaria nO 428, de 3 de agosto de 2000, que
autoriza a Associação da Rádio Comunitária Rio
Manso FM a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, $erviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Novo São Joaquim, Estado
do Mato Grosso.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição litende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuiçÕes do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o. instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

No .• que se. refere à juridicidade da matéria,
faz-se. necessária .a apresentação de substitutivo a
fim de adequar o texto do projeto de decreto legislati.
vo aos termos da Lei n° 10.597, de 11 de dezembro de
2002. Esta alterou o parágrafo único do art. 60 da Lei
n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 para ampliar de
três para dez anos a validade da outorga das rádios
comUnitárias.

A técnicalegislativá ~ a redação empregadas
parecem adequa.das, conformando-se perfeitamente
às normas estabel.ecidas pela Lei Complementar nO
95, de·1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo qUe possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nossO voto é no sentido
da constitucionalidade,· juridicidade e boa técnicale
gislativa d() Projetode De()r~to L~gislativo n° 2.723,
de 2002, nos termos do Substitutivo em anexo.

Sàla da Comissão, 12deagosto de 2003. - De
putado Patrus Ananias de Souza, Relator.

SUBSTITUTIVOA9 PROJETO DE DECRETO
LEGI~LATIVON°2.72~,.DE 2002

(Mensagem N° 1.279/2001)

AprOVa: o ato que autoriza a Associ
ação ~a .R~~io. Comunitária Rio Manso
FM a executar, pelo. prazo de dez anos,
sem dire.itode•exclusividade, serviço de
radiodifusão .co~ul1itáriana cidade de
Novo São Joaquim, Estado do Mato
Grosso.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovatló o ato constante da Portaria n°

428, de 3 de agosto de 2000, que autoriza a Associa
ção da Rádio Comunitária Rio Manso FM a executar,
pelo prazo de dez. anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Novo São Joaquim, Estado do Mato Grosso.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala daCÓrnissão, 12 de agosto de 2003. - Depu
tado Petrus Ananias de Souza - Relator.

111 '-' Parecer da Comissão

A Comi~são de.Constituição e Jystiça e de Re
dação, em reunião.ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente· pela constitucionalidade, juridicidade



11- Voto do Relator

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Cultural Comunitária Grupo Amigos
a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radi-

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 2.786, DE 2002

(Mensagem N° 455/2002)

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32,111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

No que se refere à juridicidade da matéria,
faz-se necessária a apresentação de substitutivo a
fim de adequar o texto do projeto de decreto legislati
vo aos termos da Lei n° 10.597, de 11 de dezembro de
2002. Esta alterou o parágrafo único do art. 60 da Lei
n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998 para ampliar de
três para dez anos a validade da outorga das rádios
comunitárias.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às
normas estabelecidas pela Lei Complementar n° 95, de
1998, alterada pela Lei Complementar n° 107, de 2001 .

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 2.786,
de 2002, nos termos do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 1 de agosto de 2003. - Depu
tado Nicias Ribeiro, Relator.

TVR 2344/2002
MSC 455/2002

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.786-A, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e Informática)

40948 Quinta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Agosto de 2003

e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex-
Decreto Legislativo n° 2.723/2002, nos termos do Pa- c1usividade, serviço de radiodifusão comunitária na
recer do Relator, Deputado Patrus Ananias. cidade de Salto, Estado de São Paulo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: De competência conclusiva das comissões, o
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre-

Ananias e Juíza Denise Frossard - Vice·Presidentes, ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Alceu Collares, Aloysio Nunes Ferreira, André de Pa- Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
ula, André Zacharow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro-
Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa, jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.
Darci Coelho, Edmar É o relatório.

Moreira, Edna Macedo, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu
Araujo, Inaldo Leitão, João Paulo Comes da Silva, José
Divino, José Eduardo Cardozo, José Ivo Sartori, José
Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Maurício
Quintella Lessa, Maurício Rands, Mendes Ribeiro Filho,
Mendonça Prado, Paulo Magalhães, Paulo Pimenta,
Professor Luizinho, Roberto Magalhães, Rubinelli, Wi~
son Santiago, Bernardo Ariston, Cezar Schirmer, Corio
lano Sales, Dirceu Sperafico, Fátima Bezerra, Fernando
de Fabinho, Gonzaga Patriota, Mauro Benevides, Paulo
Afonso, Paulo Rocha, Ricardo Barros, Ricarte de Fre~

tas, Rogério Teófilo e Zelinda Novaes.
Sala da Comissão, 19 de agosto de 2003. - Luiz

Eduardo Greenhalgh, Presidente.

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe.
re a Portaria n° 574, de 16 de abril de 2002, que auto
riza a Associação Cultural Comunitária Grupo Amigos

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Cultural Comunitária Grupo Amigos
a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radi
odifusão comunitária na cidade de Salto,
Estado de São Paulo; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa, com substi
tutivo (Relator: Dep. Nicias Ribeiro).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54).)

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação



TVR 1.448/2001
MSC 1.357/2001

Aprova o ato que outorga permis
são à WEBCómunicação Ltda para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Ari
nos, Estado. de Minas Gerais; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, pela constitucionalida
de, juridicidade e técnica .legislativa (Re
lator: Dep. Alexandre Cardoso).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICD)

I - Relatório

Trata-se de projeto de decreto legislativo, de au
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, que aprova0 ato a que se refere a
Portaria n° 643, de 24de putubro de 2001 , que outorga
permissão à WEB Comunicação Ltda, para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sqnora em freqüência modula
da, na cidade de Arinos, Estado de Minas Gerais.

De. competência c:onclusiva das comissões, o
ato normativo, emanadod~ ~()der Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, nr. mérito, .pela.Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou pareceI" favorável,. apresentando o pro
jeto de decreto legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que
esta Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção se pronuncie acercada c:onstitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa da proposição em
análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati
vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
109 do Regimento Interno.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

PROJETO DE.DECRETO LEGISLATIVO
N° 2.786, DE 2002

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Decreto Legislativo n° 2.786/2002, nos termos do Pa
recer do Relator, Deputado Nicias Ribeiro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus
Ananias e Juíza Denise Frossard - Vice-Presidentes,
Alceu Collares, Aloysio Nunes Ferreira, André de Pa
ula, André Zacharow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio
Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo, Ibrahim
Abi-Ackel, IIdeu Araújo, lnaldo Leitão, João Paulo Co
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, Jose Roberto Arruda, Júlio Delgado,
Marcelo Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Maurício
Rands, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Pau
lo Magalhães, Paul() Pimenta, Professor Luizinho,
R()berto Magalhães, Rubinelli, Wilson Santiago, Ber
nardo Ariston, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Dil
ceu Sperafico, Fátima Bezerra, Fernando de Fabinho,
Gonzaga Patriota, Mauro Benevides, Paulo Afonso,
Paulo Rocha, Ricardo Barros, Ricarte de Freitas, Ro
gério Teófilo e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2003. - Depu
tado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.
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odifusão comunitária na cidade de Salto, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Estado de São Paulo. N° 27-A,DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e Informática)o Congresso Nacional decreta:

Art .. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°
574, de 16 de abril de 2002, que autoriza a Associa
ção Cultural Comunitária Grupo Amigos a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Sal
to, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 1 de Agosto de 2003. - Depu
tado Nicias Ribeiro, Relator.
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Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 27, de
2003.

Sala da Comissão, 13de agosto de 2003. - Depu
tado Alexandre Cardoso, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 27/2003, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Alexandre Cardoso.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus
Ananias e Juíza Denise Frossard - Vice-Presiden
tes, Alceu Collares, Aloysio Nunes Ferreira, André
de Paula, André Zacharow, Antonio Carlos Biscaia,
Antônio Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Bos
co Costa, Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Mace
do, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão,
João Paulo Gomes da Silva, José Divino, José Edu
ardo Cardozo, José Ivo Sartori, José Roberto Arru
da, Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Maurício Quintella
Lessa, Maurício Rands, Mendes Ribeiro Filho, Men
donça Prado, Paulo Magalhães, Paulo Pimenta,
Professor Luizinho, Roberto Magalhães, Rubinelli,
Wilson, Santiago, Bernardo Ariston, Cezar Schirmer,
Coriolano Sales, DirceuSperafico, Fátima Bezerra,
Fernando de Fabinho, Gonzaga Patriota, Mauro, Be
nevides, Paulo Afonso, Paulo Rocha, Ricardo Bar
ros, Ricarte de Freitas, Rogério Teófilo e Zelinda No.
vaes.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2003. - Depu
tado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 54-ADE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia

Comunicação e Informática)

MSC 1.224/1997

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Rádio Difusora de Imbi
tuba S/A, para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade
de Imbituba, Estado de Santa Catarina;
tendo parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva (Relator Dep. Andre Zacharow).

{À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICO)

I - Relatório

Trata-se de projeto de decreto legislativo, de au
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, que aprova o ato constante do
Decreto de 14 de outubro de 1997, que renova, por
dez anos, a partir de 10 de maio de 1994, a conces
são outorgada à Rádio Difusora de Imbituba S/A,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Imbituba, Estado de Santa Catarina.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o pro
jeto de decreto legislativo em epígrafe.

o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati
vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
109 do Regimento Interno.
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Obedecidos os requisitos constitucionais fôrma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nO
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridieidadee boa técnica le
gislativa. do Projeto de Decreto Legislativo n° 54, de
2003.

Sala da Comissão, 7 de agostode 2003. - Depu
tado André Zacharow, Relator.

11I- Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 54/2003, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado André Zacharow.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Pa
trus Ananias e Juíza Denise Frossard
Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aloysio Nunes
Ferreira, André de Paula, André Zacharow, Anto
nio Carlos Biscaia, Antônio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa, Darci Coelho,
Edmar Moreira, Edna Macedo, Ibrahim
Abi-Ackel,lIdeu Araujo,lnaldo Leitão, João Pau
lo Gomes da Silva, José Divino, José Eduardo
Cardozo, José Ivo Sartori, José Roberto Arruda,
Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Maurício Quintella
Lessa, Maurício Rands, Mendes Ribeiro Filho,
Mendonça Prado, Paulo Magalhães, Paulo Pi
menta, Professor Luizinho, Roberto Magalhães,
Rubinelli, Wilson Santiago, Bernardo Ariston,
Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Dirceu Spera
fico, Fátima Bezerra, Fernando de Fabinho, Gon
zaga Patriota, Mauro Benevides, Paulo Afons,
Paulo Rocha, RicardoBarros, Riêarte de Freitas,
Rogério Teefilo e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2003. - Depu
tado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

Til

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 59-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
COlTlunicação e Informática)

TVR 938/2001
MSC 70:3/1

Aprova o ato que renova a conces·
são outorgada à Rádio Piratininga de São
João da Boa. Vista ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade. de São João da Boa
Vista, Estado de São Paulo; tendo pare·
cer da Comissão de Constituição e Justi.
ça e de. Redação, pela constitucionalida·
de, juridicidade e técnica legislativa (Re
lator: Dep. João. Paulo Gomes da Silva).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICD)

1- Relatório

Trata-se de projeto de decreto legislativo, de
autoria da Comissão de· Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática, que aprova o ato constan
te do Decreto de 25.de junho de 2001, que renova,
por dez anos, a partir de 10 de maio de 1994, a con
cessão outorgada à Rádio·Piratininga de São João
da Boa Vista Ltda., paraexplorar, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de São João da Boa Vista, Estado
de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o pro
jeto de decreto legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32,11I, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição .e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da. constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos· à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati-



Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Comunicação FM
Stéreo LIda., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Bauru, Estado de São
Paulo; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator: Dep. Jaime
Martins).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICO».

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
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vo O instrumento adequado, conforme preceitua o art. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
109 do Regimento Interno. N° 50-A, DE 2003

Obedecidos os requisitos constitucionais for- (Da Comissão de Ciência e Tecnologia
mais, podemos constatar que o projeto em exame Comunicação e Informática)

não contraria preceitos ou princípios da Constituição ~VS~1:::::~~:
em vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto Decreto Legislativo nO 59, de
2003.

Sala da Comissão, 7 de agosto de 2003. - Depu
tado João Paulo da Silva, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do·Projeto de Decreto Legislativo
nO 59/2003, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado João Paulo Gomes da Silva.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus
Ananias e Juíza Denise Frossard - Vice-Presidentes,
Alceu Collares, Aloysio Nunes Ferreira, André de Pa
ula, André Zacharow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio
Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo, Ibrahim
Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, João Paulo Go
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado,
Marcelo Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Maurício
Rands, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Pau
lo Magalhães, Paulo Pimenta, Professor Luizinho,
Roberto Magalhães, Rubinelli, Wilson Santiago, Ber
nardo Ariston, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Di~

ceu Sperafico, Fátima Bezerra, Fernando de Fabinho,
Gonzaga Patriota, Mauro Benevides, Paulo Afonso,
Paulo Rocha, Ricardo Barros, Ricarte de Freitas, Ro
gério Teófilo e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2003. - Depu
tado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 6, de 11 de janeiro de 2002, que reno
va, a partir de 20 de outubro de 1995, a permissão ou
torgada à Rádio Comunicação FM Stéreo Uda., para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de. Bauru, Estado de
São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32,111, a), cumpre que
esta Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação se pronuncie acerca da constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa da proposição em
análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos á competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.



Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Rádio e Televisão Educativa
do Alto Paranaíba - FUNALTOPAR, para
executar serviço .de. radiodifusão .sonora
em freqüência modulada, com fins exclusi
vamenteeducativos, na cidade de Presi
dente Olegário, .Estado de Minas Gerais;
tendo parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e deRedação, pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislati
va (relator: Dep. Alexandre Cardoso).

(ÀComissão·de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54)).

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

Agosto de 2003 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 28 40953

A matéria é de competência exclusiva do Con- PROJETO DE OECRETO LEGISLATIVO
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla- N° 52-A, DE 2003
tivo o .instrumento adequado. conforme preceitua o (Da Comissão de Ciência e Tecnologia
art. 109 do Regimento Interno. Comunicação e Informática)

Obedecidos os requisitos constitucionais forma- TVR N° 2322/2002
is, podemos constatar que o projeto em exame não MSC N° 442/2002
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar na
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar na 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da
constitucionalidade, juridicidade e·boa técnica legislat~

va do Projeto de Decreto Legislativo na 60, de 2003.
Sala daComissão, 13 de agosto de 2003. - Depu

tado Jaime Martins, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
na 60/2003, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Jaime Martins.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Creenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias e Juíza Denise.Frossard - Vice-Presidentes,
Alceu Collares, Aloysio Nunes Ferreira, André de Pa
ula, André Zacharow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio
Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo, Ibrahim
Abi-Ackel, IIdeu Araújo,lnaldo Leitão, João Paulo Go
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado,
Marcelo Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Maurício
Rands, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Pau
lo Magalhães, Paulo Pimenta, Professor Luizinho,
Roberto Magalhães, Rubinelli, Wilson Santiago, Ber
nardo Ariston, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Di~

ceu Sperafico, Fátima Bezerra, Fernando de Fabinho,
Gonzaga Patriota, Mauro. Benevides, Paulo Afonso,
Paulo Rocha, Ricardo Barros, Ricarte de Freitas, Ro
gério Teófilo e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2003. - Depu
tado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de au
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia,.Comunica
ção e Informática, que aprova o ato a que se refere a
Portaria na 522, de 2 de abril de 2002, que outorga per
missão à Fundação Rádio e Televisão Educativa do
Alto Paranaíba - FUNALTOPAR, para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Presidente Olegario, Estado de Minas Gera
is.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto em epígrafe.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Conforme deterrnina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32,III,a)~ cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nosSa Lei Maior.



Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação Ernesto Benedito de Ca
margo para executar serviço de radiodi
fusão de sons e imagens, com fins exclu
sivamente educativos, na cidade de Gua
rulhos, Estado de São Paulo; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, pela constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa (Re
lator: Dep. Inaldo Leitão).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICO)).

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
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A matéria é de competência exclusiva do Co~ PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla- N° 76-A, DE 2003
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o (Da Comissão de Ciência e Tecnologia
art. 109 do Regimento Interno. Comunicação e Informática)

TVR 3162/2002
Obedecidos os requisitos constitucionais forma- MSC 1067/2002

is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às
normas estabelecidaspela Lei Complementar n° 95, de
1998, alterada pela Lei Complementar nO 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislat~

va do Projeto de Decreto Legislativo nO 62, de 2003.
Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. - Depu

tado Alexandre Cardoso, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 6212003, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Alexandre Cardoso.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus
Ananias e Juíza Denise Frossard - Vice-Presidentes,
Alceu Collares, Aloysio Nunes Ferreira, André de Pa
ula, André Zacharow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio
Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo, Ibrahim
Abi-Ackel, IIdeu Araújo, Inaldo Leitão, João Paulo Go
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado,
Marcelo Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Maurício
Rands, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Pau
lo Magalhães, Paulo Pimenta, Professor Luizinho,
Roberto Magalhães, Rubinelli, Wilson Santiago, Ber
nardo Ariston, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Di~

ceu Sperafico, Fátima Bezerra, Fernando de Fabinho,
Gonzaga Patriota, Mauro Benevides, Paulo Afonso,
Paulo Rocha, Ricardo Barros, Ricarte de Freitas, Ro
gério Teófilo e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2003. - Depu
tado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato constante do
Decreto de 25 de Junho de 2002, que outorga con
cessão á Fundação Ernesto Benedito de Camargo,
para executar serviço de radiodifusão de sons e ima
gens, com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Guarulhos, Estado de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32,111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitas constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.
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Obedecidos os requisitos constitucionais forma,
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar nO .
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nO 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto·de Decreto· Legislativo n° 76, de
2003.

Sala da Comissão, 22 de maio de 2003. - Depu
tado Inaldo Leitão, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 76/2003, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Inaldo Leitão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus
Ananias e Juíza Denise Frossard - Vice-Presidentes,
Alceu Collares, Aloysio Nunes Ferreira, André de Pa,
ula, André Zacharow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio
Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo, Ibrahim
Abi-Ackel, IIdeu Araújo, Inaldo Leitão, João Paulo Go
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado,
Marcelo Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Maurício
Rands, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Pau
lo Magalhães, Paulo Pimenta, Professor Luizinho,
Roberto Magalhães, Rubinelli, Wilson Santiago, Ber
nardo Ariston, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Dik
ceu Sperafico, Fátima Bezerra., Fernando de Fabinho,
Gonzaga Patriota, Mauro Benevides, Paulo Afonso,
Paulo Rocha, Ricardo Barros, Ricarte de Freitas, Ro
gério Teófilo e ZeHnda Novaes.

Sala daComissão, 19 de agosto de 2003. - Depu
tado Luiz Eduárdo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 81-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e Informática)

MSC N° 1.220/1997

Aprovao.áto (flje .renova a .conces
são outorgad~~ Rádio Acaiaca LIda. para
exple>rar ~erviço de radiodifusão sonora
em ondamecíia, •na. cidade. de Pirapora,
Estado de Minas.Gerais; tendo parecer da
Comissão dt! Constituição e Justiça e de
Redação, pelacons~itucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (Relator: Del'.
Antonio Carlos Pannunzio).

(À COmissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art 54, RICO)

Parecer da Comissão de Constituição 19 Justiça e
de Redação

I - Relatório

De conformidade cdm o art. 49, XII, combinado
com o art. 223, § 3°, da Constituição Federal, o Exce
lentíssimo Senhor Presidente da República subme
teu à apreciação do Congresso Nacional, por meio da
Mensagem nO 1.220, de 1997,0 ato que renova a con
cessão outorgada à. Rádio Acaiaca Ltda. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Pirapora, Estadode Minas Gerais.

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Inforrnática, nos termos do a.rt. 32 do Regi
mento Interno, aprovou •. relatório. do Deputado José
Carlos Martinez, que acolhe a homologação do ato do
Poder Executivo nqs tl9rmos .. do Projeto de Decreto
Legislativo n° 81 , de 2003, que ora é analisado sob a
perspectiva do art. 54 do Regimento Interno.

11- Vote> do Relator

O Projeto de Decret? Legislativo n° 81, de 2003,
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática, apresenta.-see~ conformidade com os
requisitos de constitucionalidade e jurididdade, es
tando vazado em perfeita técnica legislatíva.

Diante do acima êxposto, segue meu voto pela
aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n° 81 , de
2003.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. - Depu
tado Antonio Carlos Pannunzio, Relator.

111 - Parecer da Comissão
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A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 81/2003, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Antonio Carlos Pannunzio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias e Juíza Denise Frossard - Vice-Presidentes,
Alceu Collares, Aloysio Nunes Ferreira, André de Pa
ula, André Zacharow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio
Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo, Ibrahim
Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, João Paulo Go
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado,
Marcelo Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Maurício
Rands, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Pau
lo Magalhães, Paulo Pimenta, Professor Luizinho,
Roberto Magalhães, Rubinelli, Wilson Santiago, Ber
nardo Ariston, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Di~

ceu Sperafico, Fátima Bezerra, Fernando de Fabinho,
Gonzaga Patriota, Mauro Benevides, Paulo Afonso,
Paulo Rocha, Ricardo Barros, Ricarte de Freitas, Ro
gério Teófilo e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, em 19 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 91-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia
Comunicação e Informática)

TVR N° 1.917/2002
MSC N° 27212002

Aprova o ato que outorga permis
são à Rádio FM Camocim Ltda. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Ca
mocim de São Félix, Estado de Pernam
buco; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (Relator: Dep. Vicente
Arruda).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICO)

I - Relatório

Por meio da Mensagem n° 272, de 2002, o Se
nhor Presidente da República submete ao Congresso
Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223 da Lei Maior, o ato que outorga

permissão à Rádio FM Camocim Uda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Camocim de São Félix, Estado de
Pernambuco.

A matéria foi analisada, inicialmente, pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, que, unanimemente, aprovou o parecer
do Relator, o nobre Deputado Sandes Júnior nos ter
mos do anexo Projeto de Decreto Legislativo.

E o relatório.

11 - Voto do Relator

Na forma do art. 32, 111, alínea a, do Regimento
Interno, compete à Comissão de Constituição e Justi
ça e deRedação o exame dos aspectos constitucio
nal, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa
das proposições sujeitas à apreciação da Câmara ou
de suas Comissões.

Por sua vez, o art. 21, XII, a, da Constituição,
dispõe:

"Art. 21. Compete à União:
XII - explorar, diretamente ou median

te autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora

e de sons e imagens;'
Nesta linha de raciocínio, diz o art. 49,

XII:
"Art. 49. É da competência exclusiva do
Congresso Nacional:
XII - apreciar os atos de concessão e

renovação de concessão de emissora de rá
dio e televisão;

Finalmente, rezam os §§ 1° e 3° do art.
223 da mesma Constituição:

"Art. 223. Compete ao Poder Executivo
outorgar e renovar concessão, permissão e
autorização para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, observado o
princípio da complementaridade dos siste
mas privado, público e estatal.

§ 1° O Congresso Nacional apreciará o
ato no prazo do art. 64, §§ 2° e 4°, a contar
do recebimento da mensagem.

§ 3° O ato de outorga ou renovação
somente produzirá efeitos legais após deli
beração do Congresso Nacional, na forma
dos parágrafos anteriores.

--------------- --~-- ----- -~--------------------------------
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Neste processo verifica-se que a Rádio FM Ca
mocim Ltda. atendeu os requisitos estabelecidos pelo
Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a
redação do Decreto n° 2.108, de 4 de dezembro de
1996.

Como se vê, a proposição em tala está confor
me as disposições constitucionais e legais referidas,
não havendo ainda óbice que vulnere a sua juridicida
de e legalidade, estando também atendida a boa téc
nica legislativa, observadas, outrossim, as normas da
Lei Complementar n° 95, de 1998.

Assim, nosso voto é pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de De
creto Legislativo nO 91, de 2003.

Sala da Comissão, 7 de agosto de 2003. - Depu
tado Vigente Arruda, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nO 91/2003, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Vicente Arruda.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Pa
trus Ananias e Juíza Denise Frossard - Vice-Pre
sidentes, Alceu Collares, Aloysio Nunes Ferreira,
André de Paula, André Zacharow, Antonio Carlos
Biscaia, Antônio Carlos Magalhães Neto, Antonio
Cruz, Bosco Costa, Darci Coelho, Edmar Moreira,
Edna Macedo, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu Araujo,
Inaldo Leitão, João Paulo Gomes da Silva, José
Divino, José Eduardo Cardoso, José Ivo Sartori,
José Roberto Arruda, Júlio Delgado, Marcelo
Ortiz, Maurício auintella Lessa, Maurício Rands,
Mendes Ribeiro Filho, Mendonça. Prado, Paulo
Magalhães, Paulo Pimenta, Professor Luizinho,
Roberto Magalhães, Rubinelli, Wilson Santiago,
Bernardo Ariston, Cezar Schirmer, Coriolano Sa
les, Dilceu Sperafico, Fátima Bezerra, Fernando
de Fabinho, Gonzaga Patriota, Mauro Benevides,
Paulo Afonso, Paulo Rocha, Ricardo Barros, Ri
carte de Freitas, Rogério Teófilo e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2003. - Depu
tado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 95-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.65412002
MSC N° 667/2002

Aprova o ato que outorga permis
são ao Sistema Centro Oeste de Radio
difusão ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade de Aragarças, Estado
de Goiás; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade .e
técnica legislativa (Relator: dep. wilson
santiago).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, RICO)

I - Relatório

Trata-se de projeto de decreto legislativo, de au
toria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, que aprova o ato a que se refere
a Portaria n° 1.211, de5 dejulhode2002, que outorga
permissão ao Sistema Centro Oeste de Radiodifusão
Ltda., para executar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Aragarças,
Estado de Goiás.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado doPoder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o pro
jeto de decreto legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que
esta Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção se pronuncie acerca da constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa da proposição em
análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati-
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vo O instrumento adequado, conforme preceitua o art.
109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em

vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas

parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo nO 95, de

2003.

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2003. - Depu
tado Wilson Santiago.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 95/2003, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado Wilson Santiago.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias e Juíza Denise Frossard - Vice-Presidentes,
Alceu Collares, Aloysio Nunes Ferreira, André de Pa
ula, André Zacharow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio
Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo, Ibrahim
Abi-Ackei, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, João Paulo Go
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardoso,
José Ivo Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado,
Marcelo Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Maurício
Rands, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Pau
lo Magalhães, Paulo Pimenta, Professor Luizinho,
Roberto Magalhães, Rubinelli, Wilson Santiago, Ber
nardo Ariston, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Di~

ceu Sperafico, Fátima Bezerra, Fernando de Fabinho,
Gonzaga Patriota, Mauro Benevides, Paulo Afonso,
Paulo Rocha, Ricardo Barros, Ricarte de Freitas, Ro
gério Teófilo e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2003. - Depu
tado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 97-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.782/2002
MSC N° 755/2002

Aprova o ato que outorga permis
são à Sistema Santa-mariense de Comu
nicações Ltda. - ME para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Engenheiro Cal
das, Estado de Minas Gerais; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, pela constitucionalida
de, juridicidadee técnica legislativa (Re
lator: Dep. Asdrubal Bentes).

(A Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54, RICO».

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - relatório
Em conformidade com o art. 49, inciso XII, com

binado com o § 3° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional, acom
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato que outorgada
permissão à Sistema Santa-mariense de Comunica
ções Ltda., - ME para explorar, sem direito de exclu
sividade, pelo prazo de dez anos, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Engenheiro Caldas, Estado de Minas Gerais.

A matéria foi analisada, primeiramente, pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, que. unanimemente, aprovou o parecer
do Relator, o Deputado Corauci Sobrinho.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O processo em epígrafe encontra-se de acordo
com a prática legal e documental atinente à autoriza
ção para realizar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, especialmente no que se refe
re aos artigos 220 e 223 da Constituição Federal, não
havendo, portanto, óbice que vulnere a sua juridicida
de e legalidade, estando, também, atendida a boa
técnica legislativa, de acordo com o que estabelece a
Lei Complementar n° 95, de 1998, e alterações pro
postas pela Lei Complementar n° 107, de 2001.

Por isso, o nosso voto é pela constitucionalida
de, juridicidade e boa técnica legislativa, motivos pe-



11 - Voto do Relator

Na forma0 art. 32, 111, alínea a, do Regimento
Interno, compete à. Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, o exame dos aspectos constitucio
nal, legal, jurfdico, regimental e de técnica legislativa
das proposições sujeitas à. apreciação da Câmara
dos Deputados e de suas comissões.

A proposta atend~ a~ exigências constitucionais
formais relativas à. competência legislativa da União e
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos
dos artigos, 21, XII, a; 49, XII e 223 da Carta Constitu
cional vigente.

O objeto da matéria éde competência exclusiva
do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto
legislativo o instrumento adequado à sua concretiza
ção, conforme preceitua o art. 109, 11, do Regimento
Interno.

A juridicidade, a técnica legislativa e a redação
empregadas não merecem reparos, obedecendo ri
gorosamente o preceito da Carta Magna, conforman
do-se com as normas estabelecidas pela Lei Comple
mentar n° 95 de 1998, alterada pela Lei Complemen
tarn° 107, de 2001.

Ante ao exposto, nosso voto é pela constitucio
nalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 143, de 2003.

I - Relatório

Por meio da Mensagem n° 1.236, de 6 de no
vembro de 2001 , o Senhor Presidente da República
submete a apreciação do Congresso Nacional, nos
termos do art. 49, inciso XII, combinado com o § 3° do
art. 223 da Constituição Federal, a Portaria nO 469, de
22 de agosto de 2001, acompanhado da Exposição
de Motivos n° 593, do Ministro de Estado das Comu
nicações, que ,autoriza a'Associação Comunitária
Centro de Tradições Nordestinas, a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Bertio
ga;Estadode São Paulo.

A matéria foi analisada, inicialmente, pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, que, unanimemente, •aprovou oparecer
do Relator, o ilustre Deputado Ariosto Holanda, nos
termos do anexo de projeto de decreto legislativo, re
tificando o prazo de autoriza9ãopara dez anos, nos
termos da Lei n° 10.597, de 11de dezembro de 2002.

É o Relatório

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
nO 97/2003, nos termos do Parecer do Relator, Depu
tado AsdrUbal Bentes.

EstiVeram presentes os Senhores Deputados:
Luiz. Eduardo 9reenhalgh,. Presidente - Patrus

Ananias e Jufza Denise Frossard - Vice-Presidentes,
Alceu Collares, Aloysio Nunes Ferreira, André de Pa
ula, André Zacharow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio
Carlos.Magalhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa,
Darci Coelho, EdmarMoreira, Edna Macedo, Ibrahim
Abi-Ackel, IIdeu Araújo, Inaldo Leitão, João Paulo Co
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, José Roberto Arruda', Júlio Delgado,
Marcelo Ortiz, Maurfcio Quint~na Lessa, Maurfcio
Rands, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Pau
lo Magalhães, Paulo. Pimenta, Professor Luizinho,
Roberto Magalhães, .. Rubinelli, Wilson Santiago, Ber
nardo Ariston, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Dil
ceu Sperafico, FátimaBezerra, Fernando de Fabinho,
Gonzaga Patriota, Mauro Benevides" Paulo Afonso,
Paulo Rocha,Hicardo Barros, Ricarte de Freitas, Ro
gério Teófilo e Zelinda Novaes.

Sala qá.Cornissão~1.9 de agosto de 2003. - Depu
tado Lui% Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DEPIfCRETO LEGISLATIVO
N° 143-A., DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 1.32~/2001

MSC N° 1.236/2001

Aprovail 0llto que autoriza a Associ
ação Comunitária. Centro de Tradições
Nordestinas a executar, sem direito de
exclusividade', .ser'iço de radiodifusão
comu~itária~a.cidade •de Bertioga, Esta
do de, Sã()P~ul?;~endo parecer da Co
missão de.C?nstituição e Justiça e de
Redação,p~l~con~titucionalidade,juridi
cidade e JéC:l1ica legislativa (Relator: Dep.
Ivan Ran~olj~).

(À OOrnis~o dê Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54}).
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los quais somos pela aprovação do Projeto de Decre- Parecer da'Comissão de Constituição e Justiça e
to Legislativo nO 97, de 2003. de Redação

Sala da Comissão, 7 de agosto de 2003. - Depu
tado Asdrubal Bentes, Relator.
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Sala da Comissão, 7 de agosto de 2003. - Depu- Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
tado Ivan Ranzolin, Relator. de Redação

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 143/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Ivan Ranzolin.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente - Patrus

Ananias e
Juíza Denise Frossard - Vice-Presidentes,

Alceu Collares, Aloysio Nunes Ferreira, André de Pa
ula, André Zacharow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio
Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo, Ibrahim
Abi-Ackel, IIdeu Araújo, Inaldo Leitão, João Paulo Co
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado,
Marcelo Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Maurício
Rands, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Pau
lo Magalhães,

Paulo Pimenta, Professor Luizinho, Roberto
Magalhães, Rubinelli, Wilson Santiago, Bernardo
Ariston, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Dilceu
Sperafico, Fátima Bezerra, Fernando de Fabinho,
Gonzaga Patriota, Mauro Benevides, Paulo Afonso,
Paulo Rocha, Ricardo Barros, Ricarte de Freitas, Ro.
gério Teófilo e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2003. - Depu
tado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 145-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 1581/2002
MSC N° 31/2002

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Mirador Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de
Rio do Sul, Estado de Santa Catarina; ten
do parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa
(relator: Deputado Jair Bolsonaro).

Despacho: À Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação (Art. 54)

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 629. de 24 de outubro de 2001 , que re
nova, a partir de 16 de agosto de 1997, a permissão
outorgada à Rádio Mirador Ltda., para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto legislatívo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, 111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos á competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo nO 145, de
2002.
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Sala da Comissão, 12 de agosto de 2003. - Depu- Par$c$r da Comissãod$ Constituição e Justiça e
tado Jair Bolsonaro, Relator. d$ Redação

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 145/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Jair Bolsonaro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias e Juíza Denise Frossard - Vice-Presidentes,
Alceu Collares, Aloysio Nunes Ferreira, André de Pa
ula, André Zacharow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio
Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo, Ibrahim
Abi-Ackel, IIdeu Araujo, .lnaldo Leitão, João Paulo Go
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado,
Marcelo Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Maurício
Rands, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Pau
lo Magalhães, Paulo Pimenta, Professor Luizinho,
Roberto Magalhães, Rubinelli, Wilson Santiago, Ber
nardo.Ariston, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Dil
ceu Sperafico, Fátima Bezerra, Fernando de Fabinho,
Gonzaga Patriota, Mauro Benevides, Paulo Afonso,
PauloHocha, Ricardo. Barros, Ricarte de Freitas, Ro
gério Teófiló eZelinda Novaes.

Salada Comissão, 19 de agosto de 2003. -Depu
tado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 151-A,.DE2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicaçao e Informática)

TVR N° 2351/2002
MSC N°45512002

Aprova o ato que autoriza ao Centro
de Desenvolvimento Comunitário de
Munguba a executar, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Almeirim, Estado
do Pará; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (relator: DEP. Dilceu
Sperafico).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54, Ricd)

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, queaprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 604, de 22 de abril de 2002, que auto
riza o Centro de Desenvolvimento Comunitário de
Munguba a executar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Almeirim, Estado do Par~, retificando o prazo original
de três para dez anos, emvista do que dispõe a Lei nO
10.597/2002.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.
11 ~ Voto do Relator
Conforme determina o Regimento Interno da Câ

mara dos Deputados (art. 32,111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição ateride aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do. Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria éde competência exclus~va do Con
gresso Nacional., sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatár que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 1998, alteradapelaLeiComplemerntar nO 107,
de 2001.

Isto posto, nadamais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade,juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 151, de
2003.
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Sala daComissão, 14de agosto de 2003. - Depu- Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
tado Dilceu Sperafico Relator de Redação

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em treunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 151/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Dilceu Sperafico.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias e Juíza Denise Frossard - Vice-Presidentes,
Alceu Collares, Aloysio Nunes Ferreira, André de Pa
ula, André Zacharow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio
Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo, Ibrahím
Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, João Paulo Co
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado,
Marcelo Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Maurício
Rands, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Pau
lo Magalhães, Paulo Pimenta, Professor Luizinho,
Roberto Magalhães, Rubinelli, Wilson Santiago, Ber
nardo Ariston, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Di~

ceu Sperafico, Fátima Bezerra, Fernando de Fabinho,
Gonzaga Patriota, Mauro Benevides, Paulo Afonso,
Paulo Rocha, Ricardo Barros, Ricarte de Freitas, Ro
gério Teófilo e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2003. - Depu
tado Luiz Eduardo Greenhalgh Presidente

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W 157-A, DE 2003

(Da comissão de ciência e tecnologia,
comunicação e Informática)

TVR N° 2633/2002
MSC N° 665/2002

Aprova o ato que outorga permis
são à Ranssolin & Agustini Ltda. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Bitu
runa, Estado do Paraná; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa

(relator: DEP. Antônio Carlos Maga
lhães Neto).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54)

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refere
a Portaria n° 1.102, de 26 de junho de 2002, que outor
ga permissão à Ranssolin & Agustini Ltda., para explo
rar, pelo prazo de dez anos. sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade de Bituruna, Estado do Paraná.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32,111, a). cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normas estabelecidas pela Lei Complementar n°
95, de 199B, alterada pela Lei Complementar nO 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 157, de
2003.

Sala da Comissão, 13de agosto de 2003. - Depu
tado Antônio Carlos Magalhães Neto Relator
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11I - Parecer da Comissão l-Relatório

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 157/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Antônio Carlos Magalhães Neto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Luiz Eduardo Greenhalgh _. Presidente, Patrus
Ananias.e Juíza Denise Frossard .... Vice-Presidentes,
Alceu Collares, Aloysio Nunes Ferreira, André de Pa
ula, André Zacharow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio
Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa,
Darci Coelho, EdmarMoreira, EdnaM[:lcedo, Ibrahim
Abi-Ackel, IIdeu Araujo, InaldoLeitão, João Paulo Go
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, José RobertoArruda, Júlio Delgado,
Marcelo Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Maurício
Rands, MendesRibeiro Filho, Mendonça Prado, Pau
lo Magalhães~ Paulo Pimenta, Professor Luizinho,
Roberto Magalhães,RubipeUi, Wilson Santiago, Ber
nardo Ariston, Gezar8chirmer, •Coriolano Sales, Di~

ceu Sperafico,Fátim~Be~erra,Fernandode Fabinho,
Gonzaga. Patriota: Mauro. Benevides, Pauto Afonso,
Paulo Rocha, Ricardo B~rro~, Ricarte de Freitas, Ro
gério Teófilo e Zelinda Novaes.

Saía da c;0rJ)issã0' t9de[:lgosto de 2003. - Depu
tado Luiz Eduardo Greel1halgh Presidente

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 162-A, DE200a

(Da Comissão de CiênCia e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 2.848/2002
MSC N° 770/2002

Aprova o. ato. que outorga permis
são à Sociedade Rádio Fumacense Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência Illodulada, na cidade
de Grão Pará, Estado de Santa Catarina;
tendo parecer da COmissão de Constitui
ção e Justiça·e de Rl;tdação, pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica Ie
gislativa(relator:·Dep. Rogério Silva}.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54)

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 1.569, de 8 de agosto de 2002, que
outorga. permissão à Sociedade Rádio Fumacense
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reitode exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, ·na cidade de Grão Pará,
Estado de Santa Catarina.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32, .11I, a), cumpre que esta
ComisSão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análiSe.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 2:23 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo () Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar qUe o projeto em exame não
contraria preceitos ooprincIpios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade materiaL

A técnica legislativa.ea redação empregadas
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente
às normasestab~lecidaspelaLei Complementar n°
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar n° 107,
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sOa tramitação nesta Casa, .nosso voto é no sentido
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 162, de
2003.

Sala da Comissão, em. - Deputado Rogério
Silva, Relator.
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111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 16212003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Rogério Silva.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias e Juíza Denise Frossard - Vice-Presidentes,
Alceu Collares, Aloysio Nunes Ferreira, André de Pa
ula, André Zacharow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio
Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo, Ibrahím
Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, João Paulo Go
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado,
Marcelo Ortiz, Maurício Quintella Lessa, Maurício
Rands, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Pau
lo Magalhães, Paulo Pimenta, Professor Luizinho,
Roberto Magalhães, Rubinelli, Wilson Santiago, Ber
nardo Ariston, Cezar Schirmer, Coriolano Sales, Di~

ceu Sperafico, Fátima Bezerra, Fernando de Fabinho,
Gonzaga Patriota, Mauro Benevides, Paulo Afonso,
Paulo Rocha, Ricardo Barros, Ricarte de Freitas, Ro
gério Teófilo e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2003. - Depu
tado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 174-A, DE 2003
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,

Comunicaçao e Informática)
TVR N° 3097/2002
MSC N° 958/2002

Aprova o ato que outorga permis
são à Valle & Silva Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Itapoá,
Estado de Santa Catarina; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela constitucionalidade, ju
rídicidade e técnica legislativa (relator:
DEP. Jair Bolsonaro).

{À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54)

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refe
re a Portaria n° 1.945, de 10 de outubro de 2002, que
outorga permissão à Valle & Silva Ltda., para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Itapoá, Estado de Santa Ca
tarina.

De competência conclusiva das comissões, o
ato normativo, emanado do Poder Executivo, foi apre
ciado, primeiramente, no mérito, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
que aprovou parecer favorável, apresentando o Pro
jeto de Decreto Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados (art. 32,111, a), cumpre que esta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucio
nais formais relativos à competência legislativa da
União e às atribuições do Congresso Nacional, nos
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legisla
tivo o instrumento adequado, conforme preceitua o
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais forma
is, podemos constatar que o projeto em exame não
contraria preceitos ou princípios da Constituição em
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pare
cem adequadas, conformando-se perfeitamente às nor
mas estabelecidas pela Lei Complementar n° 95, de
1998, alterada pela Lei Complementar n° 107, de 2001.

isto posto, nada mais havendo que possa obstar
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da
constitucionalidade. juridicidade e boa técnica legislati
va do Projeto de Decreto Legislativo n0174, de 2003.

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2003. - De
putado Jair Bolsonaro Relator

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade

~ -~ -~-~~---~ ------ --- ---- ------
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e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
na 174/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Jair Bolsonaro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Ananias e Juíza Denise Frossard - Vice-Presidentes,
Alceu Collares, Aloysio Nunes Ferreira, André de Pa
ula, André Zacharow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio
Carlos Magathães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edmar

Moreira, Edna Macedo, Ibrahim Abi-Ackel, IIdeu
Araujo, Inaldo Leitão, João

Paulo Gomes da Silva, José Divino, José Eduar
do Cardozo, José Ivo Sartori, José Roberto Arruda,
Júlio Delgado, Marcelo Ortiz, Maurício Quintetia Les
sa, Maurício Rands, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça
Prado, Paulo Magalhães,

Paulo Pimenta, Professor Luizinho, Roberto
Magalhães, Rubinelli, Wilson Santiago, Bernardo
Ariston, Cezar Schirmer, Coríolano Saies, Dilceu
Sperafico, Fátima Bezerra, Fernando de Fabinho,
Gonzaga Patriota, Mauro

Benevides, Paulo Afonso, Paulo Rocha, Ricar
do Barros, Ricarte de Freitas, Rogério Teôfilo e Zelin
da Novaes.

Sala da Comissão, em 19 de agosto de 2003. 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh Presidente

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 175-A, DE 2003

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 3121/2002
MSC N° 98212002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Virgem dlos Pobres a
executar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Ibateguara, Estado de Alagoas;
tendo parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela consti
tucionalidadEl, juridicidade e técnica le
gislativa (relator: DEP.IVAN RANZOLlN).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54»

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

1- RELATÓRIO

Através da Mensagem na. 982, de 11 de novem
bro de 2002, o Senhor Vice-Presidente da República,

no exercício do cargo de Presidente da República,
submete a apreciação do Congresso Nacional, nos
termos do art. 49, incisoXII, combinado com o § 30 do
art. 223 da Constituição Federal, a Portaria no. 1967,
de 01 de outubro de 2002, acompanhado da Exposi
ção de Motivos na .1372, do Ministro de Estado das
Comunicações, que autoriza a Associação Comunitá
ria Virgem dos Pobres, a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitáriana cidade de Ibateguara, Estado
de Alagoas.

A matéria foi analisada, inicia Imente, pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, que, unanimemente, aprovou o parecer
do Relator, o ilustre Deputado Jefferson Campos, nos
termos do anexo de projeto de decreto legislativo, re
tificando o prazo de autorização para dez anos, nos
termos da Lei na. 10.597, de 11 de dezembro de 2002.

É o Relatório

11 - Voto do Relator

Na forma o art. 32,111, alínea "a", do Regimento
Interno, compete à Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, o exame dos aspectos constitucio
nal, legal, jurídico, regirnental e de técnica legislativa
das proposições sujeitas à apreciação da Câmara
dos Deputados e de suas comissões.

A proposta atende as exigênciás constitucionais
formais relativasà competência legislativa da União e
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos
dos artigos, 21, XII, "a"; 49,Xlle 223 da Carta Consti
tucional vigente.

O objeto damatéria é de competência exclusiva
do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto
legislativo o instrumento adequado à sua concretiza
ção, conforme preceitua o art. 109, 11, do Regimento
Interno.

A juridicidade, a técnica legislativa e a redação
empregadas não merecem reparos, obedecendo ri
gorosamente o preceito da Carta Magna, conforman
do-se com as normas estabelecidas pela Lei Comple
mentar na. 95 de 1998, alterada pela Lei Complemen
tar na 107, de 2001.

Ante ao exposto, nosso voto é pela constitucio
nalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Pro
jeto de Decreto Legislativo na. 175, de 2003.

Sala da Comissão, de Agostó de 2003. - Depu
tado Ivan Ranzolin Relator
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111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 175/2003, nos termos do Parecer do Relator, De
putado Ivan Ranzolin.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh - Presidente, Patrus

Arianas e Juíza Denise Frossard - Vice-Presidentes
Alceu Collares, Aloysio Nunes Ferreira, André de pa-'
ula, André Zacharow, Antonio Carlos Biscaia, Antônio
Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo, Ibrahim
Abi-Ackel, IIdeu Araujo, Inaldo Leitão, João Paulo Co
mes da Silva, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Ivo Sartori, José Roberto Arruda, Júlio Delgado,
Marcelo Ortíz, Maurício Quintella Lessa, Mauricio
Rands, Mendes Ribeiro Filho, Mendonça Prado, Pau
lo Magalhães, Paulo Pimenta, Professor Luizinho,
Roberto Magalhães, Rubinelli, Wilson Santiago, Ber
nardo Ariston, Cezar Schirmer, Coriolano Saies, Di~

ceu Speraficc, Fátima Bezerra, Fernando de Fabinho,
Gonzaga Patriota, Mauro Benevides, Paulo Afonso,
Paulo Rocha, Ricardo Barros, Ricarte de Freitas, Ro
gério Teófilo e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2003. - Depu
tado Luiz Eduardo Greenhalgh Presidente

DESIGNAÇÕES

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

O Presidente da Comissão, Deputado Eliseu
Resende, fez a seguinte designação de relatoria nes.
ta data:

DESIGNAÇÃO

Ao Deputado Antonio Cambraia
PROJETO DE LEI N° 2.922/00 - do Sr. Valde

mar Costa Neto - que "revoga o inciso 111 do art. 7° da
Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997." (Apensa
do: PL 5339/2001)

Ao Deputado Colbert Martins
PROJETO DE LEI N° 1.208/03 - do Sr. Feu

Rosa - que "proíbe a destinação de recursos públicos
para atividades confessionais."

Ao Deputado Henrique Afonso
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°

843/01 - do Sr. Walter Pinheiro - que "disciplina as re
lações jurídicas decorrentes da rejeição da Medida
Provisória n° 2.079-77, de 25 de janeiro de 2001."

Ao Deputado Luiz Carlos Hauly
PROJETO DE LEI N° 4.695/01 - do Sr. Nelson

Proença - que "dispõe sobre a legislação de preços
de transferência aplicável às transações entre pesso
as vinculadas e dá outras providências."

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
265/01 - dos Srs. Eduardo Campos e Givaldo Carim
bão - que "cria a Região Administrativa Integrada e o
Programa Especial de Desenvolvimento de Mata Ala
goana e Pernambucana e dá outras providências."

PROJETO DE LEI N° 1.441/03 - do Sr. Pompeo
de Mattos - que "isenta do pagamento de ICMS a
aquisição de veículos automotores, feita pelos Pode
res Públicos Municipais, destinado a equipar as Guar
das Municipais."

Ao Deputado Raul Jungmann
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 301/02

- do Sr. Orlando Desconsi - que "institui a modalidade
de Crédito Fundiário e dá outras providências."

Ao Deputado Vignatti
PROJETO DE LEI N° 5.650/01 - do Sr. Eduardo

Campos - que "altera o art. 12 da Lei n° 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, para instituir o apoio financeiro da
União no pagamento do auxílio-natalidade e do auxí
lio-funeral."

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. - Ma
ria Linda Magalhães Secretária

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

O Presidente da Comissão, Deputado Eliseu
Resende, fez a seguinte designação de relatoria nes
ta data:

DESIGNAÇÃO

Ao Deputado Antonio Carlos Mendes Thame
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 68/03

- do Sr. Carlos Nader - que "" Concede isenção do
Imposto Sobre Produto Industrializado aos pescado
res na aquisição de embarcações e motores para em
barcações náuticas. 'lll

Ao Deputado Carlos Willian
PROJETO DE LEI N° 7.049/02 - do Senado Fe

deral- que "dispõe sobre o Fundo Nacional de Desen
volvimento Científico e Tecnológico - FNDCT, e dá
outras providências."

Ao Deputado Félix Mendonça
PROJETO DE LEI N° 6.512/02 - do Sr. Dr. Hélio

- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção de
cláusula em contrato de mútuo ou financiamento fir
mado junto à instituição financeira."

Ao Deputado João Correia



COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

PROJETO DE LEI N° 1.292/03 - do Sr. Coro
nel Alves - que "dispõe sobre o funcionamento de
Postos Revendedores de derivados de petróleo e
de álcool etílico hidratado combustível e dá outras
providências."

Ao Deputado Nicias Ribeiro

PROJETO DE LEI N° 1.398/03 - do SL Lobbe
Neto - que "estabelece critérios para a produção e a
comercialização de álcool hidratado pelas unidades
produtoras, com capacidade de até 5.000 litros1dia, e
dá outras providências."

Sala da Comissão, 7 de agosto de 2003. 
Damaci Pires de Miranda Secretária

DESIGNAÇÃO

Ao Deputado Fernando Ferro

PROJETO DE LEI N° 1.181/03 - do Sr. Leonar
do Monteiro - que "estabelece diretrizes para verifica
ção da segurança de barragens de cursos de água
para quaisquer fins e para aterros de contenção de
resíduos líquidos industriais."

Ao Deputado João Caldas

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

O Presidente da Comissão, Deputado José Ja
nene, fez a seguinte designação de relatoria nesta
data:

O·Presidente da Comissão, Deputado José Ja
nene, fez a seguinte designação de relatoria nesta
data:

DESIGNAÇÃO

Ao Deputado Machado
PROPOSTA .. DE.. ... FISCALIZAÇÃO E

CONTROLE N°4/03- do Sr. Wagner Lago - que "pro
põe que a Comissâode FiSicalização Financeira e
Controle solicite à ANEEL, BNDES e ELETROBRÁS
prestem informaçõessóbre a privatização da CEMAR
- Companhia Energética do Maranhão e sobre a crise
finance.íra em que ela se encontra e as razões da in
tervenção."

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2003. 
Edilson Saraiva Alencar Secretário

DESIGNAÇÃO

Ao Deputado Jorge Alberto
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E

CONTROLE N° 13/03- do Sr. Eduardo Cunha - que
"solicita à Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle que faça urna fiscalização e controle na Fun
dação Real Grandeza, em conjunto com membros do
TCU, da Secretaria da Previdência Complementar e
da CVM acerca das operações de investimento desta
Fundação."

Sala da Comissão, 12 de agosto de 2003. 
Edilson Saraiva Alencar Secretário
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PROJ.ETO DE LEI N° 4.297/98 - do Sr. Serafim O Presidente da Comissão, Deputado Simão
Venzon - que "dispõe sobre a emissão de nota fiscal Sessim, fez a seguinte designação de relatoria nesta
de serviços prestados por hospitais conveniados ou data:
contratados pelo Sistema Único de Saúde."

Ao Deputado José Pimentel
PROJETO DE •LEI COMPLEMENTAR N°

217/01 - do Sr. Luiz Alberto - que "cria0 Fundo Nacio
nal para o Desenvolvimento de Ações Afirmativas
(FNDM)."

PROJETO DE LEI N° 636/03 - do Sr. Nelson
Proença - que "institui o Fundo de Desenv~lvimento

do Setor Pesqueiroedá outras providências."
Ao Deputad() Max Rosenmann
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 74/03

- do SL •Ronaldo Dimas - que "acrescenta parágrafo
ao art.9.7 da Lei nO 5.172 de 19.66 - CódigoTributário
Nacional."

Ao DeputadQ Pedro NQvais
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°

296/02 - do Sr. João Herrmann Neto - que "altera dis
positivos da lei Complementar nO 101,de 4de maio
de 2000,. estabelecendo responsabialidades relacio
nadas à gestão social conseqüente, no âmbito da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Munic~

pios."
Ao Deputado Roberto Brant
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 75/03

- do SL Eduardo Cunha - que "altera dispositivos da
Lei n° 5.172, de 27/10/66, Código Tributário Nacional
e dá outras providências."

Sala da Comissão, 21 de agosto de 2003. - Ma
ria Linda Magalhães Secretária

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Comissão de Rsca.lização Financeira e Contro

le - CFFC
O Presidente da Comissão, Deputado Simão

Sessim, fez a seguinte designação de relatoria nesta
data:
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DESIGNAÇÃO

Ao Deputado Fernando Ferro
PROJETO DE LEI N° 1.507/03 - do Sr. Leonar

do Mattos - que "cria o Fundo Nacional de Apoio à
Preservação de Recursos Hídricos - FUNDÁGUA."

Ao Deputado Josias Quintal
PROJETO DE LEI N° 1.500/03 - do Sr. João

Caldas - que "autoriza a criação de um canal de TV e
um canal de rádio para fins de esclarecimento, segu
rança e prevenção de acidentes em áreas de explora
ção de energia nuclear."

Ao Deputado Luiz Carlos Santos
PROJETO DE LEI N° 1.428/03 - do Sr. Benedito

de Lira - que "altera a destinação prevista no artigo
49, da Lei nO 9.478, de 6 de agosto de 1997, para a
compensação financeira devida pela produção de pe
tróleo e de gás natural em campos situados na plata
forma continental brasileira."

Sala da Comissão, 13de agosto de 2003. -Damaci
Pires de Miranda Secretária

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

O Presidente da Comissão, Deputado José Ja
nene, fez a seguinte designação de relatoria nesta
data:

DESIGNAÇÃO

Ao Deputado Aroldo Cedraz
PROJETO DE LEI N° 1.598/03 - do Sr. André Luiz

- que "dispõe sobre a proteção dos direitos dos consu
midores de combustíveis e dá outras providências."

Ao Deputado Nelson Meurer
PROJETO DE LEI N° 1.618/03 - do Sr. Mauro

Passos - que "regulamenta a distribuição dos recur
sos financeiros provenientes da compensação finan
ceira pela exploração de petróleo ou gás natural na
plataforma continental." (Apensado: PL 1636/2003)

Sala da Comissão, 27de agosto de 2003. -Damaci
Pires de Miranda Secretária
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Remi Trinta - PL
Roberto Rocha - PSOB
Sarney Filho - PFL
Sebastião Madeira - PSOB

Ceará
Adolfo Marinho - PSOB
Almeida de Jesus - PL
Aníbal Gomes - PMOB
Antonio Cambraia - PSOB
Ariosto Holanda - PSOB
Arnon Bezerra - PSOB
Chiquinho Feitosa - PSOB
Crescêncio Pereira Jr. - PFL
Eunício Oliveira - PMOB
Inácio Arruda - PCdoB
José Linhares - PPB
José Pimentel - PT
Léo Alcântara - PSOB
Manoel Salviano - PSOB
Marcelo Teixeira - PMOB
Moroni Torgan - PFL
Nelson Otoch - PSOB
Pinheiro Landim - PMOB
Raimundo Gomes de Matos - PSOB
Rommel Feijó - PSOB
Sérgio Novais - PSB
Vicente Arruda - PSOB

Piauí
Átila Lira - PSOB
B. Sá- PSOB
Ciro Nogueira - PFL
Gessivaldo Isaias - PMOB
Heráclito Fortes - PFL
Marcelo Castro - PMOB
Mussa Oemes - PFL
Paes Landim - PFL
Themfstocles Sampaio - PMOB
Weflington Dias - PT

Rio Grande do Norte
Ana Catarina - PMOB
Carlos Alberto Rosado - PFL
Henrique Eduardo Alves - PMOB
Iberê Ferreira - PTB
Lafre Rosado - PMOB
Lavoisier Maia - PFL
Múcio Sá - PTB
Ney Lopes - PFL

Paraíba
Adauto Pereira - PFL
Armando Abflio - PSOB
Avenzoar Arruda - PT



Carlos Dunga - PTB
Damião Feliciano - PMDB
Domiciano Cabral- PSDB
Efraim Morais - PFL
Enivaldo Ribeiro - PPB
Inaldo Leitão - PSDB
Marcondes Gadelha - PFL
Ricardo Rique - PSDB
Wilson Braga - PFL

Pernambuco
André de Paula - PFL
Armando Monteiro -.PMDB
Carlos Batata - PSDB
Carlos Eduardo Cadoca - PMDB
Clemenlíno Coelho - PPS
Djalma Paes - PSB
Eduardo Campos - PSB
Fernando Ferro - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PFL
João Colaço - PSDB
Joaquim Francisco - PFL
JOelde Hollanda - PFL
José Chaves - PMDB
José Mendonça Bezerra - PFL
José Múcio Monteiro - PSDB
Luciano Bivar - PSL
Luiz Piauhylino - PSDB
Marcos de Jesus -PL
Osvaldo Coelho -PFL
Pedro Eugênio - PT
Ricardo Fiuza - PPB
Salatiel Carvalho - PMDB
Sérgio Gue~ra" PSDB
Severino Cavalcanti - PPB

Alagoas
Augusto Farias - PPB
Divaldo Suruagy - PST
Givaldo Carimbão - PSB
Helenildo Ribeiro - PSDB
João Caldas - PL
José Thomaz NonO - PFL
Luiz Dantas - PTB
Olavo Calheiros - PMDB
Regis Cavalcante - PPS

Sergipe
Augusto Franco - PSDB
Cleonâncio Fonseca - PPB
Ivan Paixão - PPS
Jorge Alberto - PMDB
José Teles - PSDB
Pedro Valadares - PSB
Sérgio R.eis - PTB
Tânia Soares - PCdoB

Bahia
Aroldo Cedraz - PFL
Benilo Gama - PMDB
Claudio Cajado - PFL
Coriolano Sales - PMDB
Eraldo Tinoco - PFL
Eujácio Simões - PL
Félix Mendonça - PTB
Francistônio Pinto - PFL
Geddel Vieira Lima - PMDB
Gerson Gabrielfi - PFL
Haroldo Lima - PCdoB
Jaime Fernandes - PFL
Jairo Carneiro - PFL
Jaques Wagner - PT
João Alméida - PSDB

João Carlos Bacelar - PFL
João Leão - PPB
Jonival Lucas Junior - PMDB
Jorge Khoury - PFL
José Carlos Aleluia - PFL
José Lourenço - PMDB
José Rocha - PFL
Jutahy Junior - PSDB
Leur Lomanlo - PMDB
Luiz Alberto - PT
Luiz Moreira - PFL
Mário Negromonte - PPB
Nelson Pellegrino - PT
Nilo Coelho - PSDB
Paulo Braga - PFL
Paulo Magalhães - PFL
Pedro Irujo - PFL
Reginaldo Germano - PFL
Roland Lavigne - PMDB
Saulo Pedrosa - PSDB
Ursicino Queiroz - PFL
Waldir Pires - PT
Walter Pinheiro - PT
Yvonilton Gonçalves - PFL

Minas Gerais
Aécio Neves - PSDB
Antônio do Valle - PMDB
Aracely de Paula - PFL
Bonifácio de Andrada - PSDB
Cabo Júlio - PST
Carlos Melles - PFL
Carlos Mosconi - PSDB
Cleuber Carneiro - PFL
Custódio Mattos - PSDB
Danílo de Caslro - PSDB
Edmar Moreira - PPB
Eduardo Barbosa - PSDB
Eliseu Resende - PFL
Fernando Diniz - PMDB
Gilmar Machado - PT
Glycon Terra Pinto - PMDB
Hélio Costa - PMOB
Herculano Anghinetti - PPB
Ibrahim Abi-ackel - PPB
Jaime Martins - PFL
João Magalhães - PMDB
João Magno - PT
José Mílitão - PTB
Lael Varella - PFL
Lincoln Portela - PSL
Márcio Reinaldo Moreira - PPB
Marcos Lima - PMDB
Maria do Carmo Lara - PT
Maria Elvira - PMDB
Maria Lúcia.- PMDB
Mário de Oliveira - PST
Mauro Lopes - PMDB
Narcio Rodrigues - PSDB
Nilmário Miranda - PT
Odelmo Leão - PPB
Olimpio Pires - PDT
Osmânio Pereira - PSDB
Paulo Delgado - PT
Philemon Rodrigues - PL
Pimenta da Veiga - PSDB
Rafael Guerra - PSDB
Roberto Brant - PFL
Romel Anizio - PPB
Romeu Queiroz - PTB
Ronaldo Vasconcellos - PL



Saraiva Felipe - PMDB
Sérgio Miranda - PCdoB
Silas Brasileiro - PMDB
Tilden Santiago - PT
Virgílio Guimarães - PT
Vittorio Medioli - PSDB
Walfrido Mares Guia - PTB
Zezé Perrella - PFL

Esplrito Santo
Feu Rosa - PSDB
João Coser - PT
José Carlos Elias - PTB
José Carlos Fonseca Jr. - PFL
Magno Malta - PL
Marcus Vicente - PPB
Max Mauro - PTB
Nilton Baiano - PPB
Ricardo Ferraço - PPS
Rita Camata - PMDB

Rio de Janeiro
Aldir Cabral - PFL
Alexandre Cardoso - PSB
Alexandre Santos - PSDB
Almerinda de Carvalho - PPB
Arolde de Oliveira - PFL
Ayrton Xerêz - PFL
Bispo Rodrigues - PL
Carlos Santana - PT
Cornélio Ribeiro - PL
Dino Fernandes - PPB
Dr. Helena - PSDB
Eber Silva - PST
Eduardo Paes - PFL
Eurico Miranda - PPB
Fernando Gabeira - PT
Fernando Gonçalves - PTB
Francisco Dornelles - PPB
Francisco Silva - PST
lédio Rosa - PFL
Itamar Serpa - PSDB
Jair Bolsonaro - PPB
Jandira Feghali - PCdoB
João Mendes - PFL
João Sampaio - PDT
Jorge Bittar - PT
Jorge Wilson - PSDB
José Carlos Coutinho - PFL
Laura Carneiro - PFL
Luisinho - PPB
Luiz Ribeiro - PSDB
Luiz Sérgio - PT
Márcio Fortes - PSDB
Mattos Nascimento - PST
Milton Temer - PT
Miriam Reid - PSB
Miro Teixeira - PDT
Paulo Baltazar - PSB
Paulo Feijó - PSDB
Roberto Jefferson - PTB
Rodrigo Maia - PFL
Ronaldo Cezar Coelho - PSDB
Rubem Medina - PFL
Simão Sessim - PPB
Valdeci Paiva - PSL
Vivaldo Barbosa - PDT
Wanderley Martins - PSB

São Paulo
Alberto Goldman - PSDB
Aldo Rebelo - PCdoB
Aloizio Mercadante - PT

Aloysio Nunes Ferreira - PSDB
André Benassi - PSDB
Angela Guadagnin - PT
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Antonio Kandir - PSDB
Arlindo Chinaglia - PT
Arnaldo Faria de Sá - PTB
Arnaldo Madeira - PSDB
Ary Kara - PTB
Bispo Wanderval - PL
Celso Russomanno - PPB
Chico Sardelli - PFL
Corauci Sobrinho - PFL
Cunha Bueno - PPB
De Velasco - PSL
Delfim Netto - PPB
Dr. Evilásio - PSB
Dr. Hélio - PDT
Duilio Pisaneschi - PTB
Emerson Kapaz - PPS
Fernando Zuppo - S.PART.
Gilberto Kassab - PFL
Iara Bernardi - PT
Jair Meneguelli - PT
João Eduardo Dado - PDT
João Herrmann Neto - PPS
João Paulo" PT
Jorge Tadeu Mudalen - PMDB
José Aníbal - PSDB
José de Abreu - PTN
José Dirceu - PT
José Genoíno - PT
José Roberto Batochio - PDT
Julio Semeghini - PSDB
Lamartine Posella - PMDB
Luciano Zica - PT
Luiz Antonio Fleury - PTB
Luiz Eduardo Greenhalgh - PT
Luiza Erundina - PSB
Marcelo Barbieri - PMDB
Marcos Cintra - PFL
Medeiros - PL
Michel Temer - PMDB
Milton Monti - PMDB
Moreira Ferreira - PFL
Nela Rodolfo - PMDB
Nelson Marquezelli - PTB
Neuton Lima - PFL
Orlando Fantazzini - PT
Paulo Kobayashi - PSDB
Paulo Uma - PMDB
Professor Luizinho - PT
Ricardo Berzoini - PT
Ricardo Izar - PTB
Robson Tuma - PFL
Rubens Furlan - PPS
Salvador Zimbaldi - PSDB
Sampaio Dória - PSDB
Teima de Souza - PT
Vadão Gomes - PPB
Valdemar Costa Neto - PL
Wagner Rossi - PMDB
Wagner Salustiano - PPB
Xico Graziano - PSDB
Zé fndio - PMDB
Zulaiê Cobra - PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro - PFL
Uno Rossi - PSDB



Goiãs

Murilo Domingos - PTB
Pedro Henry - PPB
Ricarté de Freitas - PSDB
Teté Bezerra - PMDB
Welinton Fagundes - PL
Wilson Santos - PSDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz - PCdoB
Geraldo Magela - PT
Jofran Frejat - PPB
Maria Abadia - PSDB
Paulo Octávio - PFL
Pedro Celso - PT
Tadeu Filippelli - PMDB
Wigberto Tartuce - PPB

Aldo Arantes - PCdoB
Barbosa Neto - PMDB
Euler Morais - PMDB
Geovan Freitas - PMDB
Jovair Arantes - PSDB
Juquinha - PL
Lídia Quinan - PSOB
Lúcia Vânia - PSDB
Luiz Bittencourt - PMDB
Nair Xavier Lobo - PMOB
Norberto Teixeira - PMDB
Pedro Canedo - PSDB
Pedro Chaves - PMOB
Roberto Balestra - PPB
RonaldO Caiado - PFL
Vilmar Rocha - PFL
Zé Gomes da Rocha - PMOB

Mato Grosso do Sul
Ben-hur Ferreira - PT
Dr. Antonio Cruz - PMDB
João Grandão - PT
Marçal Filho - PMDB
Marisa Serrano- PSDB
Nelson Trad - PTB
Pedro Pedrossian - PPB
Waldemir Moka - PMOB

Paranã
Abelardo Lupion - PFL
Affonso Camargo - PSDB
Airton Roveda - PTB
AlexCanziani - PSDB
Basilio Villani - PSDB
Chico da Princesa - PSDB
Dilceu Sperafico - PPB
Dr. Rosinha - PT
Flávio Arns - PT
Gustavo Fruet - PMDB
Hermes Parcianello - PMDB
Iris Simões - PTB
José Borba - PMOB
José Carlos Martinez - PTB
José Janene - PPB
Luciano Pizzatto - PFL
Luiz Carlos Hauly - PSOB
Márcio Matos - PTB
Max Rosenmann - PMOB
Moacir Micheletto - PMOB
Nelson Meurer - PPB
Odílio Balbinotti - PSOB
Oliveira Filho - PL
Osmar Serraglio - PMOB
Padre Roque - PT
Rafael Greca - PFL
Ricardo Barros - PPB

Rubens Bueno - PPS
Santos Filho - PFL
Werner Wanderer - PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis - PFL
Carlito Merss - PT
Edinho Bez - PMDB
Edison Andrino - PMDB
Eni Voltolini - PPB
Fernando Coruja - PDT
Gervásio Silva - PFL
Hugo Biehl - PPB
João Maios - PMDB
João Pizzolalti - PPB
Leodegar Tiscoski - PPB
Luci Choinacki - PT
Paulo Gouvêa - PFL
Renalo Vianna - PMDB
Serafim Venzon - PDT
Vicente Caropreso - PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Preito - PT
Airton Dipp - PDT
Alceu Collares - PDT
Ary José Vanazzi - PT
Auguslo Nardes - PPB
Beto Albuquerque - PSB
Cezar Schirmer - PMDB
Darcfsio Perondi - PMDB
Edir Oliveira - PTB
Enio Bacci - PDT
Eslher Grossi - PT
Ezidio Pinheiro - PSB
Felter Junior - PPB
Fioravante - PT
Germano RigoUo - PMDB
Henrique Fontana - PT
Júlio Redecker - PPB
Luis Carlos Heinze - PPB
Marcos Rolim - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Nelson Proença - PPS
Osmar Terra - PMOB
Osvaldo Biolchi - PMOB
Paulo José Gouvêa - PL
Paulo Paim - PT
Pompeo de Maltos - PDT
Roberto Argenta - PHS
Tarcisio Zimmermann - PT
Telmo Kirsl- PPB
Wilson Cignachi - PMOB
Veda Crusius - PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E pOLíTICA RURAL
Presidente: Nelson Meurer (PPB)
1° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
2° Vice-Presidente: Waldemir Moka (PMDB)
3° Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco PSB,PC do B

Bloco PDT,PPS

Bloco PL,PSL

Adauto Pereira
Francisco Coelho
Francistônio Pinto

Gerson Gabrielli
Heráclito Fortes

José Carlos Aleluia
Neuton Lima

Paulo Magalhães
Sérgio Barcellos

Mário de Oliveira (PST)
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

2 vagas

PFL

PFL

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Gilberto Kassab
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Paulo Marinho
Santos Filho
Yvonilton Gonçalves

PSDB
Anivaldo Vale Antonio Feijão
Nilson Pinto Fátima Pelaes
Ricarte de Freitas José Teles
Sérgio Barros 2 vagas
Sérgio Carvalho

PMDB
Asdrubal Bentes Jurandil Juarez
Freire Júnior Osvaldo Reis
Marinha Raupp 2 vagas
Mauro Lopes

PT
Babá João Grandão
Ben-hur Ferreira José Pimentel
Marcos Afonso Nilson Mourão

PPB
Dr. Benedito Dias Almir Sá
Vanessa Grazziotin (PCdoB) Luiz Fernando

PTB
Josué Bengtson Celcita Pinheiro (PFL)
Renildo Leal Murilo Domingos

Bloco PDT,PPS
Airton Cascavel Agnaldo Muniz
Eurfpedes Miranda Giovanni Queiroz

Bloco PL,PSL
José Aleksandro Raimundo Santos

Bloco PSB,PC do B
Evandro Milhomen Robério Araújo (PL)

Atila Lins
Francisco Garcia
Luciano Castro
Salomão Cruz
Socorro Gomes (PCdoB)

Secretário(a): Erles Janner Costa Gorini
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 55
Telefones: 318-6998 318-6999 E 6970
FAX: 318-2145

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Narcio Rodrigues (PSDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Paulo Marinho (PFL)
3° Vice-Presidente: Silas Câmara (PTB)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 318- 6978/6979/6981
FAX: 318-2142

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

Presidente: Luciano Castro (PFL)
1° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
2° Vice-Presidente: José Aleksandro (PSL)
3° Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Titulares Suplentes

Jorge Khoury (PFL)

Ezidio Pinheiro
Inácio Arruda (PCdoB)

1 vaga

Agnaldo Muniz
2 vagas

Enivaldo Ribeiro (PPB)
Eujácio Simões

1 vaga

PST

PT

Airton Roveda
Félix Mendonça

Zila Bezerra

PTB

PFL

Geraldo Magela
José Pimentel

Marcos Afonso
Wellington Dias

2 vagas

Dr. Benedito Dias
Eliseu Moura
Fetter Junior

João Tota
VadãoGomes

Ana Catarina
Darcísio Perondi

Gessivaldo Isaias
Igor Avelino
João Matos
Paulo Lima

3 vagas

PPB

Carlos Alberto Rosado
Gervásio Silva
Jaime Martins

Joaquim Francisco
José Rocha

Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrella

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame

Armando Abflio
Carlos Mosconi

Domiciano Cabral
José Mucio Monteiro

Julio Semeghini
Luiz Ribeiro

Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

PMDB

Almir Sá (PPB)
João Pizzolatti (PPB)
Roberto Balestra (PPB)

Salomão Cruz (PFL)

Giovanni Queiroz
Pompeo de Mattos
1 vaga

Antônio Jorge (PTB)
Carlos Dunga (PTB)
Hugo Biehl (PPB)

Adão Pretto
João.Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Tilden Santiago
Welinton Fagundes (PL)

Anivaldo Vale
B.Sá
Carlos Batata
Helenildo Ribeiro
Odílio Balbinotti
Paulo Mourão
Saulo Pedrosa
Wilson Santos
Xico Graziano

Cleonâncio Fonseca (PPB)
Confúcio Moura
João Carlos Bacelar (PFL)
Marcelo Castro
Moacir Micheletto
Silas Brasileiro
Telmo Kirst (PPB)
Themistocles Sampaio
Waldemir Moka

José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli

Augusto Nardes
Dilceu Sperafico
Luis Carlos Heinze
Nelson Meurer
Romel Anizio

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Carlos Melles
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Paulo Braga
Roberto Pessoa (Licenciado)
Ronaldo Caiado



PSDB
Alberto Goldman
Alexandre Santos
Ariosto Holanda
Augusto Franco
João Almeiçla
João Castelo
Julio Semeghini
Luiz. Piauhylino
Narcio Rodrigues

Eunfcio Oliveira
Henrique Eduardo Alves
Hermes Parcianello
Jorge Tadeu Mudalen
José Priante
Marçal Filho
Marinha Raupp
Reginaldo Germano (PFL)
1 vaga

Jorge Biliar
Marcos Afonso
Nilson Pinto (PSDB)
Robério Araújo (PL)
Walter Pinheiro
1 vaga

João Leão
Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Irujo (PFL)
Vic Pires Franco (PFL)
1 vaga

Iris Simões
Ricardo Izar
SilasCâmara

PMDB

PT

PPB

PTB

Alex Canziani
Atila Ura

Bonifácio de Andrada
Chiquinho Feitosa

lnaldo Leitão
Uno Rossi

Márcio Fortes
Roberto Rocha

Salvador Zimbaldi

Damião Feliciano
Hélio Costa
José Borba

Leur Lomanto
MarCelo Barbieri

Milton Monti
Pinheiro Landim

Sérgio Rei.s (PTB)
Wagner Rossi

Angela Guadagnin
Eslher Grossi

Fernando Ferro
Nelson Pellegrino

Paulo Delgado
Sérgio Miranda (PCdoB)

Eni Voltolin!
Gerson Peres

Marcus Vicente
Pastor Amarildo

Roberto Balestra

José Carlos Martinez
Josué Bengtson
Romeu Queiroz

Paulo Magalhães
Robson Tuma
Vilinar Rocha

Aloysio Nunes Ferreira
André Benassi
Inaldo Leilão
Léo Alcântara
Nelson Oloch
Ronaldo Cezar Coelho
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

Cezar Schirmer
Coriolano Sales
Dr. Antonio Cruz
Geovan Freitas
Igor Avelino
Mendes Ribeiro Filho
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Roland Lavigne

Geraldo Magela
José Dirceu
José Genorno
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Rolim
Nelson Pellegrino

Augusto Farias
Edmar Moreira
Eurico Miranda
Gerson Peres
Ibrahim Abicackel

PSDB

PMDB

PT

PPB

PTB

Pedro Pedrossian (PPB)
Sarney Filho

Vic Pires Franco

Anivaldo Vale
Atila Lira

Bonifácio de Andrada
João Almeida

Luiz Piauhylino
Nicias Ribeiro

Odílio Balbinolti
Ricardo Rique
Wilson Sântos

Freire Júnior
Henrique Eduardo Alves

Nair Xavier Lobo
Rita Camata

Themlstocles sampaio
4 vagas

Ben-hur Ferreira
Dr. Rosinha

Gilmar Machado
Orlando Fanlazzini
Professor Luizinho

Waldir Pires

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico

Luisinho
Ricardo Fiuza

Wagner Salustiano

Bloco PSB,PC do B

Secretário(a): Maria lvone do Espirito Santo
Local: Anexo li, Térreo, Ala A, sala 13
Telefones: 318-6906 A 6908
FAX: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
Presidente: Ney Lopes (PFL)
1° Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
2° Vice-Presidente: Igor Avelino (PMDB)
3° Vice-Presidente: Léo Alcântara (PSDB)
Titulares Suplentes

Bloco PL,PSL

Bloco PDT,PPS

Fernando Coruja
Ricardo Ferraço

1 vaga

Bispo Wanderval
Lincoln Porteia

1 vaga

J.aime Fernandes
Laura Carneiro

Djalma Paes
Gonzaga Patriota

Wanderley Martins

Ed!r Oliveira
Luiz Antonio Fleury

1 vaga

Almeida de Jesus (PL)

PFL

Bloco PL,PSL

Bloco PDT,PPS

Eduardo Paes
José Carlos Coutinho

Asdrubal Bentes (PMDB)
PST

Bloco PSB,PC do B
Aldo Arantes (PCdoB)
Alexandre Cardoso
José Antonio Almeida

Alceu Collares
José Roberto Batochio
Regis Cavalcante

Bispo Rodrigues
Luciano Bivar
Oliveira Filho

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala, sala 21
Telefones: 318-6922 A 318-6925
FAX: 318-2144

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE
E MINORIAS

Presidente: Pinheiro Landim (PMDB)
1°Vice-Presidente: José Borba (PMDB)
2° Vice-Presidente: Luciano Pizzatlo (PFL)
3° Vice-Presidente:· Luiz Alberlo (PT)
Titulares Suplentes

Murilo Domingos
Nelson Trad
Raimundo Sanlos (PL)

Atila Lins
Corauci Sobrinho

Jairo Carneiro
Luis Barbosa

Moreira Ferreira
Pedro Irujo

Aroldo Cedraz (PFL)

Dr. Evilásio
Oscar Andrade (PL)

Raimundo Santos (PL)

Bispo Rodrigues
Marcos de Jesus

Philemon Rodrigues

Olimpio Pires
2 vagas

PFL

PST

João Colaço (PSDB)
Luiza Erundina
Pedro Canedo (PSDB)

Magno Malta (PL)

Aldir Cabral
lédio Rosa
Jaime Martins
Moroni Torgan
Ney Lopes
Paes Landim

Airton Cascavel
Dr. Hélio
Nelson Proença

Bispo Wanderval
João Caldas
Valdeci Paiva



Ronaldo Vasconcellos
Bloco PSB,PC do B

Inácio Arruda (PCdoB)

PTB

PT

PPB

Remi Trinta

Neiva Moreira

Beto Albuquerque
Dr. Evilásio

Eber Silva (PST)
Laura Carneiro
Moroni Torgan

Nice Lobão
1 vaga

Ariosto Holanda
Fernando Gabeira (PT)

José Anfbal
Sebastião Madeira

Zulaiê Cobra

PFL

PSDB

PMDB

Bloco PDT,PPS

Bloco PSB,PC do B

Bloco PL,PSL
Rubens Furlan

Djalma Paes (PSB)

Sérgio Novais
Socorro Gomes (PCdoB)

Antonio Feijão
Danilo de Castro
Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Nilo Coelho

Jaime Martins
João Ribeiro
José Rocha
Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Secretário(a): James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 184
Telefones: 318-7071 318-7073
FAX: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Orlando Fantazzini (PT)
1° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
2° Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
3° Vice-Presidente: Paulo José Gouvêa (PL)
Titulares Suplentes

Luis Barbosa
Paes Landim

Paulo Gouvêa

Jaques Wagner
Luciano Zica

Tilden Santiago

José Priante
Max Rosenmann

Si/as Brasileiro
1 vaga

Duilio Pisaneschi
Iris Simões

José Janene
Paulo José Gouvêa (PL)

Pedro Pedrossian

João Colaço
Moacir Micheletlo (PMDB)

Nelson Otoch
Ricardo Izar (PTB)

Xico Graziano

Bloco PL,PSL
Olímpio Pires

Bloco PDT,PPS

PMDB

Luciano Pizzatio
Salatiel Carvalho (PMDB)
Sarney Filho

Ana Catarina
José Borba
Luiz Bitlencourt
Pinheiro Landim

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
Glycon Terra Pinto (PMDB)
Luiz Ribeiro
Raimundo Gomes de Matos
Ricarte de Freitas

Arlindo Chinaglia
Fernando Gabeira
Luiz Alberto

Anfbal Gomes (PMDB)
Badu Picanço (PL)

Márcio Bitlar

Paulo Baltazar

Celso Russomanno
Luisinho
Wagner Salustiano

Almeida de Jesus

Secretário(a): Aureni/ton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 150
Telefones: 318-6929 A 6935
FAX: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR
Presidente:
1° Vice-Presidente: João Sampaio (PDT)
2° Vice-Presidente: Sérgio Novais (PSB)
3° Vice-Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)
Titulares Suplentes

Freire Júnior
Olavo Calheiros
Rita Camata
Roland Lavigne

Babá
Orlando Fantazzini
Padre Roque

Flávio Arns (PT)
José Unhares

Elcione Barbalho
Pedro Novais

Tadeu Filippelli
1 vaga

PT
Luiz Alberto

Luiz Eduardo Greenhalgh
Nelson Pellegrino

PPB
Marcos Rolim (PT)

Socorro Gomes (PCdoB)
PFL PTB

Secretário(a): Marcia Marques de Araujo
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 318-8285
FAX: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
TURISMO

Presidente: Corauci Sobrinho (PFL)
1° Vice-Presidente: Paulo Octávio (PFL)
2° Vice-Presidente: Júlio Redecker (PPB)
3° Vice-Presidente: Alex Canziani (PSDB)
Titulares Suplentes

Ayrton Xerêz
João Sampaio (PDT)
Mauro Fecury
Sérgio Barcellos
1 vaga

Armando Abilio
Domiciano Cabral
Inácio Arruda (PCdoB)
2 vagas

Euler Morais
Gustavo Fruet
Wilson Cignachi
Zé fndio

Ary José Vanazzi
Maria do Carmo Lara
Padre Roque

Elíseu Moura
Simão Sessim

Edir Oliveira
Iberê Ferreira

Cleuber Carneiro
Leodegar Tiscoski (PPB)

Paulo Octávio
Pedro Fernandes

Roberto Pessoa (Licenciado)
PSDB

André Benassi
Antonio Carlos Pannunzio

B.Sá
Lúcia Vânia

Maria Abadia
PMDB

José Chaves
Marcelo Teixeira

Moacir Michelelto
1 vaga

PT
Iara Bernardi

Nilmário Miranda
Pedro Eugênio

PPB
João Leão

Mário Negromonte
PTB

Luiz Dantas
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Nelson Trad

Regis Cavalcante
1 vaga

Paulo José Gouvêa

Givaldo Carimbão

Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
Marcos Cintra

De Velasco (PSL)
1 vaga

Bloco PDT,PPS
2 vagas

Bloco PL,PSL
Valdeci Paiva

Bloco PSB,PC do B
Paulo Baltazar

PFL
Arolde de Oliveira

Chico Sardelli
Francisco Garcia



Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, sala 27
Telefones: 318-7024 A 7026
FAX: 318-2148

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Presidente: Esther Grossi (PT)
1° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
2° Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSDB)
3° Vice-Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL
Celcita Pinheiro Cesar Bandeira
Luis Barbosa Costa Ferreira
Nice Lobão Joel de HOllanda
Osvaldo Coelho Mauro Fecury
Zezé Perrella Paulo Marinho

PSDB
Atila Lira Alberto Goldman
Bonifácio de Andrada Lidia Quinan
Itamar Serpa Paulo Mourão
Marisa Serrano Rafael Guerra
1 vaga Raimundo Gomes de Matos

PMDB
Gastão Vieira Millon Monti
João Maios Osmar Serraglio
Jonival Lucas Junior Zé Indio
Paulo Lima 2 vagas
1 vaga

PT
Eslher Grossi Avenzoar Arruda
FlávioArns Jair Meneguelli
Iara Bernardi Padre Roque

PPB
Dino Fernandes Almerinda de Carvalho
Osvaldo Biolchi (PMDB) Cunha Bueno
Pastor Amarildo Eurico Miranda

PTB
Eduardo Seabra Fernando Gonçalves

Bloco PSB,PC do B
Ricardo Ferraço (PPS)

Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 318-6900/6905/7011/7012
FAX: 318-2149

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Benito Gama (PMDB)
1° Vice-Presidente: Maria Lúcia (PMDB)
2° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
3° Vice-Presidente: Jorge Khoury (PFL)
Titulares Suplentes

1 vaga

2 vagas

Renildo Leal

1 vaga

Luciano Bivar
Medeiros

Emerson Kapaz
1 vaga

José Aleksandro
Juquinha

Eurlpedes Miranda
Ivan Paixão

André de Paula
Lavoisier Maia
Marcos Cinlra

Nice Lobão
Osvaldo Coelho

Rodrigo Maia
1 vaga

Adolfo Marinho
Anivaldo Vale
Basilio Villani

Luiz Carlos Hauly
Yeda Crusius

2 vagas

Aloizio Mercadante
Henrique Fonlana

Milton Temer
1 vaga

Delfim Netto
Francisco Dornelles

Hugo Biehl
Jofran Frejat

Iberê Ferreira
Walfrido Mares Guia

Carlos Eduardo Cadoca
João Henrique (Licenciado)

José Lourenço
Michel Temer

3 vagas

PT

PFL

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Bloco PL,PSL

Bloco PDT,PPS

PST

PTN

Fernando Coruja
João Eduardo Dado

Armando Monteiro
Benito Gama
Edinho Bez
Germano Rigotto
Max Rosenmann
Milton Monti
Pedro Novais

Chico Sardelli (PFL)
Eraldo Tinoco (PFL)
Fetter Junior
Sampaio Dória (PSDB)

Bloco PSB,PC do B
Sérgio Miranda (PCdoB)
1 vaga

Carlito Merss
José Pimenlel
Pedro Eugênio
Ricardo Berzoini

Félix Mendonça
José Militão

Cornélio Ribeiro
Eujácio Simões

Antonio Cambraia
Anlonio Kandir
Custódio Mattos
Márcio Fortes
Nilo Coelho
Sebastião Madeira
Sérgio Guerra

João Mendes
Jorge Khoury
José Carlos Fonseca Jr.
Maria Lúcia (PMDB)
Mussa Demes
Pauderney Avelino
Roberto Brant

Bloco PL,PSL

Miriam Reid

Divaldo Suruagy

Gilmar Machado (PT)
Tânia Soares (PCdoB)

Bloco PSB,PC do B

Bloco PDT,PPS
Agnelo Queiroz (PCdoB)
Clementino Coelho

Walfrido Mares Guia

Eduardo Campos

Carlito Merss
Jorge Bittar

Ricardo Berzoini

Affonso Camargo
Antonio Carlos Mendes Thame

Léo Alcântara
Marisa Serrano

Yeda Crusius

João Sampaio
Nelson Proença

Badu Picanço

Augusto Nardes
João Pizzolalli

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Divaldo Suruagy (PST)
Germano Rigotto

Gerson Gabrielli
Luciano Castro

PT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Bloco PL,PSL

Lidia Quinan (PSDB)
Ronaldo Vasconcellos (PL)

Bloco PDT,PPS

Múcio Sá
Zila Bezerra

Emerson Kapaz
Enio Bacci

Virgllio Guimarães
2 vagas

Delfim Nello
Júlio Redecker

Ricardo Fiuza (PPB)

Paulo Octávio
Rubem Medina

Adolfo Marinho
Alex Canziani
Eni Voltolini (PPB)
Maria Abadia
Paulo Kobayashi

Carlos Eduardo Cadoca
Edison Andrino
Jurandil Juarez
Nair Xavier Lobo



Secretário(a):Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, sala 124
Telefones: 318-6960/6989/6955
FAX: 318-2150

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Nela Rodolfo (PMDB)
1° Vice-Presidente: Antônio do Valle (PMDB)
2° Vice-Presidente: Agnaldo Muniz (PPS)
3° Vice-Presidente: Luiz Fernando (PPB)
Titulares Suplentes

1 vaga

PFL
Costa Ferreira
Crescêncio Pereira Jr.
Deusdeth Pantoja
Rafael Greca
1 vaga

PSDB
Danilo de Castro
Expedito Júnior
Manoel Salviano
2 vagas

PMDB

1 vaga

Claudio Cajado
Dino Fernandes (PPB)
José Carlos Coutinho

Márcio Matos (PTB)
Ursicíno Queiroz

Alexandre Santos
Dr. Heleno

João Almeida
Léo Alcântara

Sebastião Madeira

João Castelo Sebastião Madeira
Zulaiê Cobra Veda Crusius
1 vaga 1 vaga

PMDB
Anlbal Gomes 4 vagas
Jurandil Juarez
Silas Brasileiro
Teté Bezerra

PT
Avenzoar Arruda Geraldo Magela
Gilmar Machado Jaques Wagner
1 vaga Paulo Delgado

PPB
Almerinda de Carvalho Simão Sessim
Enivaldo Ribeiro 1 vaga

PTB
Costa Ferreira (PFL) Edir Oliveira
1 vaga 1 vaga

Bloco PDT,PPS
Emerson Kapaz 2 vagas
1 vaga

Bloco PL,PSL
Lincoln Portela Eujácio Simões

Bloco PSB,PC do B
Luiza Erundina Sérgio Novais

Antônio do Valle
João Magalhães
Nelo Rodolfo
1 vaga

PT
João Magno
Wanderley Martins (PSB)
Wellington Dias

PPB
Luiz Fernando
Wigberto Tartuce

PTB

Anlbal Gomes
Henrique Eduardo Alves

Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

João Coser
João Grandão

Virgílio Guimarães

Pedro Henry
1 vaga

Secretário(a): Luiz Claudio Alves dos Santos
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 318-7958318-7959
FAX: 318-2889

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
1° Vice-Presidente: Nícias Ribeiro (PSDB)
2° Vice-Presidente: Airton Roveda (PTB)
3° Vice-Presidente: Gervásio Silva (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Secretário(a): Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 318-6888 318-6887
FAX: 318-2176

COMiSSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
1° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PPB)
2° Vice-Presidente: Costa Ferreira (PFL)
3° Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB)
Titulares Suplentes

João Colaço Juquinha
Osmânio Pereira

Bloco PL,PSL

Bloco PDT,PPS

1 vaga

Adão Pretto
Luiz Alberto

Walter Pinheiro

Ricardo Barros
Romel Anizio

Eliseu Resende
Gilberto Kassab

Lael Varella
Santos Filho

1 vaga

Edinho Bez
Salatiel Carvalho

2 vagas

Clemenlino Coelho
1 vaga

Antônio Jorge
Carlos Batata (PSOB)

Márcio Fortes
Osmânio Pereira

Raimundo Gomes de Matos
Sérgio Barros
Sérgio Guerra

Bloco PL,PSL

Bloco PDT,PPS

Bloco PSB,PC do B

Airton Dipp
Olimpio Pires

Airton Roveda
Renildo Leal

PMDB
Carlos Alberto Rosado (PFL)
Marcos Lima
Vadão Gomes (PPB)
1 vaga

PTB

José Janene
Pedro Pedrossian

Francisco Garcia
Francistônio Pinto
Gervásio Silva
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira

PPB

Fernando Ferro
Luciano Zica
Luiz Sérgio

PT

PSDB
Antonio Feijão
Dr. Helena
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó
Salvador Zimbaldi1 vaga

André de Paula
Celcita Pinheiro
Gerson Gabrielli

Gervásio Silva
Zezé Perrella

Nelson Trad

João Caldas

Pompeo de Mattos

PFL

PSDB

Neuton Lima (PFL)
PSDC

Bloco PSB,PC do B
Márcio Reinaldo Moreira (PPB)

PHS

Eduardo Barbosa
Feu Rosa

Agnaldo Muniz

Max Mauro

Ayrton Xerêz
Chico Sardelli
Jaime Martins
José Thomaz Nonô
Ney Lopes

Dr. Evilásio

Fernando Zuppo (S.PART.)

Marcos de Jesus

Roberto Argenta



Secretário(a): Oamaci Pires de Miranda
Local: Anexo li, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 318-6944/6946
FAX: 318-2137

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Aldo Rebelo (PCdoB)
10 Vice-Presidente: Neiva Moreira (POT)
20 Vice-Presidente: Jorge Wilson (PSOB)
30 Vice-Presidenle: Elcione Barbalho (PMOB)
Titulares Suplentes

Alceste Almeida (PL) Jandira Feghali (PCdoB)
Secrelário(a): Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones:. 318"8266318-6992 A 6996
FAX: 318-2151

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO, VIOLÊNCIA E NARCOTRÁFICO

Presidente: Ronaldo Vasconcellos (PL)
10 Vice-Presidente: Magno Malta (PL)
20 Vice-Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
30 Vice-Presidente: Nair Xavier Lobo (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL

Atila Uns
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
HeráClilo Fortes
Joaquim Francisco
José Thomaz NonO
Mário dê Oliveira (PST)
Werner Wanderer

Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra
Arthur Virgflio
Feu Rosa
Jorge Wilson
Luiz Carlos Hauly
Veda Crusius
1 vaga

Elcione Barbalho
Fernando Diniz
Hélio Costa
João Herrmann Neto (PPS)
José Lourenço
Leur Lomanto
Marcelo Barbieri
Tadeu FilippelU

Aloizio Mercadante
Milton Temer
Nilmário Miranda
Paulo Delgado
Waldir Pires

PFL

PSDB

PMDB

PT

PPB

Abelardo Lupion
Aldir Cabral

Aracely dê Paula
João Carlos Bacelar

José Carlos Fonseca Jr.
Luciano Pizzatlo

Ney Lopes
Robson Tuma

Antonio Feijão
Antonio Kandir

Dr. Heleno
Itamar Serpa

Manoel Salviano
Vicente Arruda

Vicente Caropreso
Zulaiê Cobra

Augusto Franco (PSOB)
Edison Andrino

Igor Avelino
Maria Lúcia

Renato Vianna
3 vagas

Fernando Gabeira
José Dirceu

José Genofno
Luiz Eduardo Greenhalgh

Marcos Rolim

Abelardo Lupion Luciano Pizzatlo
Laura Carneiro Luis Barbosa
Marcondes Gadelha Paulo Octávio
Moroni Torgan Reginaldo Germano
Ronaldo Caiado Robson Tuma

PSDB
Fátima Pelaes Feu Rosa
Uno Rossi José Teles
Luiz Piauhylino Luiz Ribeiro
Vicenle Arruda Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra 1 vaga

PMDB
Cabo Júlio (PST) Albérico Filho
Elcione Barbalho Olavo Calheiros
Nair Xavier Lobo 2 vagas
Tadeu FilippelU

PT
Maria do Carmo Lara Aloizio Mercadante
Nelson Pellégrino Marcos Rolim
Wellinglon DiaS Teima de Souza

PPB
Edmar Moreira Luisinho
Magno Malta (PL) Pedro Pedrossian

PTB
Edir Oliveira Arnaldo Faria de Sá
Múcio Sá Luiz Anlonio Fleury

Bloco PDT,PPS
José Roberto Batochio Eurrpedes Miranda
Rubens Bueno Regis Cavalcante

Bloco PL,PSL
Ronaldo Vasconcellos Paulo José Gouvêa

Bloco PSB,PC do B
Wanderley Martins Jandira Feghali (PCdoB)

Armando Abflio

Celcita Pinheiro
Crescêncio Pereira Jr.

Francisco Rodrigues
José Mendonça Bezerra

Ronaldo Caiado
Wilson Braga

Yvonilton Gonçalves
1 vaga

PFL

PSDB
Carlos Mosconi

André de Paula
Cleuber Carneiro
Lafre Rosado (PMDB)
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Nillon Baiano (PPB)
Ursicino Queiroz

Secretário(a): Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior - Sala 162-C
Telefones: 318-8615
FAX: 318-2179

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
Presidente: Rommel Feij6 (PSOB)
10 Vice-Presidente: Rafael Guerra (PSOB)
20 Vice-Presidenle: José Unhares (PPB)
30 Vice-Presidente: Ivan Paixão (PPS)
Titulares SuplentesAirton Cascavel

Airton Dipp
1 vaga

Alceste Almeida
Cabo Júlio (PST)

Magno Malta

Alexandre Cardoso
Givaldo Carimbão

Tânia Soares (PCdoB)

Celso Russomanno
Eraldo Tinoco (PFL)

Herculano Anghinetli
Júlio Redecker

Luis Carlos Heinze

.Murilo Domingos
Vilmar Rocha (PFL)

1 vaga

PTB

Bloco PL,PSL

Bloco PDT,PPS

Cunha Bueno
Francisco Dornelles
José Teles (PSDB)
Marcus Vicente
Vitlorio Medioli (PSDB)

De Velasco
Haroldo Lima (PCdoB)
Jaques Wagner (PT)

Aroldo Cédraz (PFL)
José Carlos Martinez
Sérgio Reis

Jair Bolsonaro (PPB)
Neiva Moreira
Rubens Bueno

Bloco PSB,PC do B
Aldo Rebelo (PCdoB)
Eduardo Campos
Pedro Valadares



Eduardo Barbosa
Udia Quinan
Lúcia Vânia
Osmânio Pereira
Rafael Guerra
Rommel Feijó
Vicente Caropreso

Jovair Arantes
Maria Abadia

Pedro Canedo
Raimundo Gomes de Matos

Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa

Sebastião Madeira
PMDB

Ricardo Barros (PPB)
2 vagas

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Professor Luizinho

PT

PPB

Lafre Rosado
Nair Xavier Lobo
Osvaldo Biolchi

Carlos Santana
Fioravante

João Magno

Jair Bolsonaro
2 vagas

Evandro Milhomen

Eurípedes Miranda
Rubens Bueno

José Carlos Elias
Nelson Marquezelli

PTB

Bloco PL,PSL

Bloco PDT,PPS
Vivaldo Barbosa
1 vaga

Fernando Gonçalves
Luiz Antonio Fleury

João Tota
Pedro Henry
1 vaga

Medeiros
Pedro Celso (PT)

Robério Araújo
Tânia Soares (PCdoB)

Bloco PSB,PC do B
VanessaGrazziotin (PCdoB)

Elcione Barbalho
Euler Morais

Jonival Lucas Junior
Waldemir Moka

4 vagas

Arlindo Chinaglia
Luci Choinacki

Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

Teima de Souza

PT

PPB

Damião Feliciano
Dardsio Perondi
Jorge Alberto
Lamartine Posella
Osmar Terra
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Angela Guadagnin
Dr. Rosinha
Fioravante
Henrique Fontana
Tarcisio Zimmermann

Antônio Carlos Konder Reis
Ayrton Xerêz

lédio Rosa
João Mendes

Luiz Moreira
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

PFL
Aracely de Paula
Ary Kara (PTB)
Eliseu Resende
João Ribeiro
Lael Varella
Neuton Uma
Paulo Gouvêa
Pedro Fernandes

Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo li, Térreo, Ala C, sala 46
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007
FAX: 318-2152

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Duilio Pisaneschi (PTB)
1° Vice-Presidente: Márcio Matos (PTB)
2° Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
3° Vice-Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
Titulares Suplentes

Roberto Brant (PFL)
3 vagas

Alceu Collares
Dr. Hélio

João Eduardo Dado

Eduardo Seabra
2 vagas

PTB

Bloco PL,PSL

Bloco PDT,PPS

Miriam Reid (PSB)
Robério Araújo

Vanessa Grazziotin (PCdoB)
Bloco PSB,PC do B

Agnelo Queiroz (PCdoB)
1 vaga

Almerinda de Carvalho
Dr. Benedito Dias
Jofran Frejat
José Unhares

Eber Silva (PST)
Remi Trinta
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Luiz Dantas
1 vaga

Ezidio Pinheiro
Jandira Feghali (PCdoB)

Ivan Paixão
Serafim Venzon
1 vaga

Secretário(a): Gardene Maria Ferreira de Aguiar
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 155
Telefones: 318-7016 A 7021
FAX: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Rodrigo Maia (PFL)
1° Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
3° Vice-Presidente: José Múcio Monteiro (PSDB)
Titulares Suplentes

Antônio Carlos Konder Reis
Gerson Gabrielli
Luciano Castro
Rodrigo Maia
Wilson Braga

José Múcio Monteiro
Jovair Arantes
Paulo Paim (PT)
Ricardo Rique
1 vaga

Freire Júnior
Herculano Anghinetli (PPB)

PFL

PSDB

PMDB

Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Deusdeth Pantoja

Eduardo Paes
João Ribeiro

Pauderney Avelino

Bonifácio de Andrada
Expedito Júnior

Narcio Rodrigues
2 vagas

Coriolano Sales
Edinho Bez

Affonso Camargo
Basflio Villani
Beto Albuquerque (PSB)
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Roberto Rocha
2 vagas

Albérico Filho
Gessivaldo Isaias
José Chaves
Marcelo Teixeira
Mauro Lopes
Olavo Calheiros
Osvaldo Reis
Pedro Chaves

Ben-hur Ferreira
Carlos Santana
João Coser
Orlando Fantazzini
Teima de Souza

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte

PSDB

PMDB

PT

PPB

Alex Canziani
Antonio Cambraia
Iris Simões (PTB)

Luiz Ribeiro
Narcio Rodrigues

Paulo Feijó
Vitlorio Medioli

1 vaga

Gustavo Fruet
Hermes Parcianello

Marcelo Castro
Marcos Uma
Osmar Terra

Tadeu Filippelli
2 vagas

Ary José Vanazzi
Babá

Luiz Sérgio
Nilson Mourão

Pedro Celso

Almir Sá
Jair Bolsonaro



Zé Gomes da Rocha (PMDB)
1 vaga

PTB

Simão Sessim
Telmo Kirst

Bispo Rodrigues
De Velasco

Bloco PSB,PC do B

Alceste Almeida
Magno Malta

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO
DAS NEGOCIAÇÕES DA ALCA • ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO

DAS AMÉRICAS.
Presidente: Heráclito Fortes (PFL)
1° Vice-Presidente: Xico Graziano (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Roberto Balestra (PPB)
Relator: Renato Vianna (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco PSB,PC do B

Secretário(a): Ruy Omar Prudencio da Silva
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 318-6973 A 6976
FAX: 318-2153

Gonzaga Patriota Beto Albuquerque
Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL

João Caldas

1 vaga

Sérgio Novais
Socorro Gomes (PCdoB)

PST

Lincoln Portela

Corauci Sobrinho Wilson Braga
Joaquim Francisco 2 vagas
José Carlos Aleluia

PMDB
Euler Morais Glycon Terra Pinto
Jorge Tadeu Mudalen Marçal Filho
Salatiel Carvalho Mauro Lopes

PSDB
Chico da Princesa Vicente Caropreso
Chiquinho Feitosa Zulaiê Cobra
Márcio Fortes 1 vaga

PT
Marcos Afonso João Coser
Wellington Dias 1 vaga

PPB
Ary Kara (PTB) Almir Sá
Simão Sessim João Tota

PTB
Duilio Pisaneschi Márcio Matos

PDT
Dr. Hélio Fernando Zuppo (S.PART.)

Bloco PSB,PC do B

Divaldo Suruagy

Eduardo Campos
Inácio Arruda (PCdoS)

Secretário(a): Mário Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefones: 318-7058
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR A
APLICAÇÃO DA LEI N° 9503, DE 1997, QUE "INSTITUI O

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO".
Presidente: Ary Kara (PTB)
1° Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Carlos Dunga
José Militão

Silas Câmara

Cornélio Ribeiro
Oliveira Filho

Pedro Valadares
1 vaga

Giovanni Queiroz
João Sampaio

Vivaldo Barbosa

Adolfo Marinho
Anivaldo Vale

Danilo de Castro
Julio Semeghini

Luiz Carlos Hauly
Veda Crusius

Carlos Alberto Rosado
Eliseu Resende

Jairo Carneiro
Paulo Octávio
Vilmar Rocha

Werner Wanderer

PMDB

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio
Feu Rosa
José Múcio Monteiro
Márcio Fortes
Narcio Rodrigues
Xico Graziano

Heráclito Fortes
José Carlos Fonseca Jr.
Marcondes Gadelha
Marcos Cintra
Moreira Ferreira
Ronaldo Caiado

PFL

Gonzaga Patriota
Norberto Teixeira (PMDB)

Bloco PDT,PPS

Oscar Andrade
Philemon Rodrigues

Bloco PL,PSL

3 vagas

Ouilio Pisaneschi
Márcio Matos
Romeu Queiroz

Secretário(a): Edla Calheiros Bispo
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefones: 318-7062 318·7061
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 504·A DE

2002, DO SENHOR JUQUINHA, QUE "ACRESCENTA0 ART.
149·A À CONSTITUiÇÃO FEDERAL", AUTORIZANDO OS

MUNiCípIOS E O DF A INSTITUíREM CONTRIBUiÇÃO PARA
O CUSTEIO DO SERViÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Presidente: Osmar Terra (PMDB)
1° Vice-Presidente: Gervásio Silva (PFL)
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: Fetter Junior (PPB)
Relator: Custódio Mattos (PSDB)
Titulares Suplentes

Armando Monteiro
Coriolano Sales
Germano Rigotto
Jurandil Juarez
Renato Vianna
Silas Brasileiro

PT
Luiz Alberto
Orlando Fantazzini
Walter Pinheiro
1 vaga

PPB
Francisco Dornelles
Luis Carlos Heinze
Roberto Balestra

PTB
José Militão
Roberto Jefferson

Bloco PDT,PPS
Emerson Kapaz
Neiva Moreira

Bloco PL,PSL

Benito Gama
Edinho Bez

Gastão Vieira
Hélio Costa

Moacir Micheletto
Pedro Novais

Arlindo Chinaglia
Fernando Gabeira

Luci Choinacki
Paulo Delgado

Eni Voltolini
Júlio Redecker

1 vaga

José Carlos Martinez
Sérgio Reis

Fernando Coruja
Ricardo Ferraço

Carlos Alberto Rosado
Claudio Cajado
Cleuber Carneiro

PFL
Costa Ferreira
João Mendes

Lavoisier Maia



Gervásio .Silva
Rafael Greca
Werner Wanderer

PSDB
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Luiz Carlos Hauly
Luiz Piauhylino
Paulo Feijó
Sérgio Barros

PMDB
Anrbal Gomes
Marcelo Teixeira
Osmar Terra
Roland Lavigne
Salatiel Carvalho
Wagner Rossi

PT
Fernando Ferro
Henrique Fontana
Luciano Zica
Professor Luizinho

PPB

Neuton Lima
Osvaldo Coelho

Pedro Irujo

Julio Semeghini
Luiz Ribeiro

Salvador Zimbaldi
Sérgio Carvalho

2 vagas

Edinho Bez
Moacir Micheletto
Norberto Teixeira

3 vagas

Jorge Bittar
Luiz Sérgio

2 vagas

Claudio Cajado
Gilberto Kassab
lédio Rosa
Ney Lopes
Paulo Octávio
Vilmar Rocha

Coriolano Sales
Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Osvaldo Reis
Zé índio
1 vaga

Geraldo Magela
João Paulo
Maria do Carmo Lara
Professor Luizinho

Gerson Peres
José Janene
1 vaga

PMDB

PT

PPB

Gervásio Silva
José Mendonça Bezerra

Sérgio Barcellos
3 vagas

6 vagas

Arlindo Chinaglia
Iara Bernardi
Padre Roque

1 vaga

Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio

Simão Sessim

Secretário(a): José Maria Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: (Oxx-61)318-8428
FAX: (Oxx61)318-2140

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: Coriolano Sales (PMDB)
1° Vice-Presidente: lédio Rosa (PFL)
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: José Janene (PPB)
Relator: João Almeida (PSDB)
Titulares Suplentes

1 vaga

2 vagas

Lincoln Portela

José Roberto Batochio
Márcio Bittar

Cezar Schirmer
Germano Rigotto

Maria Elvira
3 vagas

Custódio Mattos
Feu Rosa

João Almeida
Márcio Fortes

Ricardo Ferraço (PPS)
Saulo Pedrosa

Cesar Bandeira
Francisco Coelho

João Mendes
José Carlos Fonseca Jr.

Sérgio Barcellos
2 vagas

PHS

PFL

PSDB

PMDB

Bloco PL,PSL

Bloco PDT,PPS

Robério Araújo

Airton Dipp
Regis Cavalcante

Benito Gama
Darcísio Perondi
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Luiz Bittencourt
Rita Camata

AntOnio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto (PMDB)
Paes Landim
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha

Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Paulo Kobayashi
Zulaiê Cobra

Pompeo de Mattos (PDT)

Secretário(a): HELOISA PEDROSA DINIZ
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior, sala 165-B
Telefones: 318.6874
FAX: 318.2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995, QUE "ESTABELECE O
PARLAMENTARISMO".

Presidente: Rita Camata (PMDB)
1° Vice-Presidente: Leur Lomanto (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Titulares Suplentes

Airton Roveda
1 vaga

3 vagas

1 vaga

Badu Picanço
Remi Trinta

Gonzaga Patriota
1 vaga

Deusdeth Pantoja

Carlos Batata
Julio Semeghini

Léo Alcântara
Nelson Otoch

Ricarte de Freitas
Roberto Jefferson

Romeu Queiroz
Sérgio Carvalho

Eurfpedes Miranda
Rubens Furlan

Bloco PL,PSL

Bloco PDT,PPS

PTB

PST

Dilceu Sperafieú
Fetter Junior
Márcio Reinaldo Moreira

AntOnio Jorge
Márcio Matos

João Herrmann Neto
José Roberto Batochio

Divaldo Suruagy

Juquinha
Ronaldo Vasconcellos

Bloco PSB,PC do B
José Antonio Almeida
Tânia Soares (PCdoB)

Bloco PSDB,PTB
Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
José Carlos Elias
José carlos Martinez
Uno Rossi
Luiz Carlos Hauly
Vicente Arruda

Bloco PFL,PST
Antônio Carlos Konder Reis

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



Bloco PSB,PC do B
Haroldo Lima (PCdoB) Pedro Valadares

Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL
Bispo Wanderval Paulo José Gouvêa

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIARE
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 53, DE 1999, QUE "ALTERA O INCISO V
DO ART. 163 E O ART. 192 DA CPNSTITUIÇÃO FEDERAL, E

O CAPUT DO ART. 52 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" (SISTEMA

FINANCEIRO)
Presidente: Max Rosenmann (PMDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Rubem Medina (PFL)
Titutares Suplentes

PV

Bloco PSDB,PTB

Eujácio Simões

2 vagas

Emerson Kapaz
Neiva Moreira

Albérico Filho
Antônio do Valle

4 vagas

Fernando Ferro
Luiz Alberto

Virgflio Guimarães

Clementino Coelho
1 vaga

Wellington Di;;ts (PT)

Djalma Paes
Tânia Soares (PCdoB)

Ronaldo Vasconcellos

Carlos Alberto Rosado
Francisco Coelho

José Thomaz NonÔ
Osvaldo Coelho

Paes Landim
Wilson Braga

José Unhares
Márcio Reinaldo Moreira

Mário Negromonte

B.Sá
Claudio Cajado (PFL)

Inaldo Leitão
José Teles

Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijó

2 vagas

Bloco PFL,PST

Bloco PSDB,PTB

Bloco PDT,PPS

Bloco PL,PSL

Bloco PSB,PC do B
Haroldo Lima (PCdoB)
Pedro Valadares

João Caldas
PHS

2 vagas

Avenzoar Arruda
Waldir Pires
Wellington Dias

Augusto Farias
João Leão
1 vaga

PPB

Armando Monteiro
Fernando Diniz
João Magalhães
Jonival Lucas Junior
Jorge Alberto
Marcelo Castro

PT

Cleuber Carneiro
Jorge Khoury
José Rocha
Lavoisier Maia
Paulo Braga
Roberto Pessoa (Licenciado)

PMDB

Armando Abílio
Arnon Bezerra
Carlos Batata
Carlos Dunga
Félix Mendonça
Helenildo Ribeiro
Manoel Salviano
Nelson otoch

BlocoPL,PSL

PV

Bloco PDT,PPS

Eujácio Simões

Milton Temer (PT)

Pedro Eugênio (PT)
1 vaga

Agnelo Queiroz (pedoB)
Alexandre Cardoso

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, sala 165-B
Telefones: 318-8783
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 57·A, DE 1999, QUE" ALTERA0 ART. 159
PARA INSTITUIR O FUNDO NACIONAL DE

DESENVOLVIMENTO DO SEMI.ÁRIDO E PREVÊ SUAS
FPNTES DE RECURSOS".

Presidente: João Leão (PPB)
1° Vice-Presidente: Paulo Braga (PFL)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires. (PT)
3° Vice-Presidente: Helenildo Ribeiro (PSDB)
Titulares Suplentes

1 vaga

Geraldo Magela
João Coser

José Pimentel

Adolfo Marinho
Antonio Cambraia

Félix Mendonça
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Nilo Coelho

Xico Graziano
ZUa Bezerra

Adauto Pereira
Chico Sardelli

Francisco Coelho
Jairo Carneiro

Pedro Irujo
1 vaga

Antônio do Valle
Coriolano Sales

Euler Morais
Pedro Chaves

Salatiel Carvalho
1 vaga

Augusto Nardes
Júlio Redecker

Wagner Salustiano

1 vaga

Fernàndo Gonçalves
Magno Malta (PL)

Eduardo Jorge (Licenciado)
Virgflio Guimarães

2 vagas

PT

PDT

PTB

PPB

Aloizio Mercadante
Ricardo Berzoini
1 vaga

PT

Gerson Gabrielli
Marcos Cintra
Paes Landim
Raimundo Santos (PL)
Rubem Medina
1 vaga

Bloco PFL,PST

PMDB

PPB

Armando Monteiro
Benito Gama
Edinho Bez
Jurandil Juarez
Paulo Lima
Pedro Novais

Antonio Kandir
Danilo de Castro
Edir Oliveira
Manoel Salviano
Max Rosenmann (PMDB)
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Veda Crusius

Neiva Moreira

Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

Cunha Bueno
Fetter Junior
Nelson Meurer

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11
Telefones: 318-8428

Fernando Gabeira (PT)

Gilmar Machado
João Paulo
José Genorno
Milton Temer

Delfim Netto
Enivaldo Ribeiro
Felter Junior

Bloco PSB,PC do B

Eliseu Moura
Herculano Anghinetti

João Pizzolalti

1 vaga

Secretário(a): Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo 1- Pavimento Superior s/165-B

1 vaga



Telefones: 318-7064
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO, N° 76-A, DE 1999, QUE "INCLUI ARTIGO NO
ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS" • RECURSOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARA AS REGiÕES NORTE, NORDESTE E CENTRO-OESTE.

Presidente: Rommel Feijó (PSDB)
1° Vice-Presidente: Luciano Castro (PFL)
2° Vice-Presidente: Babá (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PFL)
Relator: Lalre Rosado (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco PSDB,PTB

Bloco PMDB,PST,PTN

PFL

1 vaga

Remi Trinta

Airton Cascavel (PPS)

4 vagas

Hermes Parcianello
5 vagas

Renildo Leal
1 vaga

Hugo Biehl
Romel Anizio

1 vaga

Pompeo de Mattos

Francisco Rodrigues
Jaime Martins

Moreira Ferreira
Paulo Marinho

Roland Lavigne (PMDB)
2 vagas

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann (PMDB)
Nilson Pinto

2 vagas

PT

PFL

PTB

PDT

PPB

PMDB

PSDB

PV

Bloco PSB,PC do B

Ana Catarina
Anlbal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
Norberto Teixeira
Zé índio

Antonio Feijão
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Romeu Queiroz (PTB)
Zulaiê Cobra

Aldir Cabral
José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Roberto Pessoa (Licenciado)
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrella

Cunha Bueno
João Pizzolatti
1 vaga

Max Mauro
1 vaga

Marcos Afonso
Wellington Dias
2 vagas

Eber Silva (PST)

Regis Cavalcante (PPS)

Pedro Eugênio (PT)
Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL

Almeida de Jesus

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAÇÃO).

Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
1° Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)
Titulares Suplentes

Pedro Chaves
6 vagas

Anivaldo Vale
Eduardo Seabra

Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Juquinha (PL)

Zenaldo Coutinho
2 vagas

Jorge Bittar
3 vagas

Cesar Bandeira
Francisco Coelho

Gerson Gabrielli
José Thomaz Nonô

Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha

1 vaga

Roberto Balestra
Yvonilton Gonçalves (PFL)

1 vaga
PDT

PT

Adolfo Marinho
Antônio Jorge
B.Sá
Carlos Batata
Manoel Salviano
Maria Abadia
Marisa Serrano
Rommel Feijó

PPB

Ana Catarina
Anfbal Gomes
Armando Monteiro
Damião Feliciano
Laíre Rosado
Luiz Bittencourt
1 vaga

Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Garcia
José Mendonça Bezerra
Luciano Castro
Osvaldo Coelho
1 vaga

Avenzoar Arruda
Babá
José Pimentel
1 vaga

Cleonâncio Fonseca
Salomão Cruz (PFL)
Wigberto Tartuce

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefones: 318-8790
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 89, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO INCISO IV DO ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Bloco PL,PSL

Bloco PSB,PC do B
Inácio Arruda (PCdoB)

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefones: 318-8428
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 98, DE 1999, QUE "ALTERA O ART. 30
PARA ACRESCENTAR INCISO CONFERINDO COMPETÊNCIA
AO MUNiCípIO PARA DETERMINAR ATRIBUiÇÕES DE VICE-

PREFEITO".
Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
1° Vice-Presidente: Alex Canziani (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Joaquim Francisco (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco PSDB,PTB
Antonio Carlos Pannunzio

Danilo de Castro
Alex Canziani
Augusto Franco

Almeida de Jesus

Sérgio Novais

Pedro Eugênio (PT)

João Herrmann Neto

Serafim Venzon

PPS

PV

Eujácio Simões

Agnaldo Muniz

Clementino Coelho (PPS)

Enio Bacci



PT
Avenzoar Arruda 4 vagas
Márcio Matos (PTB)
2 vagas

PPB
Pedro Henry Telmo Kirst
Simão Sessim 2 vagas
1 vaga

PDT
Fernando Zuppo (S.PART.) Eber Silva (PST)

Bloco PSB,PC do B
Haroldo Uma (PCdoB) 1 vaga

Bloco PL,PSL
Almeida de Jesus Marcos Cintra (PFL)

PPS
Rubens Furlan Agnaldo Muniz

PV
Sérgio Novais (PSB) 1 vaga

Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefones: 318-7058
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 136, DE 1999, QUE "DISPÕE SOBRE A
CONTRIBUiÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO REGIME DE

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOS
MILITARES DA UNIÃO E DOS MILITARES DOS ESTADOS, DO

DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS"
Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco PMDB,PST,PTN

PFL

1 vaga

Nice Lobão
Paulo Braga

Robson Tuma
Wilson Braga

3 vagas

Freire Júnior
Marçal Filho

Osvaldo Biolchi
Osvaldo Reis

2 vagas

Henrique Fontana
José Genofno

2 vagas

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro

Ricardo Barros

Dr. Rosinha
Henrique Fontana
Professor Luizinho

1 vaga

Antônio Jorge
Nelson. Marquezelli

Alexandre Santos
Dr. Heleno

Jutahy Junior
Uno Rossi

Marcus Vicente (PPB)
Nicias Ribeiro

André Benassi
B.Sá

Fátima Pelaes
Mário Negromonte (PPB)

Ronaldo Cezar Coelho
1 vaga

PT

PFL

PT

PTB

PDT

PPS

PPB

PSDB

PMDB

PSDB

Geraldo Magela
3 vagas

Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro
Léo Alcântara
Raimundo Gomes de Matos
Saulo Pedrosa
Vicente Arruda

Cezar Schirmer
Gastão Vieira
Hélio Costa
Jorge Alberto
2 vagas

Darci Coelho
Jaime Martins
José Carlos Aleluia
José Thomaz Nonô
Luciano Castro
Paes Landim
1 vaga

Pedro Eugênio (PT)

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Herculano Anghinelti
Nelson Meurer
1 vaga

Fernando Coruja 1 vaga
Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL

João Caldas Almeida de Jesus
Bloco PSB,PC do B

Jandira Feghali (PCdoB) José Antonio Almeida

Arlindo Chinaglia
José Pimentel
2 vagas

Secretário(a): Sílvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, s/165-B
Telefones: 318-7061
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO 137, DE 1999, QUE "ESTABELECE LIMITE
PARA REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO,PROVENTO OU PENSÃO,

APLICÁVEL AOS TRÊS PODERES PÚBLICOS E AO
MINISTÉRIO PÚBLICO". (SUBTETO)

Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Jonival Lucas Junior (PMDB)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)
Titulares Suplentes

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius

Cezar Schirmer
5 vagas

Iris Simões
José Carlos Elias

Jutahy Junior·
Narcio Rodrigues

Saulo Pedrosa
1 vaga

Confúcio Moura
Salatiel Carvalho

4 vagas

Claudio Cajado
Expedito Júnior (PSDS)

Francisco Coelho
Lael Varella

Pedro Fernandes
Werner Wanderer

1 vaga

Adauto Pereira
Gilberto Kassab

Pedro Pedrossian (PPB)
Zila Bezerra (PTB)

2 vagas

PFL

PMDB

Corauci Sobrinho
José Carlos Aleluia
Luis Barbosa
Mussa Demes
Neuton Lima
Pedro Irujo
1 vaga

Armando Monteiro
Darcfsio Perondi
Jorge Alberto
Osmar Serraglio
2 vagas

Aracely de Paula
Francistônio Pinto
Joaquim Francisco
Paulo Braga
Vic Pires Franco
1 vaga

Coriolano Sales
Gustavo Fruet
João Matos
Nair Xavier Lobo
2 vagas

José Teles
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Rocha
Sérgio Reis
2 vagas



Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefones: 318-6874

Hugo Biehl
Ibrahim Abi-ackel
Jonival Lucas Junior (PMDB)

Walfrido Mares Guia
1 vaga

PPB

PTB

PDT

Gerson Peres
Romel Anizio

Yvonilton Gonçalves (PFL)

Luiz Antonio Fleury
Silas Câmara

Cabo Júlio

Regis Cavalcante
PPS

Paulo José Gouvêa

1 vaga

Eurfpedes Miranda Fernando Coruja
Bloco Pl,PST,PMN,PSD,PSl

Almeida de Jesus Paulo José Gouvêa

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local.: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, sI 168-A
Telefones: 318-8437/8418
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 151, DE 1995,QUE "ALTERA A REDAÇÃO
00 INCISO 11 DO ART. 37 E DO PARÁGRAFO 7° DO ART. 144
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA. (SEGURANÇA

PÚBLICA)
Presidente: Aldir Cabral (PFL)
1° Vice-Presidente: Lino Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Titulares Suplentes

Bloco PSB,PC do B

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL". (REFORMA

TRIBUTÁRIA)
Presidente: Germano Rigolto (PMDB)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)
Titulares Suplentes

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana

Virgílio Guimarães
1 vaga

Edinho Bez
Gastão Vieira
José Chaves

Waldemir Moka
3 vagas

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Gerson Peres
1 vaga

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Basílio Villani
Inaldo Leitão

Manoel Salviano
1 vaga

Carlos Alberto Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pantoja
João Carlos Bacelar
José Carlos Aleluia
Pauderney Avelino

Pedro Pedrossian (PPB)
Wilson Braga

PFl

PT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Milton Temer
Ricardo Berzoini
2 vagas

Antonio Kandir
José Militão (PTB)
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Márcio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço (PPS)

Felter Junior
João Pizzolatti
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSDB)

Antônio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigotto
José Priante
Luiz Bittencourt
Paulo Lima
1 vaga

Eliseu Resende
Jorge Khoury
José Carlos Fonseca Jr.
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Pedro Fernandes
Ronaldo Caiado

1 vaga

Dr. Evilásio

Adauto Pereira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
Reginaldo Germano

Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

1 vaga

Mendes Ribeiro Filho
5 vagas

Antonio Feijão
Arnon Bezerra

Badu Picanço (PL)
Feu Rosa

Max Rosenmann (PMDB)
Zenaldo Coutinho

PPS

PFl

PT

PSDB

PMDB

1 vaga

Alexandre Cardoso

Abelardo Lupion
Aldir Cabral
Gervásio Silva
José Thomaz Nonô
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Hélio Costa
Luiz Biltencourt
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Tadeu Filippelli
1 vaga

Uno Rossi
Marcus Vicente (PPB)
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feijó
Wanderley Martins (PSB)
Zulaiê Cobra

Bloco PSB,PC do B
Gonzaga Patriota Agnelo Queiroz (PCdoB)

Bloco Pl,PST,PMN,PSD,PSL

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefones: 318-8437 318-8418
FAX: 318-8418

Eduardo Paes (PFL)
1 vaga

PDT

Eujácio Simões

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Eurípedes Miranda
1 vaga

Enio Bacci
Fernando Zuppo (S.PART.)

Bloco PSB,PC do B
Eduardo Campos Sérgio Miranda (PCdoS)

Bloco Pl,PST,PMN,PSD,PSl
Ronaldo Vasconcellos

Jair Bolsonaro
2 vagas

1 vaga

Carlos Santana
Nelson Pellegrino

Wellington Dias
1 vaga

Roberto Jefferson
PTB

PDT

PPB

Geraldo Magela
José Genoíno
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Rolim

Eurípedes Miranda

Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Edmar Moreira
1 vaga

Luiz Antonio Fleury



___ iJlliIIIIIil.l.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO QUE DÁ NOVA
REDAÇÃO AO INCISO 11, DO § 1°, DO ART. 40, COM A

REDAÇÃO DADA PELA EMENDA À CONSITITUIÇÃO N° 20/98,
ESTABELECENDO A IDADE DE SETENTA E CINCO ANOS
PARA A APOSENTADORIA COMPULSÓRIA NO SERViÇO

PÚBLICO

Secretário(a): .

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 254-A, DE 2000, DO PODER EXECUTIVO,
QUE "ALTERA O ART. 42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES

CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, PRORROGANDO, POR
DEZ ANOS, A APLICAÇÃO, POR PARTE DA UNIÃO, DE
PERCENTUAIS MíNIMOS DO TOTAL DOS RECURSOS

DESTINADOS À IRRIGAÇÃO NAS REGIÕES CENTRO-OESTE
E NORDESTE"

Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jaime Fernandes (PFL)

PTN

PMDB

2 vagas

Ben-hur Ferreira
Fernando Ferro

José Pimentel

Cleuber Carneiro
Costa Ferreira
Jairo Carneiro
Paes Landim
VilmarRocha

1 vaga

Suplentes

Regis Cavalcante
1 vaga

Marcos de Jesus

1 vaga

João Leão (PPB)
Uno Rossi

Lúcia Vânia
Ricardo Rique

Ricarte de Freitas
3 vagas

Euler Morais
IgorAvelino

Jonival Lucas Junior
Luiz Bittencourt

Norberto Teixeira
, 1 vaga

Suplentes

Adolfo Marinho
Fernando Gonçalves

Feu Rosa
Jovair Aranles

Luiz Antonio Fleury
Sampaio D6ria

PHS

Bloco PL,PSL

Bloco PSB,PC do B

Bloco PSDB,PTB
Augusto Franco
Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão
João Castelo
José Carlos Martinez
Lúcia Vânia

Gonzaga Patriota
Sérgio Novais

Eujácio Simões

Presidenle:
1° Vice"Presidente: Augusto Franco (PSDB)
2° Vice-Presidenle: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Atila Uns (PFL)
Relator: Nelson Meurer (PPB)
Titulares

Geovan Freitas
Marcelo Caslro
Osvaldo Reis
Pedro Chaves
Telé Bezerra
1 vaga

Bloco PFL,PST
Darci Coelho
Jaime Fernandes
OsValdo Coelho
Ronaldo Caiado
Wilson Braga
1 vaga

Secretário(a): Estevam dos Santos Silva
Local: Serviço Comissões Especiais -Anexo 11 - Sala 165-b
Telefones: 3187064/3187060
FAX: 3182140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARE<::ER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 281-A, DE 2000, QUE "DÁ NOVA

REDAÇÃO AO INCISO I.DO § 1°DO ART. 73 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (ALTERA CRITÉRIO DE

NOMEAÇÃO DE MINISTRO DO TCU)

Antônio Jorge
B.Sá
Chiquinho Feitosa
João Castelo
José Teles
Murilo Domingos
Nilo Coelho
Paulo Mourão

PT

Bloco PSDB,PTB

Pauderney Avelino (PFL)

Avenzoar Arruda
João Grandão
Wellington Dias

Clementino Coelho
Neiva Moreira

PMDB

PPB
Enivaldo Ribeiro
Pastor Amarildo
Roberto Balestra

2° Vice-Presidente: Avenzoar Arruda (PT)
3ovice-Presidente: PaslorAmarildo (PPB)
Relator: João Castelo (PSDB)
Titulares

Marcos de Jesus
Robério Araújo

2 vagas

1 vaga

4 vagas

Suplentes

Adauto Pereira
Celcita Pinheiro

Chico Sardelli
Gervásio Silva

lédio Rosa
Lavoisier Maia

6 vagas

DL Benedito Dias
José Unhares

1 vaga

Ivan Paixão
Pompeo de Mattos

Fernando Gonçalves
Mareio Matos

André Benassi
Armando Abllio

Itamar Serpa
José Múcio Monteiro

2 vagas

PT

PTB

PPB

Bloco PL,PSL

Bloco PDT,PPS

Arnaldo Faria de Sá
Eduardo Seabra

Alceu Collares
Regis Cavalcante

Medeiros
Remi Trinta

Adão. Preito
Aloizio Mercadante
Angela Guadagnin
Arlindo Chinaglia

Almei'inda de Carvalho
Jofran Frejat
Nilton Baiano

Lalre Rosado
Lamartine Posella
Mendes Ribeiro Filho
Osmar Terra
Osvaldo Biolchi
Telé Bezerra

PSDB
Anlonio Carlos Mendes Thame
Eduardo Barbosa
Léo Alcântara
Pedro Canedo
Ricardo Rique
Vicenle Caropreso

José de Abreu

PFL

Bloco PSB,PC do B
Agnelo Queiroz (PCdoB)
1 vaga

André de Paula
Francisco Coelho
João Mendes
Luis Barbosa
Paes Landim
Sérgio Bareetlos

Presidente:
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Titulares



Maria Abadia
Roberto Jefferson

Bloco PMDB,PST,PTN
Osmar Serraglio
Pinheiro Landim
Renato Vianna
3 vagas

PFL

Sérgio Guerra
1 vaga

Cezar Schirmer
Laíre Rosado

4 vagas

Carlos Santana
Marcos Afonso
2 vagas

Almir Sá
Iberê Ferreira (PTB)
Yvonilton Gonçalves (PFL)

PPB

PTB

4 vagas

João Tota
2 vagas

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-7063
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO, N° 294, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO PARÁGRAFO 1°00 ART. 54 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES

CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" - BATALHÃO SUEZ
Presidente: Iberê Ferreira (PTB)
1° Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Dino Fernandes (PPB)
Titulares Suplentes

Bloco PL,PSL

José Roberto Batochio
Bloco PSB,PC do B

José Antonio Almeida

PPS

2 vagas

Cabo Júlio

Airton Cascavel

Luisinho
2 vagas

Esther Grossi
Padre Roque

1 vaga

Osmar Serraglio
Paulo Lima

4 vagas

Átila Lins (PFL)
Bonifácio de Andrada
José Carlos Martinez

5 vagas

Arolde de Oliveira
Jaime Fernandes

Lael Varella
Lavoisier Maia

Roberto Pessoa (Licenciado)
1 vaga

PT

PPS

PPB

PMDB

Bloço PFL,PST

Bloco PSDB,PTB

Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL

1 vaga

Eujácio Simões

Bloco PSB,PC do B
Eduardo Campos
Jandira Feghali (PCdoB)

Bloco PDT,PPS

Dr. Antonio Cruz
Gastão Vieira
João Matos
Jonival Lucas Junior
Osvaldo Biolchi
Themfstocles Sampaio

Dino Fernandes
José Linhares
Marcus Vicente

Gilmar Machado
Iara Bernardi
1 vaga

Alexandre Santos
Lidia Quinan
Luiz Piauhylino
Márcio Fortes
Márcio Matos
Marisa Serrano
Rafael Guerra
1 vaga

Aracely de Paula
Celcita Pinheiro
Joel de Hollanda
Nice Lobão
Paes Landim
1 vaga

Paulo Baltazar 1 vaga

Neiva Moreira Serafim Venzon
PDT

Murilo Domingos Nelson Marquezelli

Bloco PSB,PC do B

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/165-B
Telefones: 318-7063
FAX: 3182140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 306-A, DE 2000, QUE "ACRESCENTA O
PARÁGRAFO TERCEIRO AO ARTIGO 215 DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, INSTITUINDO O PLANO NACIONAL DE
CULTURA".

Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
1° Vice-Presidente: Joel de Hollanda (PFL)
2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Marcus Vicente (PPB)
Relator: Lidia Quinan (PSDB)
Titulares Suplentes

João Paulo
3 vagas

1 vaga

1 vaga

Eujácio Simões

Fernando Coruja

Cleuber Carneiro
Lael Varella
Paulo Braga

Paulo Gouvêa
Pedro Fernandes

1 vaga

Dr. Benedito Dias
Edmar Moreira

1 vaga

Regis Cavalcante

6 vagas

Deusdelh Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Lima
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado
1 vaga

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas

PT

PFL

PSDB

PMDB

PPB

Átila Lins
Chico Sardelli
Jairo Carneiro
Paulo Marinho
Vilmar Rocha
1 vaga

Marcos Cintra (PFL)

Carlito Merss
Geraldo Magela
Waldir Pires
1 vaga

PDT

PT

Edison Andrino
Freire Júnior
Marcelo Barbieri
3 vagas

PHS
Agnaldo Muniz

Dino Fernandes (PPB)
Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Inaldo Leitão
Rommel Feijó
Sérgio Reis (PTB)

Eni Voltolini
Luiz Fernando
Nelson Meurer

Francisco Rodrigues
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
2 vagas

Ibrahim Abi-ackel (PPB)



Suplentes

À ALíNEA "E" DO INCISO 11 DO § 5° DO ARTIGO 128 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL",

Celeita Pinheiro
Cesar Bandeira

Marcondes Gadelha
Nice Lobão

Robson Tuma
2 vagas

1 vaga

2 vagas

De Velasco
PTN

Bloco PL,PSL
Oliveira Filho

João Sampaio
1 vaga

1 vaga

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: (Oxx61)318-8790
FAX: (Oxx61)318-2140

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAO QUE DÁ NOVA
REDAÇAO AO § 2° DQ ART. 57 DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL.

PMDB
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

4 vagas

Presidente:
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
TItulares

PFL
André de Paula
Aroldo Cedraz
Ayrton Xerêz
Paulo Marinho
Roberto Pessoa (Licenciado)
Sérgio· Barcellos

PSDB

Suplentes

Darci Coelho
lédio Rosa

Jaime Martins
Lavoisier Maia

Neuton Uma
Paulo Gouvêa

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

PSDB

PT

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefones: 318-8428

Enio Bacci Coriolano Sales (PMDB)
Bloco PSB,PC do B

José Antonio Almeida Djalma Paes
Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL

Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos

Aloysio Nunes Ferreira
André Benassi
Inaldo Leitão
Narcio Rodrigues
Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho

PMDB
Antônio do VaUe
Freire Júnior
José Priante
Pedro Novais
Renato Vianna
Zé índio

PT
Marcos Afonso
Milton Temer
Paulo Delgado
Professor Luizinho

Anivaldo Vale
Átila Lira

Bonifácio de Andrada
Vicente Arruda

Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

Osmar Terra
5 vagas

4 vagas

4 vagas

Ary Kara (PTB)
Augusto Farias
Gerson Peres

Nelson Marquezelli
1 vaga

PPB

PTB

PDT

4 vagas

Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Eurico Miranda

1 vaga

Max Mauro
1 vaga

PPB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 374, DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°41212001, DO

SENHOR SENADOR JEFFERSON PERES, QUE "ALTERA O
ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,

INTRODUZINDO ARTIGOS PARA. INSTITUIR O FUNDO DE
DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA OCIDENTAL",

Presidente: Luiz Fernando (PPB)
1° Vice-Presidente: Antonio Feijão (PSDB)
2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
Relator: ÁtilaLins (PFL)
Titulares Suplentes

Francisco Dornelles
João Leão
Márcio Reinaldo Moreira

PTB
Félix Mendonça
Josué Bengtson

Bloco PDT,PPS
Giovanni Queiroz
Rubens Bueno

Bloco PL,PSL
Cornélio Ribeiro
Juquinha

Bloco PSB,PC do B
Aldo Arantes (PCdoB)
Alexandre Cardoso

PSDC
1 vaga

Secretário(a): .

Almir Sá
Wagner Salustiano

1 vaga

José Carlos Elias
Zila Bezerra

Airton Dipp
1 vaga

Alceste Almeida
Almeida de Jesus

2 vagas

1 vaga

Átila Lins
Francisco Garcia
Luciano Castro
Luis Barbosa
Pauderney Avelino
Salomão Cruz

Antonio Feijão
Arthur Virgflio
Fátima Pelaes

PFL

PSDB

Celcita Pinheiro
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
Pedro Fernandes
Sérgio Barcellos

1 vaga

Anivaldo Vale
Expedito Júnior

Nicias Ribeiro



Sérgio Barros
Sérgio Carvalho
Zenaldo Coutinho

PMDB

3 vagas José Pimentel
Luiz Alberto
Pedro Eugênio
Ricardo Berzoini

4 vagas

Bloco PSB,PC do B
Vanessa Grazziotin (PCdoB) Socorro Gomes (PCdoB)
1 vaga 1 vaga

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefones: 318-8430
FAX: 318-2140

APERFEiÇOA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL E O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL, ESTABELECE
NORMAS DE TRANSiÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Presidénte: Roberto Pessoa (PFL)
1° Vice-Presidente: André Benassi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Pedro Eugênio (PT)
3° Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Carlos Eduardo Cadoca (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL

PT

Airton Dipp
1 vaga

1 vaga

Dr. Evilásio
1 vaga

Iberê Ferreira
José Mifitão

4 vagas

Vadão Gomes
2 vagas

Arnon Bezerra
Luiz Ribeiro
Paulo Feijó

Wilson Santos
2 vagas

Dr. Antonio Cruz
5 vagas

Francisco Garcia
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Paulo Gouvêa
Salomão Cruz
Wilson Braga

Duilio Pisaneschi
1 vaga

Almeida de Jesus
Remi Trinta

Augusto Nardes
Eni Voltolini

Luis Carlos Heinze

PTB

PT

PFL

PPB

PSDB

PMDB

Bloco PDT,PPS

PPB

PTB

PTN

Bloco PL,PSL

Custódio Mattos
Feu Rosa
Lino Rossi
Luiz Piauhylino
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

Agnaldo Muniz
João Eduardo Dado

Abelardo Lupion
Chico Sardelli
Eduardo Paes
Joaquim Francisco
Moroni Torgan
Zezé Perrella

Angela Guadagnin
Arlindo Chinaglia
Carlos Santana
Geraldo Magela

Divaldo Suruagy (PST)

Hélio Costa
João Magalhães
Nair Xavier Lobo
Nelo Rodolfo
Roland Lavigne
Tadeu Fifippelli

Luciano Bivar
Ronaldo Vasconcellos

Bloco PSB,PC do B
Agnelo Queiroz (PCdoB)
Roberto Argenta (PHS)

Arnaldo Faria de Sá
Luiz Antonio Fleury

Edmar Moreira
Gerson Peres
Jair Bolsonaro

Dilceu Sperafico
Felter Junior
Hugo Biehl

Antônio Jorge
Nelson Marquezelli

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: (Oxx61)318-8790
FAX: (Oxx61)318-2140

ALTERA O ART. 144 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA
DISPOR SOBRE AS COMPETÊNCIAS DA GUARDA
MUNICIPAL E CRIAÇÃO DA GUARDA NACIONAL

Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
1° Vice-Presidente: Roland Lavigne (PMDB)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Chico Sardelli (PFL)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

6 vagas

Chico Sardelli
Gervásio Silva

lédio Rosa
Jaime Martins

Pedro Irujo
Rodrigo Maia

4 vagas

6 vagas

Eduardo Seabra
1 vaga

José Melo (PFL)

Max Rosenmann
Wilson Gignachi

4 vagas

Airton Cascavel
Giovanni Queiroz

Almir Sá
Dr. Bénedito Dias

1 vaga

Oscar Andrade
Raimundo Santos

PT

PTB

PPB

PHS

Bloco PL,PSL

Bloco PDT,PPS

Carlos Alberto Rosado
Jorge Khoury
Marcos Cintra
Moreira Ferreira
Paulo Marinho
Roberto Pessoa (Licenciado)

PSDB
Adolfo Marinho
Affonso Camargo
Alberto Goldman
Alex Canziani
Alexandre Santos
André Benassi

Sebastião Madeira (PSDB)

Alceste Almeida
Robério Araújo

Silas Câmara
Zila Bezerra

Babá
Marcos Afonso
Nilson Mourão
1 vaga

PMDB

Gerson Peres
João Tota
Luiz Fernando

Agnaldo Muniz
Eurípedes Miranda

Armando Monteiro
Carlos Eduardo Cadoca
Coriolano Sales
MarCélo Castro·
Moacir Michelelto
Silas Brasileiro

Contácio Moura
José Priante
Jurandil Juarez
Pedro Chaves
Pédro Novais
Renato Vianna



1 vaga

Hugo Biehl
Jair Bolsonaro

1 vaga

6 vagas

José Teles
Lidia Quinan

Paulo Feij6
3 vagas

João Coser
3 vagas

Sérgio Reis
1 vaga

Regis Cavalcante
1 vaga

De Velasco
Raimundo Santos

André de Paula
Francistônio Pinto

lédio Rosa
José Carlos Coutinho

Mauro Fecury
Neuton Lima

PT

PTB

PFL

PPB

PSDB

PMDB

Bloco PL,PSL

Bloco PDT,PPS

Fernando Gonçalves
1 vaga

Alexandre Santos
João Castelo
Nilo Coelho
Ricardo Rique
Salvador limbaldi
Vicente Caropreso

Carlito Merss
Fernando Gabeira
Jaques Wagner
Luciano lica

Ronaldo Vasconcellos
Valdeci Paiva

Eni Voltolini
João Pizzolatti
Leodegar Tiscoski

Edison Andrino
Gustavo Fruet
Marcelo Teixeira
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Themlstocles Sampaio

Fernando Coruja
João Herrmann Neto

Eduardo Paes
Gervásio Silva
José Carlos Fonseca Jr.
Paulo Gouvêa
Pedro Fernandes
Santos Filho

Luis Barbosa (PFL)

Secretári()(a): Francisco Lopes
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-7066
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO QUE "ALTERA0 INCISO IV, DO ART. 20, DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (EXCLUINDO DOS BENS DA

UNIÃO ou DOS ESTADOS AS ILHAS OCeÂNICAS E
COSTEIRAS QUE INTEGRAM O TERRITÓRIO DE MUNiCípIO).
Presidente: Nilo Coelho (PSDB)
1° Vice-Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
2° Vice-Presidente: C<lrlito Mers~ (PI)
3°Vice-Presidénte: Themístocles Sampaio (PMDB)
Relator: Eni Vonolini (PPB)
Titulares Suplentes

1 vaga

Márcio Bitiar
1 vaga

Magno Malta
Remi Trinta

Odllio Balbinotli
Pedro Canedo

Sérgio Carvalho
Sérgio Reis
lUa Bezerra

3 vagas

Damião Feliciano
5 vagas

Deusdeth Pantoja
Luciano Castro

Mauro Fecury
Salomão Cruz

Sérgio Barcellos
1 vaga

Orlando Fantazzini
2 vagas

Cabo Júlio (PSl)
Inácio Arruda (PCdoB)

PT

PPB

PMDB

Bloco PFL,PST

Bloco PSDB,PTB

Asdrubal Bentes
Confúcio Moura
Elcione Barbalho
Igor Avelino
Jurandil Juarez
Marinha Raupp

Antonio Feijão
Arthur Virgflio
Josué Bengtson
Julio Semeghini
Léo Alcântara
Silas Câmara
Vicente Arruda
1 vaga

Atila Lins
Francisco Garcia
Francisco Rodrigues
Pauderney Avelino
2 vagas

Luciano lica
Marcos Afonso
Nilson Mourão

PHS

Bloco PDT,PPS

Bloco PL,PSL

Gonzaga Patriota
Wanderley Martins

Bispo Rodrigues
Ronaldo Vasconcellos

Bloco PSB,PC do B

Airton Cascavel
Neiva Moreira

Edir Oliveira (PTB)

Secretário{a): Heloísa Maria. M, Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: (OXX61)318-6874
FAX: (Oxx61) 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 550-A, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO
ANTÔNIO FEIJÃO EOUTROS, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO

ART. 40 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, ALTERA O PRAZO DE VIGÊNCIA DA ZONA

FRANCA DE MANAUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Francisco Garcia (PFL)
1° Vice-presidente: Julio Semeghini (PSDB)
2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: João Tota (PPB)
Relator: Elcione Barbalho (PMDB)
Titulares Suplentes

Dr. Benedito Dias
João Tota
Luiz Fernando

Bloco PSB,PC do B
Agnelo Queiroz (PCdoB)
Vanessa Grazziotin (PCdoB)

Bloco PDT,PPS
Airton Cascavel
Eurípedes Miranda

Bloco PL,PSL
Raimundo Santos

PHS

Almir Sá
Jair Bolsonaro

1 vaga

2 vagas

Giovanni Queiroz
1 vaga

Robério Araújo

Bloco PSB,PC do B
Socorro Gomes (PCdoB) 2 vagas
1 vaga

PHS
Darcfsio Perondi (PMDB) Roberto Argenta

Secretário{a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 165-8
Telefones: 318-7051
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E



PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 598-A, DE 1998, QUE "ALTERA A

REDAÇÃO DAS LETRAS "A", "B", "C" E "O" DO INCISO VI
DO § 3° DO ART. 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (IDADE

MíNIMA PARA CARGO ELETIVO)
Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
1° Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
2° Vice-Presidente: Orlando Fantazzini (PT)
3° Vice-Presidente: Eni Voltolini (PPB)
Relator: Paulo Magalhães (PFL)
Titulares Suplentes

Paulo José Gouvêa
PPS

Bloco PMDB,PST,PTN

1 vaga

Valdeci Paiva

Feu Rosa
Léo Alcântara
Rafael Guerra

Renildo Leal
3 vagas

Elcione Barbalho
Moacir Michelelto

5 vagas

João Grandão
Marcos Afonso

2 vagas

Fernando Coruja

Gervásio Silva
José Mendonça Bezerra

Luis Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrella

2 vagas

Augusto Nardes
Jonival Lucas Junior (PMDB)

1 vaga

PT

PDT

PPB

Fernando Gonçalves
Max Mauro
Odflio Balbinotti
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

PFL

Glycon Terra Pinto
Luiz Biltencourl
Saraiva Felipe
4 vagas

Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Gerson Gabrielli
Moreira Ferreira
Sérgio Barcellos
2 vagas

Pompeo de Mattos

Cleonêncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl

Adão Preito
Fernando Ferro
Luiz Sérgio
Padre Roque

Bloco PSB,PC do B
Socorro Gomes (PCdoB)

Bloco PL,PSL

PT

PMDB

Carlos Dunga
Félix Mendonça

Helenildo Ribeiro
Osmânio Pereira

Rommel Feijó
Sérgio Reis

Zulaiê Cobra
1 vaga

Asdrubal Bentes
Osvaldo Reis

4 vagas

Bloco PFL,PST
Antônio Carlos Konder Reis

Francistônio Pinto
Mauro Fecury

Osvaldo Coelho
Paulo Gouvêa

1 vaga

Bloco PSDB,PTB
Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Edir Oliveira
Inaldo Leitão
João Almeida
Nelson Trad
Salvador Zimbaldi
Vicente Caropreso

Jairo Carneiro
José Rocha
Neuton Lima
Paulo Magalhães
Sérgio Barcellos
1 vaga

Cezar Schirmer
Coriolano Sales
Lafre Rosado
Luiz Bittencourl
Mauro Lopes
1 vaga

João Paulo
Orlando Fantazzini
Pedro Celso

3 vagas

PPB

Ayrton Xerêz (PFL)

Walfrldo Mares Guia (PTB)
PHS

Fernando Gabeira (PT)

1 vaga

Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavirnento Superior, Sala 165-B
Telefones: (61) 318-7058
FAX: (61) 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL N° 618, DE 1998 QUE "ACRESCE INCISO
AO ART. 20 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (INCLUI ENTRE

OS BENS DA UNIÃO O PATRIMÔNIO GENÉTICO)
Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)
Titulares Suplentes

Lincoln Porlela
PV

Bloco PDT,PPS

Atila Lins
Gervásio Silva

José Mendonça Bezerra
Pauderney Avelino

Pedro Irujo

PFL
Aracely de Paula
Deusdeth Pantoja
Gerson Gabrielli
José Rocha
Moreira Ferreira

Secretário(a): Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefones: 318-7062/318-7061
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 639, DE 1999, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO § 5° DO ART. 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 04, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, RESTABELECENDO A

INELEGIBILIDADE PARA OS MESMOS CARGOS, NO
PERíODO SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA,

DOS GOVERNADORES DE ESTADO E DO DISTRITO
FEDERAL, DOS PREFEITOS E DE QUEM OS HOUVER

SUCEDIDO OU SUBSTITUíDO NOS SEIS MESES
ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA ÀQUELA.

(INELEGIBILIDADE)
Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-ackel (PPB)
Titulares Suplentes

Félix Mendonça

1 vaga

2 vagas

3 vagas

2 vagas

Bloco PL,PSL

Bloco PSDB,PTB

Bloco PSB,PC do B
2 vagas

Eni Voltolini
Gerson Peres
Marcus Vicente

1 vaga

Márcio Biltar
1 vaga

B.Sá

Alceste Almeida



José Roberto Batochio Fernando Coruja
Bloco PSB,PC do B

Sérgio Novais José Antonio Almeida
Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL

Almeida de Jesus Cabo Júlio

Secretário(a): Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior - Sala 168-A
Telefones: 318-7062
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI 1483, DE 1999, QUE "INSTITUI A

FATURA ELETRÔNICA E A ASSINATURA DIGITAL NAS
TRANSAÇÕES DE COMÉRCIO ELETRÔNICO"

Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
1° Vice-Presidente: Marçal Filho (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Wigberto Tartuce (PPB)
Relator: Julio Semeghini (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

Bloco PSDB,PTB

6 vagas

Armando Abllio
Arnon Bezerra

Eduardo Barbosa
Julio Semeghini

Lidia Quinan
Renildo Leal

2 vagas

Dr. Rosinha
Henrique Fontana

Jaqués Wagner

Cleuber Carneiro
Gervásio Silva

Gilberto Kassab
Jaime Fernandes

José Carlos Aleluia
1 vaga

Pedro Eugênio (PT)

Marcos Rolim (PT)

Paulo Baltazar

Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Celso Russomanno
Mário Negromonte

4 vagas

Celso Russomanno
Yvonilton Gonçalves (PFL)

1 vaga

Luisinho (PPB)

Valdeci Paiva

PV

1 vaga

Zezé Perrella
2 vagas

PT

PPS

PDT

PPB

Bloco PL,PSL

Bloco PSB,PC do B

Bloco PSB,PC do B

PPB
Dr. Benedito Dias
Eni Voltolini
José Janene

PT

PMDB

Bloco PFL,PST

Alexandre Cardoso

Bloco PSDB,PTB

Darcfsio Perondi
Glycon Terra Pinto
José Borba
Milton Monti
Saraiva Felipe
Zé índio

Claudio Cajado
Joaquim Francisco
Luciano Pizzatlo
Neuton Lima
Santos Filho
1 vaga

Luciano Zica
Marcos Afonso
1 vaga

Carlos Mosconi
Iris Simões
Léo Alcântara
Luiz Antonio Fleury
Max Rosenmann (PMDB)
Rafael Guerra
Ricarte de Freitas
Vicente Caropreso

Fernando Gabeira (PT)

Emerson Kapaz

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 203, DE 1991, QUE "DISPÕE SOBRE

O ACONDICIONAMENTO, A COLETA, O TRATAMENTO, O
TRANSPORTE E A DESTINAÇÃO DOS RESíDUOS DE

SERViÇOS DE SAÚDE", E APENSADOS.
Presidente: Zé índio (PMOB)
1° Vice-Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Emerson Kapaz (PPS)
Titulares Suplentes

Cunha Bueno
Eliseu Moura
Wigberto Tartuce

Dr. Hélio

1 vaga

Marcos Cinlra (PFL)

Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Te~fones:318-6874

Jorge Bitlar
Professor Luizinho
2 vagas

Paulo Octávio
Rubem Medina
Vic Pires Franco

Alberto Goldman
Carlos Batata
Léo Alcântara
Nelson Otoch

Sérgio Carvalho
1 vaga

4 vagas

Josué Bengtson

Regis Cavalcante

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

Vadão Gomes

7 vagas

Augusto Franco
Iris Simões

Márcio Fortes
Maria Abadia

Nelson Marquezelli
Paulo Kobayashi
Romeu Queiroz

Zenaldo Coutinho

Hermes Parcianello
Osvaldo Reis

Zé índio
3 vagas

Francisco Rodrigues
José Carlos Fonseca Jr.

Moroni Torgan
Paulo Marinho

Pedro Pedrossian (PPB)
1 vaga

PT

PPS

PTB

PDT

PPB

PSDB

PMDB

Hermes Parcianello
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Maria Elvira
Pinheiro Landim
2 vagas

Arolde de Oliveira
Corauci Sobrinho
Gerson Gabrielli
Luciano Pizzatto

Alex Canziani
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Ricardo Ferraço (PPS)
Rodrigo Maia (PFL)
Salvador Zimbaldi
Walfrido Mares Guia

Bloco PMDB,PST,PTN

1 vaga

1 vaga

Gerson Peres
Ibrahim Abi-ackel
Luiz Fernando

Fernando Ferro
João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
Jovair Arantes
Vicente Arruda
1 vaga

Paulo Octávio
1 vaga

Jorge Alberto
Norberto Teixeira
Paulo Uma
3 vagas



Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-8431
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI 2186, DE 1996, QUE "DISPÕE SOBRE A

SUBSrlTUlçÃO PROGRESSIVA DA PRODUÇÃO E DA
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUE CONTENHAM

ASBESTO/AMIANTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
1° Vice-Presidente: Lidia Quinan (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice"Presidente: Salomão Cruz (PFL)
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco PSDB,PTB

Bloco PMDB,PST,PTN

PFL

Cleuber Carneiro
Eliseu Resende

Francisco Garcia
João Mendes
Neuton Lima

1 vaga

Henrique Fontana
João Magno

Nilmário Miranda

Hermes Parcianello
Jorge Tadeu Mudalen

Marinha Raupp
Mendes Ribeiro Filho

Salatiel Carvalho
1 vaga

Alex Canziani
Antonio Carlos Mendes Thame

Dino Fernandes (PPB)
Dr. Heleno

João Castelo
Juquinha (PL)

Ronaldo Cezar Coelho
1 vaga

PT

PMDB

Bloco PFL,PST

Adolfo Marinho
Antonio Carlos Pannunzio
Custódio Mattos
Julio Semeghini
Márcio Fortes
Paulo Kobayashi
Ricardo Ferraço (PPS)
Rodrigo Maia (PFL)

Carlos Alberto Rosado
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Luciano Pizzatto
Marcos Cintra
Pedro Fernandes

Benito Gama
Jorge Alberto
José Chaves
Leur Lomanto
Milton Monti
Pinheiro Landim

Iara Bernardi
Maria do Carmo Lara
Professor Luizinho

Bloco PSDB,PTB

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo li - Sala 165-B
Telefones: 318-8790
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI N° 2763, DE 2000, QUE "DISPÕE .

SOBRE A pOLíTICA NACIONAL DE SANEAMENTO, SEUS
INSTRUMENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Presidente: Rodrigo Maia (PFL)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Adolfo Marinho (PSDB)
Titulares Suplentes

1 vaga

1 vaga

Freire Júnior
Geovan Freitas
Luiz Biltencourt

Norberto Teixeira
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

1 vaga

Fernando Coruja
Pedro .Eugênio (PT)

Alexandre Santos
Dr. Heleno

Lúcia Vânia
Osmânio Pereira

Paulo Mourão
Rommel Feijó

Walfrido Mares Guia
1 vaga

Regis Cavalcante (PPS)
PHS

Bloco PL,PSL

Bloco PDT,PPS
1 vaga

Dr. Hélio
Emerson Kapaz

Ronaldo Vasconcellos

Rubens Furlan (PPS)

Euler Morais
Marçal Filho
Nair Xavier Lobo
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
Themfstocles Sampaio
Zé Gomes da Rocha

Airton Roveda
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Juquinha (PL)
Lidia Quinan
Marcus Vicente (PPB)
Nelson Marquezelli
Pedro Canedo

Abelardo Lupion
Darci Coelho
Lael Varella
Moroni Torgan
Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos
1 vaga

Dr. Rosinha
Jair Meneguelli
Jaques Wagner
João Paulo

PT

PPB

Jaime Fernandes
José Carlos Fonseca Jr.
José Mendonça Bezerra

José Rocha
Pedro Pedrossian (PPB)

Ursicino Queiroz
1 vaga

João Grandão
Luciano Zica

2 vagas

Eliseu Moura
Eni Voltolini
Simão Sessim

Alexandre Cardoso
Sérgio Novais

IVan Paixão
João Sampaio

Ronaldo Vasconcellos

PPB
Dr. Benedito Dias

Felter Junior
João Pizzolatli

Bloco PSB,PC do B
Inácio Arruda (PCdoB)
José Antonio Almeida

Bloco PDT,PPS
Olimpio Pires

Pedro Eugênio (PT)
Bloco PL,PSL

Philemon Rodrigues
PHS

Bloco PL,PSL

Bloco PSB,PC do B
Aldo Arantes (PCdoB)

Marcos de Jesus
PPS

1 vagaDjalma Paes (PSB)

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo li, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefones: 318.8782
FAX: 318.2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N° 2905, DE 1997,
QUE "IMPÕE CONDiÇÕES PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE

ALIMENTOS GENETICAMENTE MODIFICADOS".
Presidente: Carlos Alberto Rosado (PFL)
1° Vice-Presidente: Saulo Pedrosa (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Grandão (PT)

1 vaga

Miriam Reid (PSB)

Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Cleonâncio Fonseca

1 vaga
PDT

Rubens Furlan
PHS

Ronaldo Vasconcellos (PL)

Pedro Valadares

Fernando Coruja

Roberto Balestra
Salomão Cruz (PFL)
Yvonilton Gonçalves (PFL)

Valdeci Paiva

Emerson Kapaz

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



Bloco PSDB,PTB

Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

Ben-hur Ferreira
Carlos Santana

Paulo Paim

3 vagas

Nair Xavier Lobo
5 vagas

Marcos de Jesus

Átila Uns
Cleuber Carneiro

Costa Ferreira
Lavoisier Maia

Nice Lobão
Pedro Irujo

Dr. Hélio
Regis Cavalcante

PT

PPB

PMDB

PV

Bloco PL,PSL

Bloco PFL,PST

Bloco PDT,PPS

Bloco PSB,PC do B
Agnelo Queiroz (PCdoB)

1 vaga

Uncoln Portela

Almerinda de Carvalho
José Unhares
Pastor Amarildo

Evandro Milhomen
Tânia Soares (PCdoB)

Alceu Col/ares
Ivan Paixão

Gilmar Machado
João Grandão
Luiz Alberto

Damião Feliciano
Freire JÚnior
Gessivaldo Isaias
Osmar Terra
2 vagas

Celcita Pinheiro
Reginaldo Germano
Yvonilton Gonçalves
Zezé Perrella
2 vagas

Suplentes

Freire Júnior
José BOrba

Marcelo Castro
Osvaldo Reis

2 vagas

Fernando Ferro
Iara Bernardi

Luci Choinacki
1 vaga

José Carlos Elias
José Carlos Martinez

Odilio Balbinotti
Paulo Mourão
Pedro Canedo

Welinton Fagundes (PL)
2 vagas

Adauto Pereira
Deusdeth Pantoja

Jaime Martins
Joaquim Francisco

Paulo Octávio
Pedro Pedrossian (PPB)

1 vaga

Bloco PFL,PST

PPB

ConfÚcio Moura
Darcfsio Perondi
Igor Avelino
Moacir Micheletto
Silas Brasileiro
1 vaga

PT

PMDB

João Grandão
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Afonso
Nilson Mourão

Abelardo Lupion
Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Coelho
José Rocha
Luciano Pizzatto
1 vaga

Carlos Batata
Carlos Dunga
Luiz Ribeiro
Nelson Marquezelli
Saulo Pedrosa
Xico Graziano
2 vagas

3° Vice-Presidente: Hugo Biehl (PPB)
Relator: Confúcio Moura (PMDB)
Titulares

Bloco PSB,PC do B
Aldo Arantes (PCdoB) Vanessa Grazziotin (PCdoB)
Sérgio Novais 1 vaga

Secretário(a): Ana Clara FonsecaSerejo
Local: Anexo 11 , Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-7555
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N° 3198, DE 2000,

QUE "INSTITUI O ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL, EM
DEFESA DOS QUE SOFREM PRECONCEITO OU

DISCRIMINAÇÃO EM FUNÇÃO DE SUA ETNIA, RAÇA EIOU
COR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Saulo Pedrosa (PSDB)
1° Vice-Presidente: Osmar Terra (PMDB)
2° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PPB)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)
Titulares Suplentes

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Roberto Balestra Secretário(a): Maria Terezinha Donati

Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165"B
Telefones: 318-8783
FAX: 318-2140/2995

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI 3561, DE 1997,

QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DO IDOSO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
1° Vice-Presidente:Almerinda de Carvalho (PPB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
Relator: Silas Brasileiro (PMDB)
Titulares Suplentes

Freire JÚnior
Osvaldo Biolchi

5 vagas

Carlos Mosconi
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Flávio Arns (PT)

Saulo Pedrosa
3 vagas

1 vaga

Celcita Pinheiro
Expedito Júnior (PSDB)

Lavoisier Maia

Bloco PSDB,PTB

PFL
Almerinda de Carvalho (PPB)
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha

Darcfsio Perondi
Euler Morais
João Matos
Maria Elvira
Silas Brasileiro
Teté Bezerra
Themfstocles Sampaio

Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Udia Quinan
Lúcia Vânia
Maria Abadia
Max Mauro
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos

Bloco PMDB,PST,PTN

Fernando Gabeira (PT)

Alceu Collares
Márcio Bittar

Airton Roveda
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Nelson Trad

4 vagas

Marcos Rolim (PT)

Paulo José Gouvêa
PV

Bloco PL,PSL

Bloco PDT,PPS

Bloco PSDB,PTB

Emerson Kapaz
Pompeo de Mattos

Eduardo Barbosa
Flávio Arns (PT)
João Almeida
Uno Rossi
Marisa Serrano
Murilo Domingos

Ronaldo Vasconcellos

Fernando Gabeira (PT)

Fetter Junior
Hugo Biehl
Salomão Cruz (PFL)



Moroni Torgan
Nice Lobão
Ursicino Queiroz
1 vaga

Marcos Afonso
Maria do Carmo Lara
Paulo Paim
Wellington Dias

Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Celso Russomanno
José Unhares

PT

PPB

Luis Barbosa
Medeiros (PL)

Roland Lavigne (PMDB)
1 vaga

Angela Guadagnin
Carlito Merss

Geraldo Magela
Padre Roque

3 vagas

Nelson Trad
Bloco PDT,PPS

Airton Dipp
João Herrmann Neto

Bloco PL,PSL
Luciano Bivar
1 vaga

Bloco PSB,PC do B
Jandira Feghali (PCdoB)
Pedro Valadares

PTN
José de Abreu

Iris Simões

Airton Cascavel
Dr. Hélio

Ronaldo Vasconcellos
1 vaga

Gonzaga Patriota
1 vaga

1 vaga

Secretário(a): Heloísa Pedrosa Oiniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-7056
FAX: 318-2140

PROJETETO DE LEI QUE "DISPÔE SOBRE A ORDENAÇÃO
DA AVIAÇÃO CIVIL, CRIA A AGÊNCIA NACIONAL DE

AVIAÇÃO CIVIL· ANAC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS",
Presidente: Alberto Goldman (PSOB)
1° Vice-Presidente: Paulo Magalhães (PFL)
2° Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Leur Lomanto (PMDB)
TItulares Suplentes

PFL
Eliseu Resende Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues Luis Barbosa
Heráclito Fortes Paes Landim
José Mendonça Bezerra Paulo Gouvêa
Paulo Magalhães Paulo Octávio
Robson Tuma Vic Pires Franco

PSDB
Alberto Goldman Alexandre Santos
Anivaldo Vale Antonio Feijão
Chico da Princesa Léo Alcântara
Chiquinho Feitosa Luiz Carlos Hauly
Feu Rosa Márcio Fortes
Luiz Piauhylino 1 vaga

PMDB
Albérico Filho José Chaves
Eunfcio Oliveira José Priante
João Henrique (Licenciado) Marçal Filho
Leur Lomanto Roland Lavigne
Olavo Calheiros 2 vagas
Wagner Rossi

PT
Jair Meneguelli José Genoíno
Orlando Fantazzini Paulo Delgado
Ricardo Berzoini 2 vagas
Teima de Souza

PPB
Cunha Bueno Augusto Nardes
Herculano Anghinetti Ricardo Fiuza
Simão Sessim 1 vaga

PTB
Eduardo Seabra Fernando Gonçalves

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior Sala 165-B
Telefones: (Oxx61) 318-8783
FAX: (Oxx61) 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N° 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA A FALÊNCIA,
A CONCORDATA PREVENTIVA E A RECUPERAÇÃO DAS

EMPRESAS QUE EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Chico da Princesa (PSOB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Fioravante (PT)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco PSB,PC do B
Clementino Coelho (PPS)

Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL
1 vaga

Anivaldo Vale
Vicente Caropreso

Veda Crusius
3 vagas

4 vagas

1 vaga

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

2 vagas

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

4 vagas

Adauto Pereira
Costa Ferreira

Expedito Júnior (PSDB)
Luis Barbosa

Paulo Marinho
Zezé Perrella

1 vaga

PT

PFL

PDT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Ary Kara (PTB)
Ibrahim Abi-ackel
Márcio Reinaldo Moreira

Fernando Coruja

Arlindo Chinaglia
Fioravante
Jair Meneguelli
1 vaga

Basflio Villani
Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovair Arantes
Nelson Oloch
Osmânio Pereira

Duilio Pisaneschi
1 vaga

João Henrique (Licenciado)
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
1 vaga

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza (PPB)
Rubem Medina

1 vaga

1 vaga

1 vaga

Robério Araújo

Dr. Hélio
PDT

PPS

PHS

Bloco PSB,PC do B

Bloco PL,PSL

1 vaga

Lincoln Portela

Fernando Coruja

Djalma Paes

Roberto Argenta



Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-7060
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N° 4.842, DE
1998, QUE "DISPÕE SOBRE O ACESSO A RECURSOS

Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165~B

Telefones: 318-7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR E
PROFERIR AO PROJETO DE LEI N° 4828, DE 1998, QUE

"DISPÕE SOBRE A PRODUÇÃO, O COMÉRCIO E A
FISCALIZAÇÃO DE SEMENTES, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
1° Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
2° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
3° Vice-Presidente: Odflio Balbinotti (PSDB)
Relator: Moacir Micheletto (PMDB)
Titulares Suplentes

Secretário(a): Cily Montenegro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-7056

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N° 4874, DE 2001,

QUE "INSTITUI O ESTATUTO DO DESPORTO".
Presidente: Jurandil Juarez (PMDB)
1° Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
2° Vice-Presidente: Pedro Canedo (P8DB)
3° Vice-Presidente:
Relator: Gilmar Machado (PT)
Titulares Suplentes

1 vaga

1 vaga

Valdeci PaiVa

Basílio Villani
Expedito Júnior

Josué Bengtson
Márcio Matos

Marcos Rolim (PT)

Dr. Hélio

Nelson Meurer
Salomão Cruz (PFL)

1 vaga

7 vagas

Marcos Afonso
Padre Roque

Teima de Souza
1 vaga

Fátima Pelaes
Fernando Gonçalves
José Múcio Monteiro

Lidia Quinan
Max Mauro

Sérgio Carvalho
2 vagas

Eliseu Resende
João Carlos Bacelar

José Carlos Fonseca Jr.
Roberto Argenta (PHS)

Sérgio Barcellos
Wilson Braga

1 vaga
PT

PFL

PDT

PPB

Bloco PSDB,PTB

Bloco PSDB,PTB

Bloco PMDB,PST,PTN

PV

PPS

Adolfo Marinho
Alex Canziani
Alexandre Santos
Jovair Arantes

Fernando Gabeira (PT)

Bloco PSB,PC do B
Socorro Gomes (PCdoB)

Bloco PL,PSL
Paulo José Gouvêa

Emerson Kapaz

Pompeo de Mattos

Dilceu Sperafico
Roberto Balestra
Romel Anizio

João Grandão
3 vagas

José Thomaz Nonô
Luciano Pizzatto
Neuton Lima
Ney Lopes
Zezé Perrella
2 vagas

Freire Júnior
Moacir Micheletto
Pedro Novais
Silas Brasileiro
3 vagas

B.Sá
Carlos Batata
Iris Simões
Renildo Leal
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

GENÉTICOS E SEUS PRODUTOS DERIVADOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" E AOS PROJETOS DE LEI N°S 4579, DE

1998,4751, DE 1998 E 1953, DE 1999, APENSADOS.
Presidente: Zezé Perrelia (PFL)
1° Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Romel Anizio.(PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)
Titulares Suplentes

De Velasco

Confúcio Moura
Edison Andrino

Freire Júnior
Marcelo Castro

2 vagas

Fetter Junior
Nelson Meurer

1 vaga

1 vaga

Márcio Bittar
1 vaga

Eujácio Simões

2 vagas

Luiz Sérgio
3 vagas

Antônio Jorge
Jovair Arantes

Nelson Marquezelli
Nilo Coelho

Sérgio Barros
3 vagas

Costa Ferreira
Gervásio Silva

Joaquim Francisco
Lael Varella

Pedro Fernandes
Reginaldo Germano

Vilmar Rocha

Pedro Eugênio (PT)
PPS

2 vagas

Abelardo Lupion
Cleuber Carneiro
Luciano Pizzatto
Marcondes Gadelha
Paulo Braga
Roberto Pessoa (Licenciado)
Ronaldo Caiado

Bloco PDT,PPS

Igor Avelino
Moacir Micheletto
Osvaldo Reis
Silas Brasileiro
Waldemir Moka
1 vaga

Bloco PSB,PC do B

Alceu Collares
Clementino Coelho

PFL

Luis Carlos Heinze (PPB)

Bloco PSDB,PTB

Bloco PMDB,PST,PTN

Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Roberto Balestra

Bloco PL,PSL

PPB

PHS

Adão Pretto
João Grandão
Nilson Mourão
Padre Roque

PT

Paulo José Gouvêa

Carlos Batata
Carlos Dunga
José Carlos Elias
Odflio Balbinotti
Paulo Mourão
Saulo Pedrosa
Xico GraZiano
1 vaga

Paulo José Gouvêa

Rubens Bueno



Bloco PSB,PC do B
Aldo Rebelo (PCdoB) Agnelo Queiroz (PCdoB)
1 vaga 1 vaga

Secretário(a): VALOIVINO T. FILHO
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior, sala 165-B
Telefones: 318.7063
FAX: 318.2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR W 167, DE 2000, QUE "INSTITUI O NOVO
ESTATUTO DA TERRA, QUE DISPÕE SOBRE A pOLíTICA

FUNDIÁRIA E AGRíCOLA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Presidente: Carlos Batata (PSDB)
1° Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PFL)
Titulares Suplentes

PMDB

Bloco PSDB,PTB

2 vagas

3 vagas

1 vaga

Márcio Bittar
1 vaga

Eliseu Moura
João Tota

1 vaga

Bispo Rodrigues

Angela Guadagnin
Jair Meneguelli

Márcio Matos (PTB)
1 vaga

Albérico Filho
João Colaço (PSDB)

4 vagas

José de Abreu (PTN)
Maria Abadia

Paulo Mourão
3 vagas

Antônio Jorge (PTB)
Jaime Martins

João Ribeiro
José Carlos Fonseca Jr.

Mauro Fecury
Raimundo Santos (PL)

Vilmar Rocha

PT

PFL

PPB

PSDB

PMDB

Dilceu Sperafico
Salomão Cruz (PFL)
Vadão Gomes

Bloco PSB,PC do B
Agnelo Queiroz (PCdoB)
Ezidio Pinheiro

Bloco PDT,PPS

PT

PPB

PHS

Adão Pretto
João Grandão
Padre Roque

Bloco PL,PSL

Agnaldo Muniz
Airton Dipp

Eujácio Simões

Hugo Biehl (PPB)

Anivaldo Vale
Helenildo Hibeiro
João Castelo
Max Rosenmann (PMDB)
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

Dr. Rosinha
Fernando Ferro
Gilmar Machado
1 vaga

Gilberto Kassab
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson Braga

Gustavo Fruet
Milton Monti
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
1 vaga

João Colaço (PSDB)
Moacir Micheletto
Roland Lavigne
Silas Brasileiro
Zé fndio

Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-7060
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR O PROJETO
DE LEI COMPLEMENTAR N° 09, DE 1999, QUE "DISPÕE
SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A INSTITUiÇÃO DE

REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PELA UNIÃO,
PELOS ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E PELOS

MUNiCíPIOS".
Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
1° Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
3° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

1 vaga

Rubens Bueno
1 vaga

Carlito Merss
João Grandão

Luiz Sérgio

6 vagas

Augusto Farias
2 vagas

Aldir Cabral
Chico Sardelli

Joel de Hollanda
Luis Barbosa

2 vagas

Carlos Dunga
Chiquinho Feitosa
Luiz Carlos Hauly

Luiz Piauhylino
Saulo Pedrosa

Sérgio Reis
2 vagas

Celcita Pinheiro
Luis Barbosa

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos

2 vagas

Ronaldo Vasconcellos

Paulo Feijó
Welinton Fagundes (PL)

2 vagas

PT

PPB

PMDB

PV

Bloco PL,PSL

Bloco PFL,PST

Bloco PDT,PPS

Darcísio Perondi
Dr. Antonio Cruz
Geovan Freitas
José Lourenço
Jurandil Juarez
Nelo Rodolfo

Léo Alcântara
Pedro Canedo
Sérgio Reis
1 vaga

Corauci Sobrinho
lédio Rosa
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Paulo Marinho
Zezé Perrella

Eurico Miranda
João Pizzolatti
1 vaga

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso

Olimpio Pires
Regis Cavalcante

Luciano Bivar

1 vaga

Bloco PFL,PST

Anivaldo Vale
Antônio Jorge
Carlos Batata
Paulo Mourão
Sérgio Barros
Welinton Fagundes (PL)
Xico Graziano
Zila Bezerra

Abelardo Lupion
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Paulo Braga
Ronaldo Caiado
1 vaga

Confúcio Moura 6 vagas Enivaldo Ribeiro Pastor Amarildo

----_._._-------_.__ .__..-



Djalma Paes Pedro Eugênio (PT)
Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL

Marcos de Jesus Remi Trinta

Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Servo de Comissões Especiais, Anéxo li, s/169-B
Telefones: 318-7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ELABORAR
ANTEPROJETO COM VISTAS À REFORMA DO REGIMENTO

INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.
Presidente: De Velasco (PSL)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-PreSidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Relator: Heráclito Fortes (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco PSB,PC do B

Dr. Hélio
Rubens Bueno

Bispo Wanderval
Lincolh Portela

Gastão Vieira
Lafre Rosado

Osmar Serraglio
Paulo Lima

4 vagas

Dr. Rosinha
Geraldo Magela

José Genofno
Virgflio Guimarães

Nelson Meurer
Simão Sessim

2 vagas

Aldir Cabral
José Rocha

Neuton Lima
Reginaldo Germano

Vic Pires Franco
3 vagas

André Benassi
Anivaldo Vale

Dino Fernandes (PPB)
Fernando Gonçalves

Julio Semeghini
Rafael Guerra

Sebastião Madeira
Vicehte caropreso

Zulaiê Cobra
1 vaga

Regis Cavalcante (PPS)

PT

PPB

PMDB

PHS

Bloco PL,PSL

Bloco PFL,PST

Bloco PDT,PPS

Bloco PSDB,PTB

João Sampaio
Márcio Bitlar

Roberto Argenta

Bispo Rodrigues
Ronaldo Vasconcellos

Gerson Peres
Romel Anizio
Wagner Salusliano
1 vaga

Coriolano Sales
João Colaço (PSDB)
Jorge Alberto
Jorge Wilson (PSDB)
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Olavo Calheiros
1 vaga

João Paulo
José Dirceu
Milton Temer
Nilmário Miranda

Aracely de Paula
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Gilberto Kassab
João Mendes
Paulo Octávio
Rubem Medina
Vilmar Rocha

Bloco PSB,PC do B
Haroldo Lima (PCdoB) Aldo Rebelo (PCdoB)
José Antonio Almeida Alexandre Cardoso

Bonifácio de Andrada
Cust6dio Mattos
Eduardo Seabra
João Almeida
Josué Bengtson
Marisa Serrano
Pedro Canedo
Rommel F('lij6
Salvador Zimbaldi
Xico Graziano

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO ESTUDO DAS
REFORMAS pOLíTICAS

Presidente: Olavo Calheiros (PMDB)
1° Vice-Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
2° ViceFPresidente: JoãoPaulo (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: João Almeida (PSDB)
Titulares Suplentes

Aracely de Paula
Celcila Pinheiro

Luís Barbosa
Pedro Fernandes
Sérgio Barcellos

2vagas

3 vagas

Gilmar Machado
José Genofno

Paulo Delgado
Virgflio Guimarães

GlyCOh Terra Pinto
5 vagas

Walfrido Mares Guia
1 vaga

Adolfo Marinho
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Luiz Carlos Hauly

Dr. HéliO

Robério Araújo (PL)
Yvonilton Gonçalves (PFL)

Chico da Princesa (PSDB)
Walfrido Mares Guia

PT

PFL

PDT

PTB

PPB

PDT

PTB

PSDB

PMDB
Albérico Filho
Freire Júnior
Nair Xavier Lobo
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Herculano Anghinetti
José Linhares

Arthur Virgílio
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Márcio Fortes
Zulaiê Cobra
1 vaga

Geraldo Magela
João Paulo
Professor Luizinho
1 vaga

Cesar Bandeira
Claudio Cajado
Heráclito Fortes
Jaime Martins
Joel de Hollanda
Paes Landim
1 vaga

Max Mauro
1 vaga

Alceu Collares

Nilton Baiano
1 vaga

Secretário(a): Leila Machado
Local: Servo de Comissões Espec., Anexo li, Sala 129-B
Telefones: 318~8434

José Roberto Batochio Fernando Coruja
Bloco PSB,PC do B

Pedro Valadares Djalma Paes
Bloco PL,PST,PMN;PSD,IPSL

De Velasco Lincoln Porteis

SecretáriO(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefones: 318-7063
FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS
SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS

PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS NO EXERCíCIO DE SUAS FUNÇÕES

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO



Bloco PSB,PC do B
José Antonio Almeida

Secretário(a): Tarcísio
Local: CEDI
Telefones: 318.6814 - 318.6816

SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE
SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA

RESOLUÇÃO N ° 29, DE 1993
Presidente: José Antonio Almeida (PSB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR TODOS OS
PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA CASA,

ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO ANEXO ÚNICO DO
ATO DE CRIAÇÃO, RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, CONFORME PREVISTO

NO ARTIGO 192, DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.
Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMDB)
Titulares Suplentes

Pedro Novais
2 vagas

Wellington Dias
1 vaga

José Múcio Monteiro
Luiz Carlos Hauly

Maria Abadia

Carlos Alberto Rosado
lédio Rosa

1 vaga

Sérgio Miranda (PCdoB)Djalma Paes

PT

Antônio do Valle
Edinho Bez
José Lourenço

PMDB

PPB

Átila Lira
Sampaio Dória
Veda Crusius

Paulo Magalhães
Ronaldo Caiado
Rubem Medina

PSDB

PFL

Angela Guadagnin
Henrique Fontana

Secretário(a): Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefones: 318-7061

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR O DESTINO DADO AOS RECURSOS

ANGARIADOS COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUiÇÃO
SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA- CPMF

Presidente: Átila Lira (PSDB)
1° Vice-Presidente: Antônio do Valle (PMDB)
2° Vice-Presidente: Angela Guadagnin (PT)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares Suplentes

PFL

Bloco PSDB,PTB

Bloco PMDB,PST,PTN
1 vaga

Inaldo Leitão

Enio Bacci Pompeo de Mattos
Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL

Eujácio Simões Ronaldo Vasconcellos
Bloco PSB,PC do B

Secretário(a): Estevam dos Santos Silva
Local: Anexo 11 sala 151-B
Telefones: 318-7064
FAX: 318-2182

COMISSÃO DESTINADA A "INVESTIGAR A APROPRIAÇÃO
INDÉBITA RELATIVA ÀS CONTRIBUiÇÕES

PREVIDENCIÁRIAS DOS TRABALHADORES DO SETOR
PRIVADO, AS ELIMINAÇÕES, EXCLUSÕES, QUITAÇÕES E
PARCELAMENTOS DE DÉBITO, BEM COMO EMISSÕES DE
CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO REALIZADAS PELO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NOS

ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS".
Presidente: Eduardo Paes (PFL)
1° Vice-Presidente: Celso Russomanno (PPB)
2° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
3° Vice-Presidente: Armando Abílio (PSDB)
Relator: Darcfsio Perondi (PMDB)
Titulares Suplentes

Jorge Khoury
José Carlos Fonseca Jr.
Marcondes Gadelha
Mussa Demes
Pauderney Avelino
Rubem Medina
1 vaga

Coriolano Sales
Edinho Bez
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
1 vaga

Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Danilo de Castro
Manoel Salviano
Narcio Rodrigues
Veda Crusius

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

Eduardo Paes (PFL)
Rodrigo Maia (PFL)

PMDB

PSDB

PT

PPB

PTB

PDT

Corauci Sobrinho
Darci Coelho

João Carlos Bacelar
Luciano Pizzatto

Paes Landim
Robson Tuma

1 vaga

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Euler Morais
Freire Júnior
Milton Monti

1 vaga

Adolfo Marinho
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Nilo Coelho

Sampaio Dória
Xico Graziano

Carlos Santana
João Grandão
José Pimentel
Milton Temer

Delfim Netto
Herculano Anghinetti

Márcio Reinaldo Moreira

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

José Linhares
Márcio Reinaldo Moreira

PTB
Márcio Matos

Bloco PDT,PPS
Pompeo de Mattos

Bloco PL,PSL
Eujácio Simões

Bloco PSB,PC do B
Sérgio Miranda (PCdoB)

PHS
Augusto Nardes (PPB)

PFL
Eduardo Paes
Neuton Lima
Ursicino Queiroz

PSDB
Armando Abflio

2 vagas

Max Mauro

1 vaga

Cornélio Ribeiro

Dr. Evilásio

Roberto Argenta

Cleuber Carneiro
Costa Ferreira

Marcondes Gadelha

LÚcia Vânia



PFL

PSDB
José Carlos Coutinho

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A "ACOMPANHAR A
REALIZAÇÃO DAS OITO AUDIÊNCIAS PREPARATÓRIAS DA I

CONFERÊNCIA MUNDIAL DE COMBATE AO RACISMO,
XENOFOBIA E INTOLERÂNCIAS CORRELATAS, A

REALIZAR-SE EM AGOSTO DE 2001, NA ÁFRICA DO SUL"
Presidente: Pinheiro Landim (PMDB)
1° Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)
Titulares Suplentes

João Grandão

Pastor Amarildo

Luiz Alberto (PT)

PT

PPB

POT
1 vaga

Gilmar Machado

Dr. Hélio José Roberto Batochio
Bloco PSB,PC do B

Agnelo Queiroz (PCdoB) Tânia Soares (PCdoB)

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A TRATAR DA
TRANPOSiÇÃO DE ÁGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO E

REVITALIZAÇÃO DO SEU CURSO, BEM COMO
APRESENTAR PROPOSTAS AO ORÇAMENTO QUE

VIABILlZEM ESTAS AÇÕES
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Caldas (PL)
3° Vice-Presidente: Mário Negromonte (PPB)
Relator: Marcondes Gadelha (PFL)
Titulares Suplentes
Albérico Filho (PMDB)
Almeida de Jesus (PL)
Antônio Jorge (PTB)
Aroldo Cedraz (PFL)
Augusto Franco (PSDB)
Avenzoar Arruda (PT)
B. Sá (PSDB)
Carlos Alberto Rosado (PFL)
Cesar Bandeira (PFL)
Ciro Nogueira (PFL)
Clementino Coelho (PPS)
Cleonâncio Fonseca (PPS)
Cleuber Carneiro (PFL)
Coriolano Sales (PMDB)
Damião Feliciano (PMDB)
Darci Coelho (PFL)
Djalma Paes (PSS)
Edmar Moreira (PPB)
Eduardo Jorge (Licenciado) (PT)
Félix Mendonça (PTB)
Fernando Ferro (PT)
Fernando Gabeira (PT)
Gonzaga Patriota (PSB)
Haroldo Uma (PCdoB)
Henrique Eduardo Alves (PMDS)
Herculano Anghinetti (PPS)
Iberê Ferreira (PT6)
Inácio Arruda (PCdoB)
João Caldas (PL)
João Leão (PPB)
Joel de Hollanda (PFL)
Jorge Nberto (PMDB)
Jorge Khoury (PFL)
José Unhares (PP6)
José Pimentel (PT)
José Rocha (PFL)
José Thomaz Nonõ (PFL)
Larre Rosado (PMDB)
Lavoisier Maia (PFL)
Luiz Dantas (PTS)
Manoel Salviano (PSDB)
Marcelo Teixeira (PMDB)
Marcondes Gadelha (PFL)
Marcos de Jesus (PL)

PV

Secretário(a): Leila Machado Campos de Freitas
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-6
Telefones: 318-8431
FAX: 318-2140

Fernando Gabeira (PT)

Alberto Goldman
Narcio Rodrigues

1 vaga

Albérico Filho
João Colaço (PSDB)

Benito Gama (PMDB)
Costa Ferreira

Wanderley Martins (PSB)

PFL

PPB

PMDB

PT

Bloco PSDB,PTB

Bloco PSB,PC do B

Bloco PMDB,PST,PTN

Luisinho

Salatiel Carvalho

Carlos Santana

João Almeida
Lino Rossi
Saulo Pedrosa

Raimundo Santos (PL)
Reginaldo Germano

Dr. Helena

Wanderley Martins

Damião Feliciano
Pinheiro Landim

Augusto Nardes (PPB)

Secretário(a): .

Secretário(a): Carla Tavares
Local: Anexo 11 - Sala 151 - B
Telefones: (xxx61)318-7067
FAX: (xxx61)318-2182

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR A
APURAÇÃO DAS DENÚNCIAS FEITAS NO ÚLTIMO DOMINGO

(21.04.02) PELA RDE GLOBO DE TELEVISÃO, NO
PROGRAMA FANTÁSTICO, SOBRE AS PROPOSTAS DE

NEGOCIATAS COM O DINHEIRO PÚBLICO NO MUNiCípIO DE
SÃO GONÇALO, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Titulares Suplentes

Carlos Mosconi Paulo Kobayashi
Vicente Caropreso Sebastião Madeira

PMDB
Darcfsio Perondi Rita Camata
Hélio Costa 2 vagas
Wagner Rossi

PT
Arlindo Chinaglia Paulo Paim
Dr. Rosinha Tarcisio Zimmermann

PPB
Celso Russomanno Jair Bolsonaro
Jofran Frejat Luisinho

PTB
Arnaldo Faria de Sá Renildo Leal

Bloco PDT,PPS
Alceu Collares Ivan Paixão

Bloco PL,PSL
1 vaga Cornélio Ribeiro

Bloco PSB,PC do B
Paulo Baltazar Sérgio Miranda (PCdoB)

PHS



Secretário(a): Fatima Moreira
Local: Serv. Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefones: 318-7060
FAX: 318-2140

Maria Abadia (PSDB)
Maria do Carmo Lara (PT)
Mário Negromonte (PPB)
Neiva Moreira (PDT)
Nelson Marquezelli (PTB)
Nilo Coelho (PSDB)
Osvaldo Coelho (PFL)
Osvaldo Reis (PMDB)
Paes Landim (PFL)
Paulo Braga (PFL)
Paulo Magalhães (PFL)
Pedro Eugênio (PT)
Philemon Rodrigues (PL)
Pinheiro Landim (PMDB)
Rafael Guerra (PSDB)
Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
Regis Cavalcante (PPS)
Ricardo Rique (PSDB)
Robério Araújo (PL)
Roberto Pessoa (Licenciado) (PFL)
Roberto Rocha (PSDB)
Ronaldo Vasconcellos (PL)
Saulo Pedrosa (PSDB)
Sérgio Guerra (PSDB)
Sérgio Novais (PSB)
Silas Câmara (PTB)
Teima de Souza (PT)
Ursicino Queiroz (PFL)
Waldir Pires (PT)
Wellington Dias (PT)
Wilson Braga (PFL)
10 vagas

Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Serv. Comssões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefones: 318-7060

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A EFETUAR A
CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO COM VISTAS A

IDENTIFICAR E REDUZIR, SE FOR O CASO, O NÚMERO DE
LEIS EM VIGOR, EM FACE DE SUA MULTIPLICIDADE E

REPETiÇÃO.
Coordenador: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim
VilmarRocha

PMDB
2 vagas

PSDB
Bonifácio de Andrada
Zenaldo Coutinho

PT
1 vaga

PPB
Ibrahim Abi-ackel

Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL
De Velasco

Secretário(a): Marcos Figueira
Local: Ala C sala T04, Anexo 11.
Telefones: 318-8430

GRUPO DE TRABALHO PARA ANALISAR AS PROPOSiÇÕES
EM TRAMITAÇÃO NA CÃMARA DOS DEPUTADOS QUE

DISPÕEM SOBRE IIIIIUNIDADE PARLAMENTAR E, SE FOR O
CASO, OFERECER SUGESTÕES ALTERNATIVAS.

Coordenador: Ibrahim Abi-ackel (PPB)
Titulares

PPB
Ibrahim Abi-ackel

PFL
Jaime Martins

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

PMDB
Cezar Schirmer

PT
Jaques Wagner

PTB
Luiz Antonio Fleury

Bloco PSB,PC do B
José Antonio Almeida

Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL
Bispo Rodrigues

PPS
Ricardo Ferraço

PV
Fernando Gabeira (PT)

PDT
Pompeo de Mattos

Suplentes



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE puaUcAçõES

TíTULOS PUBLICADOS - 2002

POLiTICAS DE INCENTIVO AO COMÉRCIO
E ERlOR

ISBN: 85-7365-254-3

R$2,20

UM PANORAMA DA ALFABETIZAÇÃO NO BRASIL

ISBN: 85-7365-164-4

R$1,10

CARTILHA DE ORIENTAÇÃO SOBRE A
IMPLANTA ÃO DA LEI N° 10.287/01

ISBN: 85-7365-252-7

R$2,20

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SEMI·
ÁRIDO BRASILEIRO: SEMINÁRIO

ISBN: 857365-256-X

R$ 5,SO

ISBN: 85-7365-222-5

R$9,90

VIOL~NCIAURBANA E SEGURANÇA PÚBLICA:
SEMINÁRIO

ISBN: 85-7365-227"6

R$ 7,70

Locais de venda: Mfdia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (61) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (61) 318-6864. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br
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